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de maneira inevitável, de seu ajustamento à mecânica social e à
capacidade de realização de sua própria sociedade.
De acordo com essas idéias, impulsionada pelo dinamismo do
instinto e pela necessidade de satisfação pessoal e de bem-estar
social, a humanidade evolui, progride .. .

AS RELAÇÕES PÚBLICAS E OS DEMAIS
CONHECIMENTOS
«A vida tem uma significação e o meu
dia a dia é procurá-la.»
BROWNING
l.

INTRODUÇÃO

Todo o homem, na plena vivência de sua espiritualidade, tem
sede de saber. O conhecimento da verdade é o alimento do espírito, alimento natural e necessário. Vivemos querendo compreender, procurando decifrar o que somos e tentando interpretar tudo
que se nos depara. O desejo de sabedoria, como necessidade efetiva, é uma constante de nossa vida interior.
Não perseguimos, entretanto, a verdade unicamente como fator
de satisfação pessoal. Não é só a curiosidade que nos impele para
o saber. O anseio de realização de uma vida plena e inteligente,
exigindo uma adaptação e uma coordenação com o mundo que nos
cerca, suscita, em nós, uma necessidade de conhecimento, mais
objetiva, mais prática e de sentido mais utilitarista.
Quanto mais penetramos nos segredos da natureza, quanto
mais compreendemos a sociedade, quanto mais nos conhecemos a
nós mesmos, tanto maiores serão as nossas possibilidades de domínio e de utilização dos recursos e das forças do universo, para
alcançarmos um tipo de vida cada vez mais elevado.
Por outro lado, cumpre notar, também, que o homem não se
realiza isoladamente ; sendo por natureza um ser gregário, vive
em sociedade. Seu destino está, por isso, ligado ao do grupo em
que ele se situa e a plenitude de sua satisfação pessoal decorre,

2.

EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO HUMANO

O progresso da humanidade, entretanto, não se fez, nem se
faz, de maneira contínua e uniforme.
Do estado primitivo, condição inicial da humanidade, pouco a
pouco, foram os homens se elevando à categoria de civilizados.
As primeiras civilizações desenvolveram-se ao longo dos
grandes rios e, partindo do Oriente, expandiram-se para o Ocidente, seguindo o caminho aparente do Sol. Quando atingiram
o fértil vale do Nilo, a humanidade penetrou no limiar da História.
Do Egito a civilização passou à Grécia e, daí a Roma. De Roma
espalhou-se por um imenso império e alcançou as bordas do
Atlântico para chegar, finalmente, ao Novo Mundo e à Oceania,
completando assim o seu grande ciclo histórico.
O progresso acompanhou o desenvolvimento cultural e a história da civilização se confundiu com a própria evolução do
conhecimento humano.
Muito cedo, os homens primitivos descobriram que a vida
era mais fácil em coletividades, nas margens dos cursos d'água
e aí de preferência se fixaram. As correntes migratórias que
depois se formaram, seguindo o caminho natural das águas correntes, acabaram por convergir para as margens dos grandes
rios, onde os primeiros grandes grupos de homens foram se encontrar. Cada um deles era portador de um sistema de idéias
próprias, basicamente religiosas, de deuses e de costumes diferentes. Do choque dessas culturas primitivas resultaram novas
idéias, novas atitudes e,, com os novos conhecimentos e o despertar da imaginação, a melhoria do padrão de vida e a elevação
do nível cultural. Com o prosseguimento desse intercâmbio, a
humanidade passou do barbarismo à infância da civilização. À
medida que os meios de intercomunicação se aperfeiçoaram e se
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difundiram e que os contatos entre os povos se tornaram mais
freqüentes e mais intensos, o progresso se acelerou. É interessante notar nesse processo evolutivo que, embora o intercâmbio
não tenha sido a determinante exclusivista do progresso da humanidade, este só foi possível onde um contato entre povos diferentes tornou viável a troca de idéias e de experiências. Daí, a
razão da humanidade ter evoluído em certas partes do mundo e
ter-se mantido estacionaria em outras. Aqui mesmo, no coração
do Brasil,, hoje, em pleno século XX, podemos encontrar, entre
os nossos índios, povos ainda na Idade da Pedra, enquanto as
nações líderes do mundo, vivendo em plena era atômica, tentam
já a conquista dos espaços siderais.

diatamente a 'verdade' em si mesma, emprestavam 'podêres' às
coisas e, ao tentarem dar explicações dos fenômenos naturais,
atribuíam-nos a causas sobrenaturais, substituindo o raciocínio
por tabus religiosos ou políticos. A ciência propriamente dita só
foi surgir, pela primeira vez, na Grécia antiga, quando seus sábios,
cobrando maior arrojo, trouxeram perante o tribunal da razão
todos os fenômenos, crenças e instituições de que podiam se
ocupar. Levantaram questões a respeito de tudo e tudo foi submetido ao exame crítico da inteligência. A magia e os ritos cederam lugar ao verdadeiro conhecimento e, assim, com a afirmação
do método socrático de investigação da verdade, nasceu a ciência.

Eis aí, a primeira grande lição da História, aos que se dedicam ao estudo das Relações Públicas: sem contato ativo, sem
intercâmbio entre os indivíduos e entre os diferentes grupos sociais
não pode haver dinâmica cultural e, conseqüentemente, nem evolução, nem progresso.
Os povos quanto mais primitivos, mais materialistas e mais
instintivos nas suas concepções e nos seus conhecimentos." A princípio o homem voltou-se, por completo, para o imediatismo da ambiência material e para a maravilha do cosmo e, só mais tarde,
quando descobriu os sentimentos e as emoções do coração humano e sentiu as vibrações da alma, é que se voltou para o seu
mundo interior e para as realidades do espírflo.
Nesse processo evolutivo, não raro a ignorância e, sobretudo,
o preconceito retardaram e não poucas vezes impediram mesmo o
progresso nos conhecimentos humanos. Analisando a história da
civilização, é fácil verificar-se que o conhecimento só progrediu,
realmente, quando a inteligência humana se elevou acima do pensamento materialista e utilitário,, e mesmo do pensamento místico,
para estruturar um saber organizado, desinteressado e sem compromissos. 6 por isso que, apesar da elevada civilização e cultura
dos grandes povos da antigüidade — chineses, hindus, caldeus,
egípcios, hebreus e persas — seus conhecimentos não eram científicos. Em geral, contentavam-se em contemplar direta e ime-

3.

A CIÊNCIA

A ciência surgiu da curiosidade natural e instintiva do homem,
que o leva constantemente a perquirir a verdade e lhe cria a necessidade de compreender e explicar os fenômenos e as coisas.
«O espanto — dizia ARISTÓTELES — é o começo da ciência».
A simples constatação de um fenômeno, ou a simples apreensão da existência de uma coisa, pode satisfazer às necessidades
materiais do homem, mas não satisfaz, em absoluto, à sua inteligência. Esta tem necessidade de conhecer e procura conhecer o
como e o porquê das coisas. É por isso, que o espírito do homem
não se contenta em apreender somente o fato. Busca, além disso,
a razão do fato, isto é, o que nele é geral, permanente, essencial.
Essa forma de saber constitui, realmente, a ciência que, por conseguinte, pode ser considerada, de maneira geral, como um conhecimento pelas razões e pelas causas.
O vulgo pode se satisfazer com a notícia, com a constatação,
com a percepção de um fato, o cientista não, porque inquire da
causa, do porquê.. Nenhuma das nossas sensações explica a natureza e as causas das coisas ; uma queimadura não ensina porque
o fogo é quente, mas apenas que é quente. BACON, por isso, dizia
que o sábio é o intérprete da Natureza. O mundo é um livro, o
vulgo lê as palavras, vê as letras ; só o sábio pode entendê-las,
dar a sua significação. Daí, duas espécies de conhecimento : o
científico e o vulgar.
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Etimològicamente, ciência é conhecimento, mas nem todo o
conhecimento é ciência. O conhecimento, para ser científico, tem
de ser certo, claro, geral e metódico. Por esses caracteres se
opõe ao conhecimento vulgar ou empírico, que pode não ser certo,
não é claro, não é geral e não é metódico.
O conhecimento vulgar pode ser certo, mas é incapaz de
justificar sua certeza, enquanto o conhecimento científico está,
sempre, em condições de demonstrar os motivos pelos quais é realmente verdadeiro.
O conhecimento empírico é uma apreensão fortuita e superficial das coisas individuais. O científico, ao contrário, tendo por
objeto descobrir as causas e as leis, é, por este fato, conhecimento
do que existe de mais geral. O geômetra, ao examinar um triângulo, não se refere só a esse triângulo, senão a todos os triângulos
em geral. O indivíduo, como tal, não pode ser objeto de conhecimento científico, embora a ciência possa estudar as coisas individuais desde que vise nelas ao universal, isto é, às leis que as
regem, às causas que as determinam, ou aos caracteres que as definem como partes de uma espécie ou de um gênero.
O conhecimento vulgar é ocasional e assistemático, em oposição ao científico que é metódico. O conhecimento científico decorre de investigação intencional; utiliza processos rigorosos de
pesquisa, adequados à natureza dos objetos investigados ; procura,
não conhecer as coisas em si próprias, mas descobrir as suas causas
e as suas leis ; para, finalmente, reunir as conclusões num conjunto
de verdades assertóricas, claras e logicamente encadeadas.

j3
4.

Já tivemos oportunidade de ver que a ciência não é somente
luz para a inteligência, é, também, força para a vontade, estímulo
para a ação. Ao lado da função subjetiva de sossegar o espírito,
explicando os fenômenos e as coisas, tem a função prática de
aumentar o nosso poder sobre a Natureza. O fim supremo da
ciência, entretanto, é a satisfação de nosso desejo inato de conhecer a verdade. Caminhamos instintivamente para a luz, sentindo
que um espesso manto de trevas oprime a inteligência humana,
vedando-lhe os arcanos da verdade.
Não é, pois, pelo aspecto prático e utilitário que se deve
avaliar a importância e a dignidade do conhecimento cientifico,
senão pela excelência das verdades que descobre e pela tranqüilidade que traz ao espírito do homem. Os mais nobres e os mais
elevados são, exatamente, aqueles que mais parecem se desinteressar do bem-estar material, para se situar mais no domínio espiritual.
A verdade, entretanto, não é «uma coisa». Um livro, uma
mesa não são verdades, mas dizer, pensar, constatar que o livro
existe, que a mesa é preta, é dizer, pensar, constatar a verdade.
A verdade consiste, essencialmente, em pensar que as coisas são
o que na realidade são. «Dizer que o que é, é, e que o que não
é, não é, eis a verdade» - - diz ARISTÓTELES. Por isso, pode-se
definir a verdade como sendo - - «uma relação de conformidade
entre o que o espírito pensa e o que é», entre o pensar e o ser.
5.

O conhecimento científico, pela certeza, distingue-se da opinião que se baseia em meias possibilidades. Pela evidência, distingue-se da fé e da crença que se baseiam somente na «revelação»,
isto é, na aceitação da «comunicação» divina ou humana. Opõe-se
à intuição, que contempla a verdade em si mesma, enquanto a
ciência se apodera da verdade através do raciocínio.
Finalmente, sintetizando, poderíamos dizer que :
«Ciência é o conhecimento certo das coisas, por suas
causas e por suas leis.»

OBJETIVO DA CIÊNCIA : A VERDADE

DIVISÃO DA CIÊNCIA EM CIÊNCIAS PARTICULARES

Em si a ciência é una e infinita, como a própria verdade. A
expansão do conhecimento humano, em extensão e profundidade,
tornou-se, entretanto, inacessível à inteligência de um só homem,
essa idéia de uma ciência absoluta e universal, síntese de todos os
conhecimentos e abrangendo todo o campo imenso da realidade.
Daí a solução prática de dividir o domínio do saber, num certo
número de ciências particulares, correspondentes aos diversos aspectos da realidade, a fim de facilitar o estudo e tornar possível a
especialização.

Cada ciência particular deve ter seu campo de ação perfeitamente definido, para que fique individualizada, sem possibilidade
de confusão. Para isso, convencionou-se caracterizar cada ciência
particular pelo seu objeto próprio. Assim, por exemplo, a Matemática, a Física, a Química e a Mecânica se ocupam todas da
universalidade dos corpos, mas cada uma delas o faz sob um
ponto-de-vista particular e diferente. A Geometria em todos os
corpos só considera a extensão. A Física estuda os corpos tão-sòmente sob o aspecto dos fenômenos passageiros de que são susceptíveis na massa, e a Química dos fenômenos de transformação,
nessa massa. Finalmente, a Mecânica, nos corpos, só considera
seus movimentos.
O ponto-de-vista encarado por cada ciência é o seu objeto
formal, essencial, e é por ele que elas se distinguem umas das
outras.
Do exposto, podemos concluir que :
«Ciência Particular é um sistema de conhecimentos certos e
universais, relativos a um determinado objeto.»
Cumpre, entretanto, notar que o campo da verdade universal
não pode ser dividido, retalhado arbitrariamente. O universo não
é um simples amontoado de coisas e de fatos. É um sistema harmônico, cujas diversas partes, ao mesmo tempo em que estão em
relação com o todo, guardam, também, relação entre si. Há, assim,
uma hierarquia das causas e dos princípios, que deve prevalecer,
também, entre as diversas ciências particulares que os estudam,
determinando as relações que devem manter, de modo a caracterizar a posição particular de cada uma delas, no conjunto dos conhecimentos humanos. A simples divisão das ciências, em ciências particulares, como vimos acima, não traduz, por si só, a harmonia de seu conjunto, nem a interdependência que deve existir
entre elas, tornando-se necessário, para isso, organizá-las num sistema e classificá-las.
6.

CLASSIFICAÇÃO DAS CIÊNCIAS

A princípio, chamou-se de Filosofia ao conjunto dos conhecimentos humanos. Esta era a ciência universal, a síntese de todo

o saber. O desenvolvimento e o progresso científicos, ampliando
gradativamente a extensão e a profundidade dos conhecimentos
humanos, foram dando tal vulto ao campo de estudo de determinados assuntos, ou objetos, que estes, extravazando do conteúdo
da Filosofia, tiveram de se erigir em ciência particular independente, equiparada hierarquicamente ao tronco matriz de onde saiu.
Assim, separaram-se da Filosofia, primeiro a Matemática, depois
a Física (século XVII), a Lingüística (século XIX), a Fisiologia,
a Química, etc. A medida que os conhecimentos forem se ampliando, que o progresso for avançando, outros assuntos tenderão
a se constituir em ciência independente, com métodos e objetivos
próprios, como atualmente já ocorreu com a Psicologia e se prevê
que, muito breve, vá acontecer, até mesmo, com as Relações Públicas, independizando-se da Psicologia.
À simples divisão do campo científico em ciências particulares definidas, por si só, como já dissemos, não caracteriza, entretanto, o sentido de unidade, de seu conjunto, a harmonia de seus
conteúdos e a hierarquia relativa de seus assuntos. Faz-se mister,
para isso, classificá-las.
Daí, se exigir de uma boa classificação das ciências as seguintes características :
1 * Mostrar a unidade e, ao mesmo tempo, a variedade do
conhecimento humano ;
2 * Caracterizar o domínio próprio de cada ciência ;
3 * Deixar patente as relações lógicas que as unem entre si;
4 * Mostrar a ordem em que as ciências devem ser estudadas.
Desde muito têm os filósofos se preocupado com esse problema, sendo várias as soluções que, para ele, nos apresentam. Essas
soluções se caracterizam pelos filósofos que as imaginaram, do
qual tiram o nome, e se baseiam em diferentes considerações fundamentais para estruturar o seu sistema. Algumas delas estão já
completamente desatualizadas, em face da evolução do conhecimento científico; outras, porém, ainda mantêm-se adequadas à
situação atual, embora necessitando já de algumas adaptações.
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Para não tirar ao estudo da classificação das ciências o sabor
e a possibilidade de percepção de seu sentido histórico, vamos apresentar, na ordem cronológica, os principais sistemas conhecidos,
acompanhando-os de uma ligeira, crítica aos seus fundamentos e
terminando por sugerir uma solução atual para esse problema.
Classificação de Aristóteles. — ARISTÓTELES foi o primeiro
filósofo a se interessar pela classificação das ciências. Tomando
por base o fim a que elas se propõem, distinguiu-as em : teóricas,
práticas e poéticas, conforme as três principais atividades do homem : pensar, agir e produzir. Desse modo, classificou-as em :
Ciências Teóricas — limitam-se a contemplar a verdade e cuja finalidade é o conhecimento puro : a Matemática, a Física e a Metafísica.
Ciências Práticas — cuja finalidade é dirigir nossas
ações : a Ética, a Economia e a Política.
Ciências Poéticas — cuja finalidade é orientar nossas produções ou nossas obras exteriores : Literatura, Arquitetura, etc.
Essa classificação é artificial, porque une, num mesmo sistema, ciências e artes ; é incompleta, porque omite ciências, como a
História, por exemplo ; e, finalmente, é inexata, porque pensar,
agir e produzir são atividades que se entrelaçam intimamente, não
podendo, por isso, servir de base a uma classificação lógica e sistemática.
Classificação de Bacon (1561-1626) - - BACON adotou um
ponto-de-vista subjetivo e classificou as ciências segundo as faculdades que predominam no trato de cada uma delas. Daí, três
classes de ciências :
Ciências da Memória : História Natural, Civil e
Sagrada.
Ciências da Imaginação : Poesia Épica, Dramática
e Alegórica.

Ciências da Razão : Filosofia com tríplice objetivo
•— Deus, Homem e a Natureza.
Essa solução não distingue, também, as ciências das artes ;
aproxima a História Civil, da Natural, sem que na realidade haja
entre as duas qualquer analogia e, finalmente, baseia-se num falso
suposto, uma vez que cada ciência exige todas as faculdades do
homem.
Classificação de Ampère (1775-1836) - - AMPÈRE substituiu
o princípio subjetivo de BACON, por uma base objetiva, o que dá
à sua classificação caráter verdadeiramente científico. Dividiu,
primeiro, as ciências em dois grandes «reinos» : as Ciências Cosmológicas, ou da Natureza, e as Ciências Noológicas, ou do espírito. Estes dois «reinos» se subdividiam em quatro «subreinos»,
que por sua vez se decompunham em oito «ramos», formando dezesseis «subramos» e, estes, trinta e duas «ciências de l* ordem».
Estas, ainda, se subdividiam em 64 «ciências de 2* ordem», as
quais, finalmente, iam formar 128 «ciências de 3* ordem».
Essa classificação é racional em sua base, mas arbitrária em
suas múltiplas subdivisões e bizarra em sua terminologia. Além
disso, também, confunde as ciências com as artes e não mostra o
encadeamento lógico das ciências.
Classificação de Augusto Comte (1798-1857) -- COMTE começou por notar que :
- na Natureza os fatos mais simples são, também, os mais
gerais ;
- qualquer ordem de existência superior supõe, como condição, as ordens de existências mais simples e mais gerais ;
- a dificuldade de conhecer os objetos cresce com a sua
complexidade.
Com base nessas observações, COMTE dividiu as ciências em
dois grupos :
Ciências Abstratas ou Gerais -- que têm por objeto
a descoberta das leis e cuja classificação deve ser feita
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de acordo com a complexidade crescente e a generalidade
decrescente de cada uma delas. São : a Matemática, a
Astronomia, a Física, a Química, a Biologia e a Sociologia. Posteriormente acrescentou a Ética.
Ciências Concretas ou Particulares — que realizam
a aplicação das leis aos seres e aos fatos. Para COMTE
estas ciências não estão ainda formadas, sendo portanto
impossível a sua classificação.
A classificação de COMTE tem a vantagem da objetividade e
da clareza ; realçando, além disso, o encadeamento e a hierarquia
das ciências. Tem, porém, o defeito de estabelecer uma distinção
muito acentuada entre as ciências abstratas e as concretas; de
suprimir radicalmente a Metafísica, eliminando do campo científico uma parte do mundo do espírito e, finalmente, de exagerar a
importância da classificação das ciências, ao considerá-la como o
principal objetivo da Filosofia.
Classificação de Spencer (1820-1903) •— HERBERT SPENCER
aperfeiçoou um pouco o sistema de COMTE, sem contudo eliminar
os seus defeitos essenciais. Criou um termo médio de ciência
«abstrato-concreta» e introduziu como ciência, a Lógica e a Psicologia.
Classificação de Wundí (1832-1920) -- Este, sem se afastar
da diretriz comtista, completou-a, introduzindo no seu sistema as
ciências do espírito; mas acabou grupando as ciências segundo um
critério pouco prático.
Uma solução atuai para a Classificação das Ciências — Analisando^ em seu conjunto, as diversas classificações citadas, podemos tirar as seguintes conclusões. Uma classificação racional das
ciências deve ser feita de acordo com a natureza dos objetos conhecidos no momento e com o progresso atual do conhecimento
científico. A classificação das ciências deve mostrar como os diversos ramos do conhecimento dependem uns dos outros e deve
estabelecer a hierarquia, ou a ordem lógica de sua subordinação.
Geralmente, admite-se, como base para essa ordem, o princípio da

complexidade crescente e da generalidade decrescente, estabelecido por COMTE. Este princípio pode ser utilizado como fundamento para a classificação das ciências, desde que não seja tomado
num sentido puramente materialista, o que eqüivaleria a reduzir
os fenômenos da vida e do espírito aos fenômenos da matéria.
Ora sabemos que os fenômenos psicológicos e éticos são condicionados e não produzidos pelos fenômenos físico-químicos.
Estudemos, então, uma classificação das ciências, tomando por
base a classificação de COMTE, que tem um fundamento rigorosamente objetivo e tão bem salienta o liame e a hierarquia das ciências, tendo porém o cuidado de completá-la no que suprime e de
escoimá-la de seus exageros.
Seguindo COMTE, classifiquemos as ciências de acordo com
seus objetos, na ordem crescente de complexidade, sem grupá-las,
entretanto, segundo os discutidos conceitos diferenciais de abstratas e concretas. Podemos chegar, assim, à seguinte solução :
1 * Ciências Matemáticas — que estudam a quantidade e
têm por objeto a medida das grandezas. Subdividem-se
em : puras (Aritmética, Álgebra e Geometria) e em aplicadas (Mecânica, Astronomia e Física-matemática).
2 :>

Ciências Físico-Químicas — que estudam os fenômenos
dos corpos brutos ou inorgânicos. Subdividem-se em :
Física e Química.

3 * Ciências Biológicas — que estudam os fenômenos que se
processam nos seres vivos. Compreendem dois grupos :
a)

Ciências dos Fatos — que se ocupam dos fenômenos vitais, para determinar-lhes as leis. Abrangem :
a Fisiologia e a Patologia.

b)

Ciências dos Seres e das Formas — que se ocupam
dos indivíduos e das formas, para determinar-lhes os
tipos. Compreendem : a Antropologia, a Zoologia e
a Botânica, cada uma delas se subdividindo em :
Anatomia, Embriologia e Sistemática.
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4 ;-1 Ciências Sociais — que se ocupam das manifestações do
homem corno ser inteligente e livre, individual e coletivamente. Exemplos : Psicologia, Sociologia, História, etc.
Finalmente, no cume de todas as ciências, deve-se colocar a
Filosofia, como o estudo científico da estrutura empírico-formal do
conhecimento, (Ainda existem seguidores da corrente filosófica,
de base medieval, que afirma ser a Filosofia o estudo das causas
primeiras ou remotas de todas as coisas.)
Desse modo, chegamos ao esquema abaixo, que consubstancia
uma solução atual para a Classificação das Ciências.
CLASSIFICAÇÃO DAS CIÊNCIAS
(ATUAL)

Puras .'7 7 7 7 : 7 7 7 .

f Aritmética
• • • \ Álgebra.
l Geometria.

MATEMÁTICAS 7 7 7

Aplicadas. 7 7 7 . . .

J Mecânica.
1 Astronomia.
[ Física-Matemáticíi.

(

FÍSICO- QUÍMICAS :::.

Física.
Química
Fisiologia

f Dos f a t o s . : : : : :

Patologia.
BIOLÓGICAS.

Dos seres e cias form

(

Antropologia
Zoologia
Botânica
Psicologia
Sociologia
História, etc

FILOSOFIA. 7 . .

[ Análise científica da estrutura
! empírico-formal do conhecimento.

l Anatomia
< Embriologia
Sistemática

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DAS RELAÇÕES PÚBLICAS
l . Desde os primórdios da vida humana que, fatores psicológicos da vida social, como a imitação, os desejos humanos — físicos e psíquicos — os interesses, as necessidades de defesa, os hábitos, o impulso sexual e os demais incentivos, sintetizados no
espírito gregário do homem, levaram-no a grupar-se, a viver em
sociedade e a estabelecer comunicação entre os seus integrantes.
A agregação do homem não é oriunda do 'instinto', como pensava
ARISTÓTELES. De início, o homem desenvolveu a atividade, acompanhada da afetividade e, só mais tarde, o conhecimento,
Mesmo no primitivismo reinante, a tolerância e o esforço para
obtenção da compreensão mútua deram lugar às relações humanas,
que foram se acentuando com o desenvolvimento da comunicação,
simultaneamente com a formação de grupos maiores —• família,
clãs, tribos, povos, nações e Estado.
A princípio, o homem era um animal errante de preia que
usava instrumentos rudimentares, vivia em pequenas comunidades
e sua linguagem, formando-se por imposição das necessidades de
sobrevivência, era pobre e pouco desenvolvida. Suas posses eram
objetos que conduzia. As suas atividades consistiam em caçadas e
a sua vida repartia-se entre o sofrimento da fome e a alegria da
vontade saciada. Na busca de alimentos, acompanhava os animais em suas marchas e migrações. Era livre e necessitado e sua
vida, um constante perigo.
Na procura de uma vida mais estável e tranqüila, encontrou
na agricultura - - n a plantação e na preservação dos alimentos —
concomitantemente com o arrebanhamento dos animais que antes
caçava, em lugares convenientes,, onde os pudesse sempre achar,
o início da vida social realmente humana, racional e econômica.
Principiou a cuidar de obter sementes, raízes e frutos que lhe
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completassem a alimentação. De caçador errante — nômade —,
em vista da necessidade de pastagens para o seu gado semi-domesticado e da espera para a colheita da plantação semeada, fixou-se à terra e adotou vida mais sedentária, que lhe possibilitasse a multiplicação dos seus instrumentos e petrechos e, também,
da própria espécie. Passou a construir casas, regularizar o trabalho, constituir a família e deu começo à consolidação da vida
em sociedade.
»
Na vida em família, devido ao medo ao Homem Velho, que
era o senhor absoluto e provavelmente o dominador de todas as
mulheres, cabia às mães ensinar aos jovens e incutir no espírito
deles o temor, o respeito, a tolerância, a compreensão e a consideração pelo Velho.
Nisto residiu o início da sabedoria social, e as mães, através
do amor materno,, estabeleceram relações mais suaves entre os
homens da família, aliviando o domínio do mais forte pela violência, constituindo o embrião do que viria a chamar-se Relações
Humanas. Donde vão nascer, mais tarde, as R.P..
Com o crescimento da espécie, apareceram os clãs (células
sociais), que se grupavam por necessidades diversas em tribos;
estas, de laços parentescos estreitos, com o abandono do nomadismo fixaram-se em aldeias, que por sua vez, afrouxando os laços
de parentesco transformaram-se em cidades, povos, nações e Estados. A vida sedentária, permitiu ao homem adquirir melhores
condições de vida e mais técnica. É a fase do conhecimento e da
formação de culturas e civilizações, que para sua própria existência
dependeram da habilidade individual de homens e mulheres de
reunir seus recursos, de cooperar e de trabalhar em conjunto, visando aos objetivos que beneficiassem a vida em sociedade. A
cooperação fundamenta-se na compreensão e, — levando os indivíduos ou os grupos, ao esforço em busca da harmonia, — permite-lhes se beneficiarem das constantes vantagens da comunicação
e de todos os pontos de contato relativos às diversas manifestações
de compreensão. Do desenvolvimento do conhecimento, surgiu a
necessidade do desenvolvimento da linguagem.
A distância, os rios, as montanhas, as línguas, as tradições,
as religiões, são alguns dos obstáculos que se erguem, mormente,
entre os grandes grupos populacionais. Além dos fatores citados,
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há ainda a considerar economias concorrentes, organizações políticas rivais, grupos de idade e outras diferenças que dão a algumas
pessoas, ou grupos, motivos de união em grupos específicos. Estes
fatores geram pontos de atrito e incompreensão entre os membros
dos grupos e aqueles que lhes são estranhos, dando lugar à formação de compartimentos estanques, sem os meios adequados de
entendimento entre si, o que jamais é desejável.
Está*se evidenciando a necessidade de eliminação de barreiras
e de entendimento; a cooperação e compreensão são imprescindíveis entre os homens para a vida em comum, em sociedade. É a
isto que hoje se chama Relações Públicas, que começaram desde
que o primeiro homem se associou a outro homem. Ela é tão antiga quanto o próprio homem e cresceu, desenvolveu-se e aprimorou-se com o desenrolar da História e com a evolução das culturas
e a formação das civilizações, vindo a constituir-se nos tempos
hodiernos na arte de entender os demais, empregando toda a técnica
moderna e todos os conhecimentos filosóficos e científicos.
2. Segundo CÍCERO — a História é a mestra da vida — e é
com ela que o histórico das Relações Públicas se confunde, principalmente, com o histórico do povo na sua luta para ser ouvido,
reconhecido, acatado, valorizado, de ter suas opiniões atendidas,
de se sentir satisfeito e compreendido, através das massas, utilizando todos os meios transmissores de idéias — a palavra e a
imagem : por meio de livros, imprensa, rádio, televisão, correspondência, telefone, pinacotecas, teatro, viagens e relações comerciais
e diplomáticas — e com o auxílio, já no século XX de um novo
termo e um novo conceito na luta do homem pela compreensão
— das Relações Públicas.
Datam da Idade do Cobre os primeiros registros, por escrito,
dos acontecimentos históricos, tendo sido nos vales e planícies do
Eufrates, do Tigre e do Nilo, onde se localizaram comunidades
humanas que se desenvolveram e se multiplicaram graças às águas,
os aluviões, à fertilidade da região e à facilidade de comunicações
oferecidas por aqueles grandes rios e pelo crescente fértil. Estes
vales constituíram fatores de unificação e de integração política.
Os recursos naturais de algumas dessas regiões como — as
minas de cobre na península do Sinai, o ouro e o ferro na região
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do Mar Negro, o cobre e as madeiras de Chipre e os cedros do
Líbano — e as etnias diferentes, aliadas a interesses pela posse
desses recursos, originaram conflitos sempre renovados por vizinhos menos favoravelmente localizados.
Foram estes fatores econômicos que 'permitiram a acumulação
de riquezas nas sociedades primitivas. Em conseqüência, a divisão
do trabalho e a especialização pessoal, determinando não somente
o aparecimento de classes ociosas como, também, torftando os
indivíduos menos dependentes do cuidado direto de subsistência,
criaram as classes profissionais. As sociedades não dependendo
mais da auto-suficiência, dedicaram-se à indústria, ao comércio, às
artes e às demais manifestações de cultura.
A diversidade do meio geográfico ainda introduziu elemento de
diferenciação e fusão nos grupos étnicos de então. Culturas mais
desenvolvidas fixaram-se no Egito e na Mesopotâmía, onde as
sociedades agrícolas se dividiram em classes ; os semitas da Arábia
se conservaram pastores, os fenícios dedicaram-se às atividades
marítimas e os assírios montanheses destacaram-se como caçadores
e guerreiros.
A distribuição regular das águas, a sua defesa e a sua conservação, obrigaram as comunidades a cooperarem não apenas no
terreno econômico como, ainda, na organização política, com tolerâncias e concessões recíprocas, em prol do entendimento.
Também, aí, foi o berço das principais religiões que sobrevivem nos presentes dias, em particular as oriundas do Hebraísmo
— Cristianismo e do Islamismo.
Entre os hebreus a Bíblia já pregava o conceito — «não é bom
que o homem seja só» (Gênese), e os dez mandamentos já estabeleciam princípios de respeito ao sobrenatural — o Tudo-Nada
= Ein-Suf (Deus Criador) e, sabiamente, normas para o bem-viver
e bem-estar em sociedade, entre os quais salienta-se :

veros, regulamentando-lhes a vida social e econômica. O Corão
de Maomé, de grande importância na vida dos povos asiático-africanos, principalmente, também, estabelece normas para a vida social ; é um texto religioso e legislativo. É severa e rigorosamente
seguido pelos muçulmanos, em particular, e com intransigência,
pelos beduínos e pelas populações menos cultas, que pautam sua
vida e suas relações humanas exclusivamente pelo seu texto.
É incontestável que foi a Bíblia o livro que maior influência
teve sobre a humanidade, através da atividade européia.
SÃO PAULO DE TARSO, em sua epístola aos Coríntios, aconselhava o emprego de termos simples e acessíveis para que todos
pudessem aprender. Era mais uma manifestação de relações públicas com a finalidade de tornar os problemas mais simples e mais
fáceis.

«amar ao próximo como a nós mesmos».
Além de celebrações anuais como a Páscoa, a Festa dos Tabernáculos, o Pentecostes e o descanso semanal de Sabá, que
através da religião, mais unia os hebreus.
Hamurabi e Moisés deram aos seus respectivos povos (Moisés, egípcio, dedicou-se ao povo hebreu), códigos completos e se-

3. O desenvolvimento histórico das Relações Públicas pode
ser dividido, para fins didáticos, em quatro fases :
a)
b)
c)
d)

fase
fase
fase
fase

reocráfíca ;
intermediária ;
de descoberta de sua necessidade ;
empírico-prática.

Deveremos, no presente momento, estar alcançando aquela que
denominamos de fase científica. Somente há pouco é que as Relações Públicas entraram em seu verdadeiro desenvolvimento e,
poderíamos afirmar também, não há muito que «nasceram» com o
conteúdo que hoje lhes damos. Por essa razão ainda nada poderemos adiantar quanto à sua fase científica.
Na fase teocrática, o prestígio baseava-se na Divindade. O
líder tinha o poder espiritual e temporal. Atribuía seu comando
a uma origem divina, o que lhe dava maior segurança para continuar dominando. Ex. : ALEXANDRE MAGNO, que tentou trazer para
o Ocidente o mesmo esquema de domínio que impusera ao Oriente,
os antigos impérios do Egito e da Mesopotãmia, conduzindo para a
Europa o luxo e a pompa oriental. O chefe era divinizado.
Fase intermediária — desponta a opinião púbica que vai aparecer sublinhada em muitas obras, (entretanto, a expressão «Opinião Pública» só vai surgir muito mais tarde na França).
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Na velha Hélade, constituída de cidades-estados as formas de
governo iniciais evoluíam da monarquia para a aristocracia, da
aristocracia para a plutocracia e desta para a democracia, sempre
na procura de harmonizar a opinião pública com seus governantes.
As ações diplomáticas já se fazem sentir com freqüência e eficiência, haja vista as atividades de FELIPE da Macedônia que, impedindo, oportunamente, a coligação ateniense-tebana, venceu os gregos em Queronéia (338).
ARISTÓTELES, um dos educadores de ALEXANDRE MAGNO, já
antevia a importância das Relações Públicas quando disse : «O
meio é complexo e a capacidade política do povo é simples. Pode
construir-se uma ponte entre eles».
Política é a ciência de ganhar e manter o controle do governo.
O «político» foi um dos primeiros homens de Relações Públicas,
porque suas atividades o obrigam a estudar a opinião pública e
agir de acordo com ela. É a construção da ponte referida por
ARISTÓTELES ; os líderes governamentais avaliavam a opinião para
governar e estabeleciam grande relação entre os grupos representativos da sociedade, em particular os de maior importância.
O trabalho de Relações Públicas foi assiduamente aplicado
pelo político, mais cedo do que pelos homens de negócios (entendidos estes com seu perfil atual, no Ocidente).
ALEXANDRE MAGNO, foi o primeiro grande conquistador que,
levando consigo filósofos e engenheiros, antecipava a ocupação de
grandes cidades e áreas de grande população, por uma atividade
preparatória da opinião pública, visando a eliminar as tensões e
antagonismos existentes e a alcançar o entendimento com os dominados. Foi o precursor da '5* coluna' e das 'Relações Públicas'
nesse sentido.
Ainda na Grécia, SÓCRATES doutrinava sobre a verdade e sobre
a convicção das suas assertivas. Ao assistir a peça «As Nuvens»,
de ARISTÓFANES, que era uma sátira a seu respeito, riu com satisfação, não demonstrando ira ou mágoa para com o autor. Também, sabia receber críticas e receber a verdade, ainda, que amarga.
Na sua morte, SÓCRATES, não repudiou as idéias que pregava e no
diálogo mantido com seus discípulos, convenceu-os, fê-los compreender e aceitar, logicamente, que a morte do corpo com a per-

manência das idéias, era preferível a viver com repúdio destas.
Seus principais atos de reformador no tocante à sociedade foram
a supressão dos privilégios de nascimento e a libertação das terras
e dos servos, que sobremodo influíram na opinião pública, portanto,
nas relações humanas daquela gente.
Na Roma antiga podemos verificar vários eventos que denotam claramente a manifestação da «opinião pública», abaixo citados :
a) «Vox populi, vox Dei» (A voz do povo é a voz de Deus)
— esta expressão evidencia o contraste de atitudes desta fase e da
anterior, quando vigorava a idéia «Vox César vox Deis».
b) «Senatus Populus que Romanus» (O Senado e o Povo
romano) - - já esta,, estabelece igualdade de condições entre o
Senado e o povo, entre o governante e o governado.
c) O panfleto «De Rerum Natura» (Das coisas da Natureza) onde se procurava convencer os moradores de Roma a se
transferirem para a zona rural a fim de evitar a escassez de alimentos, por falta de quem os cultivasse e pelo excesso de consumo.
c?) O ancestral dos jornais de hoje, a «Acta Diurna» era
manuscrita e mandada ler por JÚLIO CÉSAR, para que o povo tomasse conhecimento de suas resoluções. Queria ele informar ao
povo.
e) QUINTUS (irmão de CÍCERO) escreveu a «Arte de Propagar», o mais antigo compêndio que se conhece sobre o assunto,
em que o autor esclarecia sobre a forma de divulgar as idéias,
f) 500 anos A,C., os plebeus se revoltaram contra os nobres
Q decidiram não mais trabalhar para eles. Subiram ao monte
Àventino e ali permaneceram até que o cônsul MNÊMIO AGRIPA
foi ao seu encontro no desejo de conciliá-los e convencê-los a voltar
ao trabalho. Para isso, contou-lhes a fábula de ESOPO em que o
estômago chega à conclusão de que trabalha mais que todos os
outros órgãos, e declarava : «o cérebro, por exemplo, passa a vida
somente a pensar, enquanto eu me canso a digerir». O resultado
foi que o organismo pereceu e, com ele, o próprio estômago.
Utilizando essa forma de persuasão, MNÊMIO AGRIPA conseguiu que os plebeus voltassem às lavouras.
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Em determinada oportunidade, começa a disseminação do
Cristianismo, depois de um período de incubação e transformação.
A sua rápida e profunda difusão se explica pela apresentação de
uma nova idéia «A Caridade», talvez melhor disséssemos, «Justiça
Social», em vez do domínio através da força e do poderio, a liderança pelo amparo aos fracos e desprotegidos.
Durante a Idade Média (a longa e negra noite de mil anos
da História), encontramos, apesar da tirania e despotismo, alguns
exemplos que mostram o desenvolvimento da necessidade das Relações Públicas. Nesta época dizia-se : «Quem é o teu inimigo ?
•— É o oficial do teu ofício», que bem a caracteriza. Inimizava-se
quem necessitava precisamente de se unir.
CARLOS MAGNO, foi o primeiro a estabelecer as relações entre
o mestre e os discípulos, criando as escolas e começando o abandono dos preceptores.
Em 1215 - - JOÃO SEM TERRA, de regresso de uma viagem,
surpreendeu-se com os barões à sua espera, trazendo uma carta que
o fizeram assinar, era a Magna Carta, primeira constituição assinada no mundo, em que se delimitaram os direitos do soberano e
se determinaram seus deveres. Foi um trabalho de opinião pública, do grupo de nobres. Representa a base do regime constitucional. Os «Lordes Chanceleres» eram conhecidos como os conservadores da «Consciência do Rei».
JOHN WICLIFF, apesar de ser terminantemente proibido, traduziu para o inglês a Bíblia e, auxiliado por seus discípulos, promoveu sua difusão por toda a Inglaterra. Combateu também a
suntuosidade dos sacerdotes e sua liturgia, que transformavam um
movimento nascido da humildade e pobreza em manifestação de
luxo, extravagância, principalmente pela absorção do Cesarismo na
religião. Mais tarde também LUTERO, na Alemanha, igualmente
traduziu a Bíblia, com isto sistematizando a língua alemã.
Na verdade, nem a i ' nem a 2» fase (históricas) têm grande
importância quanto ao desenvolvimento das Relações Públicas. Na
seguinte, a 3?, vários acontecimentos podem ser ressaltados.
Fase da descoberta da necessidade das Relações Públicas
— com o Renascimento, volta-se ao ideal greco-romano, em que se
dá maior valor ao conhecimento humanístico, rejeita-se a tirania

teológica através da educação universitária e da melhoria dos padrões de vida. Surgem, com o sopro oriental, os grandes inventos :
a imprensa, a pólvora, a bússola, a caravela, etc. GALILEU, o
criador do método científico, verificando as afirmações de ARISTÓTELES sobre a Física, constatou que este cometera enganos, e
precisava ser retificado.
É no Renascimento que se chega à conclusão de que precisa*
mos de ter uma verificação experimental. O desenvolvimento cognitivo apressa a queda do estado de coisas medieval, trazendo o
Renascimento. Esse desenvolvimento foi realizado a duras penas,
no meio de perseguições de todo tipo, porém, vitorioso, afinal.
Houve a separação da Igreja Oriental, pela Igreja de Roma,
dando lugar ao aparecimento do dirigente máximo da Igreja Romana, o Papa. Em conseqüência, em determinado momento, surge
a Reforma, lutando contra o controle da hierarquia clerical absoluta na época, comandada de Roma. LUTERO, ao traduzir a Bíblia
para o alemão, sistematizando a língua alemã, tem tremenda repercussão na opinião e, sob certo aspecto, Renascimento e Reforma
são movimentos de opinião. Ficou evidente não só a importância
da opinião pública, mas que certas medidas podem vivamente influenciá-la. Isto no século XVII, quando a palavra propaganda
é usada pela primeira vez por Gregório XIII, procurando difundir
os ideais romanos, dando início ao movimento missionário católico
(«católico» significa «universal»),
A Igreja lança a Contra-Reforma em que se destacaram Gregório XIII, que apresentou a «De Propaganda Fide», Urbano VIII
que organizou o «Colégio de Propaganda», Clemente VII que
criou a «Sagrada Congregação para a Propaganda da Fé» (que
pode ser considerado um trabalho pioneiro no campo da propaganda).
Devido à exaltação da opinião e da discussão, o século XVIII
é denominado a «Idade da Luz». Neste século (XVIII), é usada
pela primeira vez a expressão «Opinião Pública». MONTESQUIEU,
VOLTAIRE, ROUSSEAU, DiDEROT, CoNDORCET, etc., integrantes do
enciclopedismo, pregam as idéias de Liberdade, Igualdade e Fraternidade, contra a tirania do príncipe, preparando a opinião pública para a eclosão da Revolução Francesa.
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Inúmeros conceitos foram consubstanciados em frases célebres, como :

nião pública. Tanto o Enciclopedismo quanto a Revolução Francesa são acontecimentos que valorizam a opinião pública.
A Revolução Francesa foi o processo político-social pelo qual
o absolutismo do antigo regime foi, aceleradamente e com violência,
por força da opinião pública, substituído por instituições democráticas, baseado no princípio de igualdade social.
Outro episódio histórico importante foi a Guerra Franco-Prussiana de 1870. Nesta, especialistas em propaganda, orientados por BISMARCK («Bureau» Literário, depois «Bureau» de Imprensa), prepararam psicologicamente o povo para a guerra.
Ainda na Alemanha surge o «Manifesto Comunista», de KARL
MARX e FRIEDRICH ENGELS, embrião de um movimento ideológico
que acabou por adquirir tremenda importância no mundo contemporâneo (o lema : «operários de todo o mundo, uni-vos»).
Líderes da Revolução Norte-Americana, como SAMUEL ADAMS,
seguido por THOMAS PAINE (autor do «Common Sense»), davam
grande importância à opinião pública. ADAMS coordenou todo o
trabalho de propaganda das lutas de independência. É conhecido
como «pai dos agentes de imprensa das Américas». Alguns historiadores dizem que esse movimento revolucionário não teria êxito
não fosse o trabalho de planejamento por homens ardilosos e laboriosamente executado. Essa importância pode ser consubstanciada
na frase de JEFFERSON : «A base do nosso Governo é a opinião
do povo».
A Constituição da Primeira República de França, bem como a
Constituição dos Estados Unidos da América do Norte, estabelecia
os direitos do Homem. Entre estes já se encontrava a liberdade
de expressão e a liberdade de comunicação.
O século XIX mostra-nos o impacto da máquina sobre a sociedade, alterando-lhe inteiramente a feição. A Revolução Industrial, acompanhada de todos os fenômenos que desencadeou, obrigou a modificações profundas nas formas de vivência. Daí a urbanização, a luta de classes, o capitalismo, etc. O Estado tem de
se adequar também à nova situação como superestrutura social.
Pouco a pouco o Estado vai deixando de ser impassível (Estado
Gendarme) para atuar, para manifestar uma posição intervencionista, postergando o «laissez faire, laissez passer». Daí a Social-Democracia.

«Não procurar barrar os movimentos de um grupo
social, mas sim orientá-lo e liderá-lo.»
AUGUSTO COMTE
«O outro é o inferno.»
JEAN BOUSSAC
«Viva para o outro.»
AUGUSTO COMTE
e várias teorias políticas e sociais eram apresentadas pelos filósofos.
JEAN-|ACQUES ROUSSEAU, que foi o grande vulgarizador das
idéias do filósofo JOHN LOCKE (1632-1704), no seu Contrato Social (1762), além da soberania do povo, pregou a igualdade politica. Com suas obras sobre filósofos, educação e política, influenciou decisivamente a marcha dos acontecimentos no fim do século
XVIII, alcançando grande repercussão na Europa, principalmente
na Alemanha.
Na Inglaterra, ADAM SMITH (1723-1790) estudando de modo
amplo a vida econômica do mundo — Ensaio sobre a riqueza das
Nações -r- proclamou as vantagens da especialização e da divisão
do trabalho. Também, defendeu o livre câmbio para a melhoria
das relações entre as nações e iniciou a luta para o aproveitamento
natural das atividades individuais.
O espírito do século XVIII se caracteriza pela sua universalidade ; não conhece limites nem de classes nem de nações. Baseado em princípios de humanidade, de justiça, de direitos do
Homem, de liberdade econômica e social, combate as desigualdades, a perseguição e a intolerância e acredita na perfectibilidade
humana, na paz e no progresso. As elites intelectuais de todos
os países acolhem estas idéias e os nobres privilegiados, os próprios monarcas, que vão mais sofrer com o triunfo destas idéias,
não deixam, muitas vezes, de ser seduzidos por elas. De fato,
delas resulta uma corrente de reformas.
A Revolução Francesa não começou quando se arrancou a
primeira grade de jardim, para usá-la como lança, ou quando se
deu o primeiro tiro, mas sim com o trabalho de formação da opi-
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É, então, a 4 * fase, a mais importante de todas as que vimos.
Bastaria a importância da Revolução Tecnológica, que permitiu o
extraordinário desenvolvimento dos meios de comunicação com a
massa, como também permitiu que surgissem poderosos grupos de
interesse. A influência da industrialização está presente em todas
as transformações sociais que se operam no mundo contemporâneo.
Com a guerra de 1914/1918 as Relações Públicas tiveram um
grande impulso. Já o termo era conhecido, tendo sido usado pela
primeira vez por THEODORE VAIL, presidente da American Te/ephone and Telegraph Company, no relatório anual, publicado em
1908.
Para os historiadores norte-americanos, as Relações Públicas
naquele país dividem-se em três períodos :
l *) Nenhuma importância era dada à opinião pública (1865
a 1900). É a fase em que o aperfeiçoamento técnico e a competição desmedida favorecem a canalização de grandes fortunas para
homens ambiciosos e individualistas que, nem por isso, eram alvo
de crítica por parte do público ; este, ao contrário, sentia-se agradecido pela melhoria do padrão de vida aparentemente devida a
esses «capitães de indústria».
Este período tem como marco a frase de WILLIAM H. VANDERBILT : «The public be damqed» . . . (o público que se dane
«ao diabo com o público»...), quando inquirido por um repórter
sobre o que dizer ao público, após um grave acidente com uma
composição da Estrada de Ferro N.Y., de que VANDERBILT era
diretor.
PHINEAS BARNUN, proprietário do «Circo Barnun», foi considerado como o príncipe da mistificação e o símbolo de uma época.
Ele dizia :
«Em cada minuto nasce um tolo e eu me aproveitarei dele».
Usou de todos os meios disponíveis e todas as idéias e formas
de propaganda para manter o seu circo sempre em cartaz e repleto
de público.
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2 ' ) O público deve ser informado — Violenta reação popular substituiu a atmosfera pacífica e conformista anterior. Inúmeros jornais e revistas dedicaram-se a reportagens sensacionalistas
sobre os abusos da indústria e comércio e a corrupção política.
Eram chamados os «muckrakers» (revolvedores de detritos). Várias novelas, dentre as quais «A Selva» de UPTON SINCLAIR, esclarecendo sobre irregularidades na indústria da carne enlatada,
objetivavam a apresentação daqueles erros, até então desconhecidos. Ainda IDA TARBELL que escreveu a «História da Standard
Oil».
Emerge dessa situação de descontentamento o nome de IVY
LEE, considerado o «Pai das Relações Públicas». Descobriu ele
que as políticas sólidas e sua sincera difusão encerram a chave
para a publicidade bem sucedida. Convidado a representar uma
grande indústria de antracite que se encontrava em meio a violenta
greve, aproveitou para apresentar a sua «Declaração de Princípios»,
que teve ampla divulgação e promoveu o nascimento da segunda
época nas Relações Públicas. Na sua declaração, LEE evidenciou
que o público não mais deveria ser desprezado ou enganado, mas,
antes de tudo, o público deveria ser informado.
Além de outras realizações, LEE conseguiu modificar a atitude
que o público tinha para com JOHN D. ROCKFELLER, /r. (um capitalista velho e insaciável) para a de um bondoso homem, amigo
das crianças e infatigável contribuidor das sociedades filantrópicas.
Justamente nessa fase, o termo «Relações Públicas» foi usado
pela primeira vez por THEODORE VAIL, presidente da American
Telephone and Telegraph Company, no relatório anual publicado
em 1908. Introduziu ele na companhia um sistema de informações
precisas ao público e atendimentos de suas reclamações. Ainda
descobriu a maneira de substituir os antigos telefonistas por moças
que passaram a ocupar tais postos com melhores resultados.
A Universidade de \Visconsin organizou uma divisão de imprensa, ainda em 1904.
Já na política, THEODORE ROOSEVELT foi de grande valia para
o desenvolvimento das Relações Públicas, acolhendo na Casa Branca todos os correspondentes interessados em informar ao público.
Foi ele quem aperfeiçoou a técnica do «Balão de Ensaio», que
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consiste em divulgar uma notícia sem determinar o responsável por
ela e, conforme a reação do público, tal ou qual medida é tomada.
Quando foi declarada a Primeira Guerra Mundial, logo o
Exército e a Marinha impuseram uma censura rigorosa à imprensa.
O Presidente WILSON era contrário à censura, mas concordava
que algo deveria ser feito. Foi então que GEORGE GREEL, seu
amigo na Imprensa, sugeriu que a censura fosse realizada pela
própria imprensa, voluntariamente, o que se conseguiria através de
uma 'vasta campanha de persuasão'. Organizou-se a Comissão
Greel, mais tarde «Comissão de Informação Pública». Compunha-se ela de brilhantes jornalistas, redatores, agentes de imprensa
e outros, realizando um trabalho de assessoramento de Relações
Públicas para o Governo Norte-Americano. Essa comissão acentuava as divulgações de caráter positivo. Após a guerra e com a
constatação do sucesso de GREEL, seus companheiros e os que o
admiravam e seguiam encarregaram-se de transplantar suas técnicas e idéias para a vida civil, culminando com a profissão que hoje
conhecemos por Relações Públicas.
Desde então, os dicionários começaram a definir a expressão
«Opinião Pública» ; a Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos
(1921) permitiu que as Relações Públicas entrassem para a literatura respeitável, publicando a sua bibliografia. Um exemplo
dessa literatura foi o livro de WALTER LIPMANN «Opinião Pública»
(1922).
3 9 ) O público deve ser compreendido - - Foi publicado o
primeiro livro que tratou exclusivamente de Relações Públicas : «A
Cristalização da Opinião Pública» de EDWARD L. BERNAYS. Dizia
BERNAYS que as Relações Públicas em muito diferiam do agenciamento de imprensa e da publicidade. Sua função principal é mudar, tanto a política da companhia, quanto a atitude do público,
de modo a produzir uma ligação entre ambos. Para ele, o Consultor de Relações Públicas deveria ser, antes de tudo, um estudante de Psicologia e Sociologia, para dominar bem os estereótipos
(«imagens falsas ou representações mentais de pequeno ou nenhum
fundamento real e de origem acentuadamente social»), componentes da Opinião Pública. BERNAYS era sobrinho de SIGMUND
FREUD e em muito as teorias de seu tio o influenciaram. O Con-

sultor de Relações Públicas, conceituado na obra de BERNAYS, assinala a 3» etapa das Relações Públicas, simbolizada pelo pensamento de BERNAYS : «O Público deve ser compreendido». BERNAYS foi acompanhado pela colaboração de sua esposa DORIS
FLEISHMAN na parte prática das Relações Públicas.
Em conseqüência da queda da Bolsa de Nova York, desta
data em diante o industrial passa a assumir a consciência da responsabilidade social da empresa.
CUTLIP e CENTER têm razão quando, examinando as origens
históricas das Relações Públicas, mostraram a relação direta existente entre o crescimento das Relações Públicas e os períodos de
luta intensa pelo poder entre os elementos competitivos da sociedade, para ganhar o apoio da opinião pública. E, mais uma vez,
a depressão e a reforma (agora, da nova política de F. D. ROOSEVELT) propiciaram maior desenvolvimento das Relações Públicas.
FRANKLIN, com seu primo, demonstrou ser um trabalhador e um
vitorioso das Relações Públicas. Utilizou-se habilmente do magnífico veiculo que é o rádio, para a realização do seu programa de
Relações Públicas. A Segunda Guerra Mundial impulsionou esse
desenvolvimento, quando se criou o Departamento de Informações
sobre a Guerra sob a direção de ELMER DAVIS.
O autor inglês J. A. R. PIMLOTT declara-nos que as Relações
Públicas não são um fenômeno particularmente americano, mas em
nenhum lugar tiveram um florescimento tão grande quanto nos
Estados Unidos. Em nenhum outro lugar, são tão largamente praticadas, tão lucrativas, tão pretensiosas, de tão boa e tão má reputação, tão largamente suspeitadas e tão extravagantemente glorificadas.
Para alguns estudiosos, a história das Relações Públicas nos
Estados Unidos da América do Norte pode ser dividida em quatro
etapas :
a) Durante décadas tanto o comércio como a indústria, trabalharam adotando o lema: «o público que se dane», «o público
que vá para o diabo»,, «que me importa o publico ?», «eu quero é
o meu ! . . . » Enquanto isso os agentes jornalísticos (do comércio e da indústria), durante essa época, adotaram o princípio :
«que o público seja enganado !»

— 36 —

— 37 —
b) Logo no princípio do século XX, um grupo de agentes
de publicidade, nos Estados Unidos da América do Norte, mudaram o princípio, para : «que o público seja informado».
c) De 1920 a 1929, as Relações Públicas norte-americanas
difundiram o princípio : «que o público seja compreendido».
Nesta época as Relações Públicas foram apresentadas como «uma
rua de duas mãos», por onde transitariam as operações de boa
vizinhança.
d) De 1929 até os nossos dias, as Relações Públicas vêm
ligando o interesse privado e a responsabilidade pública e têm estado em lugar de destaque.
4. Atualmente nos Estados Unidos não só o Governo como
as companhias particulares despendem enormes somas, organizam
inúmeros departamentos dedicados às atividades das Relações Públicas. Várias firmas independentes têm uma renda anual de mais
de meio milhão de dólares, exclusivamente provindos de consultas
sobre Relações Públicas. Mas muito há a realizar no sentido de
fazer com que as Relações Públicas ocupem o lugar que muito
justamente lhes cabe. Um dos meios para alcançar tal posição,
é a difusão da literatura sobre Relações Públicas ; entretanto, muito
pouco há que possa merecer a denominação de Relações Públicas.
Embora tragam esse título, seu conteúdo e qualidade nada têm a
ver com o assunto, não passando de meras descrições sobre as
técnicas de publicidade.
A reação constatada contra a introdução do técnico de Relações Públicas na administração das companhias explica-se em parte
pela sua origem nas agências de imprensa e pelo constante atraso
cultural. Mas, cada vez mais, torna-se evidente a sua necessidade
para levar à empresa o sentido da responsabilidade social e ao público a orientação no sentido de melhor aproveitar-se das reais
utilidades apresentadas pelos produtores.
5. Convém abrir um parêntesis para salientar, que, a diplomacia é um aspecto de relações públicas entre as direções (governos) e povos, cujos reflexos benéficos, ou não, incidem sobre estes
e que se vêm manifestando e atuando na vida e nas relações dos
povos, desde os primórdios das civilizações, constituindo na atualidade uma verdadeira instituição entre todos os povos civilizados.

6. Na Segunda Grande Guerra as relações públicas tiveram
um grande incremento sob todos os aspectos que se possa considerar, fosse na indústria, no comércio, nas organizações trabalhistas e na própria política de direção da guerra, fosse ela diplomática ou não.
As atividades de Relações Públicas em organizações comerciais norte-americanas, foram amplamente desenvolvidas. Por um
lado, porque custava ao comércio menos do que em tempos normais, em virtude da estrutura fiscal de tempo de guerra, e, por
outro lado, porque a indústria vislumbrou uma oportunidade de
«vender» ao público o papel relevante do comércio numa guerra
moderna. Depois da guerra, as atividades de Relações Públicas
continuavam crescendo. Em cada dez companhias, nove aumentaram suas verbas de Relações Públicas após o primeiro ano de
paz. Conforme a Opinion Research Corporation, oito em cada dez
líderes do comércio, após um ano de paz, acreditavam que os esforços despendidos para educar o público eram apenas uma parcela
ínfima do que poderia ter sido feito.
7. No Brasil terminada a guerra, as organizações trabalhistas começaram a considerar as técnicas modernas de Relações Públicas, na procura de aumento dos membros dos diversos sindicatos
e de força para influenciar a opinião pública, através de greves
hipotecando solidariedade a outras classes e algumas de caráter
político na tentativa de impor ao governo determinadas reivindicações. Chegaram até a estabelecer os «comandos de greve» com
atuação passando de âmbito local ou regional para o nacional, com
reflexos ponderáveis na opinião pública nacional.
Politicamente, na Segunda Grande Guerra alcançou-se, até
hoje, o auge nas atividades de Relações Públicas pelos políticos e
pelas organizações políticas, nacionais ou de grupos de Estados.
O trabalho de Relações Públicas, executado sob os nomes de
«propaganda» e «guerra psicológica», foi reconhecido abertamente como arma de guerra. As Forças Armadas dos Estados Unidos
designaram 50 a 75 mil homens e mulheres para funções classificadas como de Relações Públicas.
Cumpre, ainda, ressaltar-se a aproximação do Ocidente com a
União Soviética, com a finalidade de eliminar da face da terra o
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despotismo, para o que os Estados Unidos cooperaram com todos
os meios materiais possíveis, tiveram tolerância e fizeram concesções tais, mesmo desgostando a sua tradicional aliada — Grã-Bretanha - - que, se na oportunidade facilitaram a compreensão e a
cooperação entre os referidos blocos, hoje, constituem a causa principal dos antagonismos em foco e da incompreensão e tensões existentes em prejuízo da paz mundial.
Terminada a Segunda Grande Guerra, face à politica de
após-guerra que materializou, apesar da criação da Organização
das Nações Unidas, realmente, os dois grandes blocos — ocidental
e oriental — os norte-americanos, com a finalidade de conquistar
a opinião pública européia, principalmente dos alemães e italianos,
encetaram a reconstrução da Europa com o Plano Marshall. O
êxito deste atendeu às finalidades desejadas, porquanto as Relações Públicas e diplomáticas permitiram a formação de potente
bloco ocidental, por meio de alianças e pactos, e conquistaram a
opinião pública e a simpatia desses povos aliados. O mesmo não
se passou com relação aos latino-americanos, que se sentiram abandonados pelos irmãos do Norte, tendo surgido várias perturbações
de ordem e manifestações hostis aos «yankees» em alguns países
sul-americanos.
Posteriormente,, por iniciativa do Governo brasileiro, tentou-se
com a Operação Pan-Americana reparar e compensar as deficiências do «Plano Marshall», sem sucesso.
No momento, o Presidente KENNEDY com a sua política de
aproximação com a América Latina e, numa tentativa para impedir
a desunião dos países americanos e o esfacelamento da Doutrina
de Monroe, estabeleceu a «Aliança para o Progresso», que visa a
acabar com o subdesenvolvimento nos países latino-americanos, a
melhorar seu bem-estar, a levantar sua economia e condições sociais, mantendo-os no regime democrático.

— Duque de Caxias - - atividades sábias e notáveis relativas às
Relações Públicas.
As proclamações distribuídas após as conquistas, a tolerância
do vencedor para com a sociedade e os chefes derrotados, sem demonstração de fraqueza ou falta de energia, constituíram-se em
fatores preponderantes na eliminação dos antagonismos e das mistificações reinantes, facilitando a reintegração dos mesmos na vida
nacional e a volta à paz. O laurel de pacificador, que mereceu
dos seus patrícios na essência madura do termo, não realça qualidades de guerreiro, mas de quem conseguiu reunificar um povo,
trazer o entendimento entre os desafetos, usando as armas da tolerância e da compreensão. Esta referência é feita em homenagem àquele que foi o maior soldado de sua Pátria e que, até no seu
último desejo, manifestou a simplicidade de sua vida e a intenção
de aproximação aos humildes com os das classes mais elevadas,
estabelecendo que o transporte do seu esquife devia ser por praças
de pré — simples Soldados.
Atualmente, através da Fundação Getúlio Vargas e do
D.A.S.P,, mediante o preparo de futuros técnicos em Relações
Públicas, estas estão tendo um grande incremento com intensa penetração na indústria, no comércio e, mesmo entre os órgãos governamentais, com a utilização da propaganda, da publicidade e de
especialistas nas soluções de crises políticas e sociais.
No nosso Exército, a idéia de Relações Públicas, ano a ano,
vem tomando forma mais precisa, disseminando-se pelos quartéis e
estabelecimentos, ganhando novos adeptos e admiradores e prestando reais benefícios. Mas, — deve-se dize-lo — a iniciativa
oficial, só agora, é que começa a dar os seus primeiros passos,
realizando acurados estudos tendentes a dotar as forças de terra
de um órgão que realize as Relações Públicas, dentro do estágio
que essa atividade atingiu nos tempos atuais.
O Exército já encara, com infundado interesse, a adoção de
uma organização de Relações Públicas que cubra todas as organizações militares que o integram, buscando, assim, um melhor
entendimento e compreensão com seus públicos internos e externos, bem como estar em condições de cumprir sua missão dentro
da opinião pública e dos ideais nacionais.

8. No Brasil, foi a partir de 1952 que as Relações Públicas
começaram, realmente, a ter penetração, mercê da enorme difusão
que lhe propiciaram cursos especializados, e, também, graças ao
idealismo dos pioneiros das novas idéias de Relações Públicas entre
nós. No entanto, rebuscando-se o nosso passado histórico, encontram-se nas ações pacificadoras de Luiz ALVES DE LIMA E SILVA
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CONCEITUAÇAO DAS RELAÇÕES PÚBLICAS
l .

DEFINIÇÕES

Há tantas definições para relações públicas quantos profissionais, filósofos, ou apenas entusiastas atuam nesse campo.
As relações públicas têm sido consideradas como arte, ciência,
novo tipo de engenharia política e social, como uma força moral
ou uma profissão. Existe, contudo, concordância quanto às fronteiras que a limitam e quanto a ser atividade para especialistas na
matéria.
Algumas vezes emprega-se o termo para indicar uma atitude
ou estado de espírito. No entanto, é óbvio que não deve ser usado
para designar tanto os fins quanto os meios.
O termo «Relações Públicas» é empregado em vários sentidos
diferentes, o que contribui para multiplicar as incertezas quanto ao
seu verdadeiro significado. É usado indiscriminada e intermutàvelmente, ora para significar as relações de um indivíduo ou instituição com determinados grupos ou setores particulares do grande
público, ora para designar a qualidade ou estado das relações de
um indivíduo ou instituição com a respectiva clientela, ora para designar os processos e meios empregados pelas empresas para estabelecer e manter relações satisfatórias com o público em geral ou
com determinadas parcelas do público em particular, designando,
dessa forma, meios e fins e gerando confusão.
Não obstante, nas acepções enumeradas, a função administrativa «Relações Públicas» pressupõe comunicação, informação,
divulgação, publicidade.
Será uma das atividades institucionais, um dos meios administrativos de que se serve o administrador para realizar os seus
fins.

DEFINIÇÕES DIVERSAS

1 As atividades de uma indústria, sindicato, corporação,
profissão, governo, realizadas com o objetivo de construir e manter relações sólidas e produtivas com públicos especiais (fregueses,
empregados, acionistas) e com o público em geral, de maneira que
a organização se adapte ao seu ambiente e interprete a si mesma
para a respectiva sociedade ;
- ou o estado dessas atividades e grau de seu êxito na
promoção da compreensão pública perante o ajustamento econômico e social de uma organização ; por
exemplo, boas ou más relações públicas ;
- ou a arte, a profissão de organizar e conduzir essas
atividades.
(Webster New International Dictionary)
2 Informação dada para
público para modificar atitudes
as atitudes e as ações de uma
(Clientelas) e dos públicos com

o público. Ação direta sobre o
e ações. Esforços para integrar
instituição com os seus públicos
a instituição (BERNAYS).

3 . . . é o esforço deliberado, planejado e permanente, de
estabelecer e manter um entendimento mútuo entre uma organização e o público, qualquer que este seja. (Instituto de Relações Públicas da Grã-Bretanha).
4 É uma atitude fundamental do espírito, uma filosofia de
administração que, deliberadamente e com esclarecido amor próprio, coloque, em primeiro lugar, o vasto interesse do público, em
toda a decisão que se relacione com a operação da empresa, (PAUL
GARRET — RP da General Motors Corporation).
5 É a função administrativa por meio da qual se avaliam as
atitudes públicas, se identificam as diretrizes e os procedimentos
de um indivíduo ou de uma organização com o interesse público e
se executa um programa de ação com o objetivo de angariar a
compreensão e aceitação públicas em favor daquele indivíduo ou
daquela organização. (CASAL GRISWOLD - - «Public Relaüons»
Comes of Age).
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6 O objeto das RP, no sentido que se dá atualmente ao
termo, é estabelecer ou manter um clima psicológico de compreensão e de confiança mútua entre a organização e o público. (C. R.
Hass La Publicité).

14 «...simplesmente, é o sistema de relações com outras
pessoas, quaisquer que sejam suas índoles». (VfiRNE BURNETT).

7 RP é a comunicação e interpretação de informações e
idéias de uma instituição para o seu público e a comunicação de
informações, idéias e opiniões do público para a instituição num
esforço sincero de estabelecer reciprocidade de interesses e assim
proceder ao ajustamento harmonioso da instituição na sua comunidade. (ScoTT CUTLIP — ALLEN CENTER).
8 Relações Públicas, como função administrativa, é o procedimento mediante o qual determinada empresa procura, deliberadamente, criar em seu favor um crédito de confiança e de estima
na respectiva clientela, contra o qual pode sacar em proveito tanto
de seu programa de trabalho como de seus interesses institucionais.
É por intermédio do bom desempenho da função «Relações Públicas» que as empresas bem organizadas conseguem criar um fundo
de boa vontade e compreensão, que lhes garanta ou facilite a
vitória de suas pretensões, afastando ou contrabalançando as objeções latentes e manifestas. (BENEDITO SILVA — «Diário de São
Pauto»).
9 É, em síntese, o esforço para integrar as ações e atividades de uma instituição com o seu público e vice-versa. (ESG
- Anteprojeto do Manual de Relações Públicas).
10 Um cuidadoso estudo das causas e dos resultados da
conduta humana. (RAYMOND W. MILLER).
11 Uma arte e uma ciência que estudam o árduo problema
de como um indivíduo ou uma instituição podem coexistir com outros indivíduos ou com outras instituições. (Rsx F. HARLOW e M.
M. BLACK).

15 «. . .é a gentil arte de permitir que outros indivíduos se
acomodem à nossa própria trajetória». (DANIEL BLOOMFIELD).
16 « . . . o processo contínuo pelo qual a administração procura obter a boa vontade e a compreensão de seus fregueses, empregados e público em geral; internamente, por meio de auto-analise e correção, e externamente por todos os meios de expressão».
(J. C. SEIDEL).
3.

EPÍGRAFES, DE FONTES POPULARES

1 Relações Públicas é fazer bem coisas certas e obter crédito correspondente,
2

É a arte de se dar bem com os outros.

3 Noventa por cento do que se chama Relações Públicas
consistem em fazer bem o que deve ser feito e dez por cento em
divulgar bem o que se fez.
4 Relações Públicas é a comunicação serena do comportamento meritório.
5

Relações Públicas é a boa conduta seguida de publicidade.
4.

DEFINIÇÕES DE TÉCNICOS NORTE-AMERICANOS

l São, primordialmente, a humanização das relações entre
pessoas ou grupos que buscam reunir seus pensamentos e condutas
sob uma mesma civilização.
' 2 É a filosofia de dirigir que põe o interesse do povo antes
de qualquer decisão ou ação.

12 « . . . a filosofia administrativa de uma organização». (D.
H. PLACKARD e C. BLACKMON).

3 É uma arte e uma ciência que dizem respeito ao difícil
problema de como um indivíduo ou uma instituição pode manter
boas relações com outras pessoas ou instituições.

13 « . . . o conjunto de todas as atuações realizadas por uma
instituição e pelas diversas pessoas relacionadas com a mesma».
{W. EMERSON RECK).

4 Ê função administrativa que transmite e interpreta as
informações de uma entidade para os vários setores do respectivo
público e comunica as informações, idéias e opiniões desses mesmos

setores a essa entidade, a fim de que daí resulte um sólido programa de ações que conte com a inteira compreensão, aquiescência
e apoio público.
5

É «Engenharia Humana» ou «Engenharia Social».

6 As conferências que continuamente reúnem os profissionais de RP para discussão de seus problemas, ainda não chegaram
a um acordo, de modo que o definir relações públicas tem-se tornado o passatempo favorito de alguns estudiosos. Normalmente,
o termo é usado com três significados diferentes :
a) Como relações entre grupos ou pequenos públicos, que
constituem o Grande Público ;
b) A qualidade ou condição das relações de uma instituição
ou de um indivíduo para com o público.
c) As atividades ou os meios usados por funcionários executivos ou por profissionais, a fim de conseguir relações satisfatórias com esses públicos ou grupos.

DINÂMICA PSICOLÓGICA DA OPINIÃO PÚBLICA
l .

Ao tratar da dinâmica psicológica da opinião pública, parece
conveniente, para a boa compreensão do assunto, apresentar alguns
conceitos capazes de situar a opinião e os públicos paia, então,
definida a «opinião pública», abordar os elementos psicológicos
dinâmicos que interferem na sua formação, evolução ou modificação.
2.

Relações Públicas, para o Exército, podem ser consideradas
como atividades que visam a obter a integração e ajustamento recíprocos entre a instituição e o seu público, e a mais eficiente participação do Exército no quadro da defesa nacional, através do
apoio do povo à sua missão e atividades. ( * )

INTRODUÇÃO

GENERALIDADES

A rivalidade, a competição, a oposição, acentuam a coesão
dos grupos. A compreensão de interesses comuns a vários grupos
(ou a todos) obriga-os a interpretações. Essas, levam-nos a uma
opinião comum. Essa é a opinião pública,
Público — Como limite de compreensão do termo temos a
massa total da população. Em geral é uma fração da população
(aquela parcela na qual os indivíduos estão ligados por interesses
comuns, em forma de pensar, sentir e agir).

( 3 ) Extraído do "Projeto de Relações Públicas do Exército". Trabalho de
uma Comissão de Oficiais de Estado-Maior.

Opinião pública —- É a opinião mais ou menos homogênea de
um grupo. Pode ser, também, a opinião convergente de vários
grupos. É variável e tirânica. A opinião pública louva ou condena. A opinião pública causa a Aprovação Social ou a Desaprovação Social, que são da maior importância na conduta dos indivíduos.
Em lugares pequenos (cidades do interior, povoados, etc.) a
opinião pública exerce pressão violenta, dando forma muito regular à vida coletiva.
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PIRÂMIDE SOCIAL
(didática)
Classe alta

Classe média
Alta classe média

Baixa clasM mídia

Classe proletária
(concepção tradicionais
dos estrato» soci.!J

Operários especializado»

Optrários oio especializados

Indigente
v

Todos os indivíduos nas diferentes classes, são sensíveis à
opinião pública, mas nem todos o são da mesma forma. Enquanto
a maioria ( 6 8 % ) teme a desaprovação social, alguns ( 1 6 % )
pautam sua conduta, sob a ação de outros meios além dessa desaprovação social, como por exemplo, da ação policial. Os restantes ( 1 6 % ) desejam a aprovação e realizam ações que os imponham à admiração, ao respeito e gratidão do grupo social. A
vida social aproveita os indivíduos que desejam esta aprovação
apresentando-os como exemplos. Entre eles se encontram os sábios, os heróis, os altruístas, etc. ( * ) Entretanto, corno a opinião
pública é variável no tempo e no espaço, indivíduos tidos como
heróis aqui e agora, são tomados como réprobos, lá e amanhã.
Esses protótipos sociais constituem uma galeria simbólica.
Suas ações inspiram a educação, os sentimentos, a transmissão
das idéias, etc., sob o nome de herança social.
A herança social não é somente um patrimônio moral e cívico
mas também um acervo de noções utilitárias, convenientes à defesa
e conservação da coletividade.
[*) O assunto não é tão simples assim, como aparenta a distribuição acimaHá subdivisões a considerar, assim como motivos determinantes a apreciai-.
Por exemplo, o comportamento do indigente (vadio) se equipara ao do rico-ocioso (vadio, também) . Ver os cursos completos do Prof. GOUVEIA —
DASP — de 1954 a 1962.

m

l

A opinião pública é sempre provisória, profundamente dinâmica e grandemente mutável ; atua mais amplamente que qualquer
organização, até mesmo de ordem cultural.
«O objetivo básico ou a finalidade prática das Relações Públicas é instruir, educar, preparar, aperfeiçoar, entusiasmar, incentivar, encorajar, em síntese, formar e influenciar a opinião pública».
Para isso,, a opinião pública deverá ser conhecida e medida,
antes de qualquer ação de Relações Públicas, acompanhada no
seu decorrer e verificada após sofrer a influência da ação em
apreço.
Opinião pública é de difícil definição, recebendo interpretações diversas, segundo o ponto-de-vista do definidor.
Pode ser considerada como uma resultante de opiniões individuais em torno de determinados assuntos. Não é a média dessas
opiniões individuais pois, na sua formação, atuam fatores fundamentais do comportamento humano e fatores típicos da sociedade,
promovendo o processo de interação que forma a opinião pública.
É a expressão coletiva de um grupo de indivíduos, ligados por interesses comuns, a respeito de assunto controverso.
No «Dictionary of Education» (CARTER V. GOOD, Editor),
Opinião Pública é definida como o «julgamento médio ou consenso
geral dos indivíduos de uma sociedade, com relação a certos problemas sociais ou objetos».
Para VIRGÍNIA R. SEDMAN (Some Interpretation of Public
Opínion) é « . . . força, ativa ou latente, derivada de uma composição de pensamentos, sentimentos ou impressões individuais, composição essa cujo poder é resultante dos diferentes graus de influência e agressividade das opiniões parciais do conjunto», sendo,
para ELLWOOD, «o julgamento mais ou menos racional do grupo»,
A expressão «Opinião Pública» leva à consideração dos vocábulos componentes e à necessidade de conceituá-los.
3.

OPINIÃO

«Opinião é um grupo momentâneo e mais ou menos lógico de
julgamentos que, respondendo a problemas propostos, em dado
momento, se acham reproduzidos em numerosos exemplares, em
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pessoas do mesmo país, do mesmo tempo, da mesma sociedade».
•(GABRIEL TARDE).
É o que «se pensa ou acredita sobre alguma coisa» ou «qualquer expressão relativa a um tópico controvertido» (WiLLiAM
ALBIG) ou a «aceitação de um entre dois ou mais pontos-de-vista
contraditórios, os quais são capazes de ser aceitos como verdadeiros por um espírito racional». (LOWELL).
«À opinião é para o público, nos tempos modernos, o que a
alma é para o corpo. A opinião é a função psicológica do público, um dos seus elementos mais característicos». (TARDE).
Na definição de opinião, cabe assinalar a diferença de conceituação em relação a atitude, muitas vezes e erroneamente tomadas
como sinônimos.
«Opinião é um julgamento baseado em fundamentos insuficientes para produzir certeza» enquanto que atitude pode ser
considerada como «tendência a agir, padrões de ações incipientes
ou latentes». (KIMBAL YOUNG).
«Atitudes, portanto, não são opiniões. Um indivíduo baseia
sua atitude em sua opinião. Mas opiniões são, em sentido amplo, o que os psicanalistas chamam de racionalização. São explanações e justificações de atitudes de preferência nas suas momentâneas tendências a agir». (PARK).
No exame desta conceituação, destaca-se que vários autores,
como TARDE, relacionam a opinião individual com a opinião de indivíduos semelhantes :
«É essencial, também, que cada uma dessas pessoas tenha uma
consciência mais ou menos nítida da similitude dos julgamentos
que ela traz, com os julgamentos trazidos pelos outros ; porque, se
cada uma delas se acreditasse isolada em sua apreciação, nenhuma
se sentiria encerrada numa associação mais estreita com seus semelhantes, inconscientemente semelhantes. Ora, para que a consciência dessa semelhança de idéias exista entre os membros de
uma sociedade, é preciso que esta semelhança tenha por causa a
manifestação pela palavra, pela escrita ou pela imprensa, de uma
idéia individual, a princípio, depois pouco a pouco generalizada».
(TARDE).
Caracteriza-se, assim, urn importante aspecto do estudo da
opinião, que é o referente à sua formação.

A opinião pública é formada através do intercâmbio de julgamentos entre indivíduos, por intermédio de meios ou veículos
de comunicação, que possibilitam a disseminação de opiniões individuais, às quais se somam outras e mais outras, até que deste
processo de integração resulta uma opinião sem característica individual, mas com personalidade coletiva, já que é representativa
de um público.
4.

PROCESSOS PSICOLÓGICOS CONDICIONADORES

DA OPINIÃO

À vida em sociedade leva o homem à necessidade de ajustamento, não só diante de outros seres, mas também diante das coisas. Todas as pessoas normais sofrem a ação dos chamados
processos condicionadores de opinião ou de ajustamento.
As formas de ajustamento mais importantes são : Compensação, Sublimação, Regressão e Fixação.
1 Compensação - - é a forma mais geral de ajustamento.
Decorre da necessidade de neutralização dos complexos e recalques formados no inconsciente. Entre as formas de compensação,
encontram-se :
a) Super-avaliacão (ou super-estimação) — é o empréstimo
de um atributo exagerado a uma qualidade possuída pelo indivíduo.
Se com isso ele consegue ajustar-se mediante a melhoria de seu
conceito no grupo, a descompensação desaparece, caso contrário,
ainda mais se agrava a sua situação de desajustamento ;
b) Introjeção ou Identificação — consiste em tomar atitudes
de outras pessoas ou de outro grupo social que não o próprio. É
quando o indivíduo resolve incorporar à sua personalidade as características de outra pessoa que ele admira ;
c) Depreciação do próximo — nessa forma de compensação,
o indivíduo procura denegrir o próximo na ilusão de se manter em
destaque ;
d) Projeção — consiste em transferir para os demais as
próprias deficiências ;
e) Auto-diminuição — temendo um fracasso, o indivíduo
prepara o ambiente, expondo, com exagero, as deficiências que ele
julga possam ocorrer ;
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f) Racionalização — a racionalização é a apresentação de
uma justificativa falsa para um fato que nos contrariou ou, ainda,
que de acordo com nossos impulsos e desejos, contrariou a nossa
razão.

dade de pronta aceitação e concretização, por vezes acompanhado
de temor à derrota. Nesta fase é freqüente a mudança de líder,
substituído por outro mais impetuoso e mais enérgico, que agita
cmocionalmente o grupo. Com o predomínio dos fatores emocionais sobre os racionais, é comum que ocorra a formação de grupos
separatistas, divergentes, ameaçando o sucesso do lançamento da
idéia.
5 Apresentação de novas soluções — Quando o impulso
emocional não foi suficientemente forte para consolidar a opinião
do grupo lançador da idéia.
6 Conflito de soluções — Os pequenos subgrupos,, dentro
do grupo lançador da idéia, procuram defender a prevalência de
suas respectivas soluções ; nesta fase o líder reaparece com particular importância ; se o grupo não chega a um verdadeiro acordo
e, por qualquer circunstância, um dos grupos, por artifício ou pela
força, impõe sua solução, torna-se muito provável o reaparecimento ulterior do conflito.
7 Investigações — A meio dos conflitos de soluções que
não puderam ainda chegar a bom termo, o grupo pode, então,
destacar alguns de seus membros, qualificados é prestigiosos, para,
em comisão, investigar e relatar a situação.
8 Discussão das soluções (mesmo quando não tenha ocorrido a fase anterior) - - Dá-se, comumente, em grandes reuniões
e assembléias ; esta fase é crítica e perigosa porque nela facilmente
os elementos emocionais predominam sobre os racionais e os processos democráticos podem degenerar em recursos demagógicos.
9 Integração das soluções — Se a discussão é bem conduzida e bein sucedida, as diversas soluções divergentes são consolidadas numa opinião única, adotada por todo o grupo ou, pelo
menos, por grande maioria.
10 Acordo ou acomodação -- Um partido, para evitar a sua
completa derrota ou para não comprometer o sucesso de uma coligação contra um adversário comum, resolve entrar em acordo e
transigir temporariamente sobre questões que não lhe pareçam
fundamentais para o seu programa específico.

2 Os sonhos — eles permitem a realização imaginária de
nossos impulsos emotivos, advindo daí o ajustamento. Cada indivíduo, em seus sonhos, apresenta a sua personalidade. Todo
sonho tem dois conteúdos : o manifesto, que é visto no sonho, e o
latente, que vem a ser o que ele realmente representa. Pode-se
distinguir ainda nos sonhos : a simbologia, através da qual se
pode alcançar as manifestações afetivas do indivíduo ; a condensação, ou o ponto central, em torno do qual giram as manifestações
oníricas : e a dramatização, por meio da qual o indivíduo toma
o lugar de espectador e assiste à própria apresentação do sonho.
3 Sublimação — é a mais importante forma de ajustamento
e a mais desejável. A dedicação à Ciência, à Filosofia, à Beneficência, à Arte e à Religião, são formas elevadíssimas de sublimação.
4 Regressão — através dela voltamos a nossa atenção para
um objetivo que estava situado em nossa vida anterior.
5 Fixação •— é semelhante à regressão, apenas não visa a
um objetivo, da vida anterior, mas sim, um certo ponto dessa
mesma vida, ern que se fixa.
5.

FASES DE FORMAÇÃO E EVOLUÇÃO DA OPINIÃO

1 Consciência da necessidade -- Alguém ou um grupo exprime desejo ou necessidade de alguma coisa que interessa ou
afeta a comunidade ; é a fase preliminar de indicação da idéia.
2 Difusão — Um líder ou um grupo promove campanhas
para difundir a idéia entre os membros da comunidade.
3 Progresso — A idéia começa a ganhar terreno ; podem,
então, surgir conflitos pelo entrechoque de interesses e de prestígios, com reuniões, discussões, campanhas de imprensa, etc.
4 Impulso emocional — A oposição ou a simples resistência
passiva à aceitação da idéia pode despertar, nos que a defendem,
um exagerado sentimento de importância, oportunidade e necessi-

Obs.—As fases da evolução, acima apontadas, são apenas um esquema geral
que não se observa imperiosamente em todas as situações.
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6.

PÚBLICOS

Para boa compreensão da expressão «Opinião Pública», é
necessária a caracterização de Publico, conceito intimamente relacionado às Relações Públicas.
É clássica a definição de «Público», por GABRIEL TARDE : «é
uma multidão dispersa, onde a influência dos espíritos uns sobre
os outros se tornou uma ação à distância, a distâncias cada vez
maiores». É,, ainda, o mesmo autor que mostra a influência dos
meios de comunicação sobre a formação dos públicos ao dizer que
foi o «transporte do pensamento à distância que veio caracterizar o público». Eis porque só se admite a existência de públicos
a partir dos aperfeiçoamentos dos meios de difusão da escrita, da
palavra e da imagem. É apontada como marco entre a existência
de públicos e multidões a época de Luís XIV.
Compreende-se,
então, que o público se origina da multidão, a qual para KIMBALL
YOUNG é «uma reunião de indivíduos, unidos por laços de contigüidade física (shouder to shouder relationship)». ARTHUR RAMOS, na sua «Psicologia Social», permite alinhar as características
diferenciais seguintes :
Multidão
Reunião de indivíduos unidos por laços de contigüidade física.
Nada mais instável, transitório, episódico do que a
multidão, e quanto mais extensa, mais instável.
Sem função geral.

Público
Nasce da multidão. É uma
multidão que se dispersa,
unindo-se à distância, por
laços psicológicos comuns.
Alarga-se em extensão, à
medida que se vai tornando
estável.
Grupo de indivíduos unidos
por laços psicológicos e
tendo uma função comum
que é a opinião.

Para as Relações Públicas, o vocábulo «Público» adquire uma
significação especial, pois se refere aos grupos de indivíduos cujos

interesses comuns são atingidos pelas ações de uma organização,
instituição ou empresa, da mesma forma que os atos e ações desses
grupos se refletem na organização.
Certos grupos têm maior significação para a entidade e outros
interesses mais remotos. No meio civil, é usual designar os públicos mais ligados à organização por «Clientela».
De maneira geral, os públicos de uma organização podem ser
grupados em público interno e público externo.
O público externo designa o Grande Público ou Público Geral.
No entanto, tanto o público interno como o externo admitem subdivisões diversas, conforme as características diferenciais dos vários
grupos de pessoas ou de opinião atuantes, e conforme as relações
dos elementos desses públicos com a instituição. A finalidade da
classificação e divisão dos públicos é facilitar o conhecimento de
suas tendências, o que permitirá a previsão de determinados comportamentos.
A divisão dos públicos pode ser feita segundo vários critérios
tais como de influência, idade, sexo, permanência, etc.
Verifica-se que um mesmo indivíduo, de acordo com seus
campos de interesses, pode pertencer, simultaneamente, a vários
públicos de uma moderna sociedade. Sofrendo as influências, em
intensidade variável, desses diversos grupos, e não podendo, no
mesmo momento, obter informações sobre determinado assunto de
todos esses grupos, será levado a reagir em relação a esses acontecimentos de acordo com suas qualidades individuais, ao invés de
entrozar-se na formação da opinião do grupo. Às Relações Públicas cabe manter os públicos devidamente esclarecidos, para alcançar seus objetivos, através da formação de uma Opinião Pública
sólida e favorável.
Para o trabalho das Relações Públicas será, então, necessário
estudar, investigar, analisar e medir a opinião pública, para que
possa ela ser formada, orientada e influenciada, de acordo com as
metas das RP.
Mas, para esse trabalho, é necessário o reconhecimento dos
desejos e opiniões humanas existentes ou a formar nos públicos
considerados, de modo a orientar nosso procedimento. Surge então, a necessidade de dimensionar a «opinião pública» no público
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a que pertença e no assunto a que se refere, antes de qualquer
trabalho a ela relacionado. Sem esta precaução a expressão é
abstrata e sem significado.
Resta tratar dos princípios a serem obedecidos nas atividades
de Relações Públicas que visam a medida e as mudanças de Opinião Pública.
7.

PESQUISA DE OPINIÃO

Todos os que tenham de tratar de questões coletivas relacionadas com opinião ou tendências de públicos têm que conhecer a
Opinião Pública, isto é, medir a opinião de um Público claramente
definido, a respeito de determinado assunto, para predizer seu comportamento ou para tentar modificá-lo ou controlá-lo.
A Pesquisa de Opinião visa preparar as bases para as predic.ões e tentativas de modificação.
A pesquisa da opinião pública é um complemento das ações
de Relações Públicas pois, enquanto esta transmite mensagens ao
público, é através da pesquisa que se conhece a mensagem do
Público.
Nessa pesquisa há que considerar dois aspectos distintos :
—' seleção dos elementos do Público a serem pesquisados, que
envolve técnica matemática, relacionada com amostragem
e cálculo de erros ;
— medição da opinião, que envolve técnica psicológica, na
utilização de entrevistas e questionários.
8.

AMOSTRAGEM

Inicialmente trata-se de escolher um processo para selecionar
um grupo relativamente pequeno (amostra), pertencente ao público
total (universo), que seja uma representação exata desse universo, em escala reduzida.
São processos de amostragem :
•—
—
—
—

ao acaso ;
randômica ou por probabilidades ;
sistemática ou por quotas ;
mista ou estratificada.

1 Ao Acaso •— grande número de indivíduos ouvidos ao
acaso sem qualquer preocupação de escolha. Pode levar, facilmente, a estimativas incorretas.
2 Randômica ou Por Probabilidades — os elementos do
universo têm igual probabilidade de serem escolhidos para representá-lo. A seleção para amostra é feita ao acaso, mas há aplicação de um sistema para garantia da randomicidade da amostra.
A aplicação de um sistema a diferencia da amostragem «ao
acaso». É processo dispendioso.
3 Sistemática ou Por Quotas — Seleção deliberada dos elementos que irão constituir a amostra, visando a representação dos
subgrupos distintos e conhecidos do Universo.
Busca a formação de amostra representativa em relação a
dados conhecidos. Mais prática e menos dispendiosa. Sofre mais
facilmente os inconvenientes da tendenciosidade.
4 Mista ou Estratificada — Visa atenuar os efeitos da lei
randômica do acaso da amostragem e da tendenciosidade da amostragem por quotas. É combinação dos mecanismos empregados nos
dois processos de amostragem. O universo é dividido em grupos,
conforme características previamente determinadas (sistemática) e,
dentro de cada grupo, são randômicamente os elementos escolhidos
para amostra.
9.

MEDIDA

Selecionada a amostra, há que conhecer a opinião individual
dos elementos que a compõem para, mediante trabalhos estatísticos,
medir o comportamento social.
Vários são os processos utilizados nesta medida, desde os que
visam a conhecer as reações individuais e limitadas a pequeno número de pessoas até os que, através de técnicas aperfeiçoadas,
permitem determinar as atitudes políticas, econômicas e sociais da
opinião pública.
Os processos mais usuais são :
l Entrevista — Conversação realizada dentro de certas técnicas e cercada de especiais cuidados. Não é a técnica mais fácil.

,
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As limitações da entrevista decorrem :
— das qualidades do entrevistador ;
•— do entrevistado (desejo de ocultar a opinião ou inexistência de opinião formada) ;
— de ser técnica onerosa (três entrevistas por indivíduo feita
por três diferentes entrevistadores) ;
— da morosidade da execução ;
-— da tendenciosidade (simpatia ou antipatia entre entrevistado e entrevistador).
É recomendável na entrevista :
—
-—
—
—
—
—

evitar monólogos ;
evitar diálogos ;
evitar silêncios constrangedores ;
não revelar o propósito real da entrevista ;
não transformá-la em inquirição ;
mantê-la não formalizada, movimentada, sob forma de conversação geral.

2 Questionário — Dentro de certos limites, é a entrevista
transposta para o papel, segundo técnica própria. A grande limitação do Questionário resulta dos erros de formulação de perguntas. A Guttmann, técnica chamada «Medição», visa eliminar esse
inconveniente.
É recomendável nos Questionários :
-— começar com perguntas tendentes a reduzir as reações do
entrevistado (quebra-gêlo) ;
— formular perguntas que progridam em profundidade na
matéria, assunto da pesquisa ;
— redigir perguntas que não possam deixar dúvidas ;
— não insinuar respostas na própria pergunta ;
— não deixar entrever a intenção do entrevistador na pergunta feita ;
— apresentar alternativas opostas para escolha de uma delas
como resposta ;
— não fazer o entrevistado pensar e sim revelar sua opinião.

10.
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MUDANÇA DE OPINIÃO PÚBLICA

Os mesmos meios ou veiculos utilizados na formação da opinião pública são usados na técnica de modificação dessa opinião.
A mudança da opinião pública é um meio de controle social, modernamente reconhecido como necessário na integração dos indivíduos na sociedade.
A ação sobre a opinião pública de um país, depende do regime
político do governo e dos instrumentos e técnicas empregados.
Para o controle ou mudança da opinião pública são empregados a
censura e a propaganda.
A censura, de indiscutível importância em época de guerra,
tem sido sistematicamente combatida como processo de controle
social, de vez que nunca atinge eficiência completa e é considerada
processo negativo nos seus aspectos psicológicos de repressão, supressão ou anulação.
A propaganda, ao invés, é usada no controle positivo da opinião pública.
Mesmo as Democracias reconhecem-na como elemento de real
valia como modificador e influenciador de opinião pública. Para
os governos, o importante é diferenciar a «propaganda legal» da
«violação psicológica», como para as organizações comerciais será
necessário diferenciar a propaganda honesta, verdadeira e lícita
da propaganda desonesta, mentirosa e imoral.
Este é aspecto de capital importância para os que têm a seu
cargo as medidas destinadas ao controle social. A dinâmica psicológica da opinião pública modificar-se-á, principalmente, de acordo com as técnicas utilizadas para a modificação da opinião.
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Esses «princípios» têm sido formulados para combater erros

PRINCÍPIOS GERAIS DE RELAÇÕES PÚBLICAS
l .

comuns,
O fato de serem comumente infringidos, levando muitos programas ao fracasso, faz com que devamos tratá-los com destaque.
— Comuns e gravíssimos são, pois, os erros decorrentes do
desrespeito a qualquer princípio geral de RP. Vários desses erros
têm sido responsáveis pela morte de instituições ou, pelo menos,
de órgãos de RP, nascidos sem condições de funcionamento.

SINOPSE
3.

— Conceituação.
— Enumeração.
— Discussão.

ENUMERAÇÃO

Enumeraremos, inicialmente, os princípios gerais apresentados
por dois professores americanos H. CHILDS e ERIC CARLSON :

— Preceitos de fonte popular.
— Erros comuns de Relações Públicas.
— Conclusões.
2.

—
—
—•
—
—

Objetivo inatacável ;
Positividade ;
Onipresença ;
Continuidade ;
Responsabilidade.

CONCEITUAÇÃO

Toda ciência tem seus «princípios». São, as Relações Públicas, um conhecimento novo. A enunciação dos seus princípios é
amplamente controvertida.
Face às incertezas que cercam a verdadeira conceituação de
RP, tem sido tarefa das mais difíceis a determinação dos princípios
que regem a matéria.
Se definirmos Relações Públicas como função administrativa,
fugimos ao debate sobre a questão de ser, RP, uma ciência ou uma
arte. Não abordaríamos este aspecto se não tivéssemos que justificar o uso da palavra «princípios», que faz crer considerarmos
RP como ciência.
— O caráter científico que as RP têm não lhes é intrínseco.
Provém das ciências que as RP utilizam para resolver os seus problemas, e que são as ciências sociais, no seu sentido lato. Os
«princípios» de RP são, por conseguinte, hauridos nas várias ciências sociais, para solucionar os problemas que possam surgir nas
Relações Públicas.

Combinando a opinião de vários autores, seria lícito considerar Princípios Gerais de RP mais os seguintes :
— Bilateralidade ;
— Interesse Geral;
— Mutabilidade e Especifidade.
4.

DISCUSSÃO

Objetivo Inatacável — Deve ser estabelecido um objetivo
contra o qual nada se possa afirmar, destruindo a sua veracidade
e justiça.
Na apresentação do objetivo, deparamos com dois problemas :
a)

O estabelecimento do objetivo, da meta principal, para

a realização ;
b) A verbalização desse mesmo objetivo, de forma clara,
simples e acessível, para evitar dubiedade ou equívoco.
Para alguns autores o «Objetivo Inatacável» não deve ser catalogado como «Princípio» e sim como decorrência dos mesmos
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ou como característica freqüente, mas não geral, das boas técnicasde RP.
Para que o Objetivo seja inatacável é necessário que haja
honestidade, sinceridade e lealdade ou veracidade no seu estabelecimento, ou na sua definição e, tudo isto, é um pressuposto, tanto
de RP, quanto de qualquer outra atividade aceita pela sociedade.
Posiíividade — O trabalho de RP deve ser positivo e não,
negativo.
O princípio da Positividade lembra que RP é uma função administrativa que presta serviços, que facilita o livre fluxo de informação, e não o dificulta. RP é um caminho, e não uma barreira
entre a instituição e a opinião pública.
Devemos evidenciar as realizações positivas e incentivá-las,
dizendo o que foi feito, o que deve ser feito e como fazê-lo. De
nada adiantará ficarmos em explicações dos fatos negativos ; temos
que agir, positivamente, dominando as circunstâncias para não
sermos dominados por elas.
Onipresença — O trabalho de RP deve espraiar-se em todos
os sentidos e por todos os setores da instituição, fazendo com que
cada um adquira a noção adequada e a responsabilidade pelo serviço da empresa. Deve ser um trabalho integral e não só do
técnico de RP ou do setor de RP. Essa atitude comum faz com
que todos se sintam orgulhosos de pertencer a uma determinada
instituição,
Todos os contactos diretos ou indiretos do público interno
com o público externo têm importância para o conceito em que a
instituição será tida pela opinião pública.
A instituição é um todo e, nos contactos desse todo com o
público externo, as RP são onipresentes.
Continuidade — O trabalho de RP é eminentemente educativo, fazendo a modificação dos hábitos, tendências, atitudes, muitos dos quais, arraigados nos grupos durante gerações. Por isso,
é um trabalho lento e relativamente difícil, todavia, perfeitamente
exeqüível, profundo e durável.
Deve, portanto, pressupor continuação da atividade. Se interrompido, quase tudo anteriormente alcançado, se desfaz. Cor-*

responde à onipresença no tempo. Conduz as RP à ação planejada e preventiva e à atuação a longo prazo.
Tão importante, quanto o estabelecimento de um clima de
boas RP, é a sua manutenção, o que nos obriga a estar sempre
vigilantes.
Responsabilidade - - É necessário estabelecer perfeitas relações entre o público e a empresa.
É, em alguns autores, definido como princípio da autoridade
e toma em consideração a imensa responsabilidade do chefe de RP.
Em virtude de sua onipresença, as RP não podem ser da responsabilidade exclusiva de um homem, mas o chefe de RP, ern
virtude de suas funções, detém a maior parcela dessa responsabilidade. Por isso, deve dispor da autoridade correspondente, o que
só ocorre quando ele estiver em nível de formulação da política
institucional, único nível em que ele poderá zelar para que sejam
seguidos os outros princípios aqui mencionados.
Bilaíeralidade — Decorre de nosso interesse privado e de
nossa responsabilidade social.
Na «rua de mão dupla» mencionada por BERNAYS, existente
•entre nossa instituição e a opinião pública, simultaneamente nosso
«guia» e nossa «massa moldável», locomovem-se as atividades de
RP destinadas a fazer coincidir os interesses público e privado.
A unJ~.téralidade não só faz com que deixemos o campo das RP
e ingressemos no da publicidade ou da propaganda, mas também
faz com que, segundo nos ensinam as ciências sociais, os objetivos
indicados tornem-se inatingíveis.
Interesse geral — Indica que as RP, além de serem semeadas,
por todos, na instituição, também destinam os seus frutos a todos.
Todos devem querer participar no programa de RP da instituição,
porque todos se beneficiarão do bom conceito que a instituição
obterá na opinião pública.
Mutabilidade e Especifidade — A especifidade é a mutabilidade, no espaço. As instituições são diferentes, as sociedades são
diferentes, os públicos são diferentes.
Por isso, RP, apesar de seus princípios gerais, tem sempre de
ser aplicada em uma «confecção sob medida».
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A mutabilidade e a especifidade reforçam o princípio da continuidade chamando a atenção para o dinamismo da sociedade e,
especialmente, da opinião pública.
O interesse público está sendo constantemente redefinido com
reflexos nos rumos das RP.
O programa de RP não só deverá ser contínuo, mas também
deverá evoluir com as modificações que forem sendo notadas na
sociedade.
5.

PRECEITOS DE FONTE POPULAR

Alguns preceitos de aceitação corrente completam os princípios enumerados.
Relações Públicas :
— são atividades permanentes e contínuas. Não podem ser
temporárias ou transitórias ;
•—• não alcançam resultados instantâneos. Boa vontade, confiança e amizade, assim como respeito e influência exigem
tempo para se criar e formar ;
— devem constituir ação preventiva, nunca sendo utilizadas
para encobrir erros de administração ;
— não substituem a boa administração de empresa ;
-—• são baseadas na verdade caracterizando-se pela urbanidade, franqueza e honestidade no trato com a coletividade ;
— levando ao público o conhecimento objetivo do que se fez
e do que se deveria ter feito, são estimulantes para os
acertos do administrador ;
-— devem estar sob controle imediato do diretor-executivo e
relação direta com todos os outros departamentos da organização.
Todas as pessoas com que
portância para o sucesso final de
Há sempre uma forma de
com pessoas difíceis — o que é
dá-las.

se entre em contacto são de imqualquer empreendimento.
estabelecer boas relações mesmo
preciso saber é a forma de abor-

6.

ERROS COMUNS DE RELAÇÕES PÚBLICAS

Como complementação do estudo que realizamos sobre Princípios Gerais, e com o objetivo de ressaltá-los, enumeraremos os
erros mais comuns que se cometem em RP.
Caráter curativo em vez de preventivo
A administração das empresas não se apercebe da importância das RP, senão quando das crises e situações embaraçosas, É
então que se vale do Técnico de RP, que tem que agir às pressas,
de modo imperfeito e temporário, ou seja, diagnosticando e não
prognosticando. Desse modo, o trabalho é muito mais dispendioso
e difícil do que se fosse feito a tempo, dentro de um planejamento
seguro e adequado. À prognose permite identificar os possíveis
riscos, com antecedência suficiente, para evitar que eles culminem
em crises e conflitos.
Supressão da informação

desfavorável

Um fato negativo que tenha prejudicado uma empresa deve
ser oor parte desta, imediatamente levado ao conhecimento do
público. Entretanto, a informação deve ser precisa, sem subterfúgios, defesas ou transferências de responsabilidade. A notícia
deve ser dada logo que ocorra o fato, para evitar que o sensacionalismo da imprensa venha a transformar uma notícia apresentada
por dois ou três dias em reportagem publicada durante uma ou
duas semanas, fomentando na opinião pública o descrédito e a
desmoralização da empresa.
Demasiada confiança na publicidade
Há muitos técnicos de RP que julgam que basta fazer comunicação para atingir os objetivos ; mas nem sempre a publicidade
se dirige no sentido que desejamos e é assimilada por quem pretendemos. É preciso que ela chegue a quem de direito e este a
assimile. De nada adiantará o aumento quantitativo da publicidade ; deve haver penetração na comunicação.
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Personafemo
Alguns técnicos de RP primam pela vaidade de considerar
•iodos os bons serviços de RP devidos ao seu desempenho, desestimulando a participação dos demais. O que se cria é uma situação
de ridículo que recai sobre o prestígio da instituição.
Os individualistas não podem realizai um trabalho de RP.
Ele é acima de tudo um trabalho de equipe; basta considerar-se
-a atitude grupai indispensável para a sua efetivação.
Coação econômica à Imprensa
Determinadas companhias costumam organizar as chamadas
«caixinhas», a fim de obrigar a publicação apenas do que lhes é
favorável. Constitui uma tática prejudicial, uma vez que assim,
,tão logo haja oportunidade, a verdade é divulgada e de forma
violenta. Sempre é bom lembrar que, enquanto alguém se ajoelha,
cabisbaixo, sob o jugo de outrem, mais dia menos dia, porá em
execução o plano de vingança que estiver durante tanto tempo
elaborando.
Inobservância dos resultados conseguidos com a aplicação
do programa
Todo plano posto em execução nos apresenta possibilidades de
retificação e modificação para melhor se adequar aos fins. Todavia, muitos técnicos de RP preocupam-se apenas em executar, baseados no pressuposto de que seus planos são perfeitos, inatacáveis, mas se realizassem uma avaliação dos resultados, veriam que
muito poderia ter sido feito no sentido de adaptá-los à situação
real.
7.

CONCLUSÕES

Os Princípios Gerais das Relações Públicas são os pontos básicos em torno dos quais o planejamento e execução das RP podem
. ser concentrados.
Todos os «Princípios» são importantes e de aplicação ampla.
Em qualquer planejamento, cada um deles deve receber séria con-
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sideração. Todos são dignos de estudo e discussão. Estes «Princípios» têm sido úteis no ensino das RP e servido como uma espécie de memento para o técnico de RP. Auxiliam a esclarecer
idéias, facilitam as discussões e evitam erros.
Os «Princípios» são sadios e dão resultado.
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PRINCÍPIOS DE CHILDS
Para o eminente Professor CHILDS, são onze os princípios diretores das Relações Públicas. Eles podem ser enunciados do
modo seguinte :
1
2
3
4
5
6
7

Identifique os seus públicos ;
Estude os seus públicos ;
Pesquise a atitude de seus públicos ;
Descubra as causas das más relações ;
Certifique-se que a sua casa está em ordem ;
Planeje o seu programa :
Verifique e comprove que o seu programa é uma rua de
duas mãos ;
8 Utilize-se adequadamente dos instrumentos de divul~
gação ;
9 Adapte seu programa a seus públicos ;
10 Não se esqueça da liderança dos grupos ;
11 Avalie os resultados freqüentemente.
É claro que, cada um destes princípios pode possibilitar estudos
comportando capítulos de muitas páginas ; aqui, todavia, abordaremos cada um, somente, naquilo que reputamos essencial na prática
das Relações Públicas.
l .

IDENTIFIQUE OS SEUS PÚBLICOS

O que é mais normal na vida é a existência da multiplicidade.
Assim, também para as empresas, elas, em vez de público íerão,
normalmente, públicos.
Só a identificação permite que se trate cada categoria de público de acordo com suas tendências e modo de ser.

Um problema surge logo : «Como dividir e classificar os públicos».
Existem vários critérios. O primeiro que ocorre é quanto ao
se:vo. Sabemos que o trato do público feminino é diferente do
masculino.
A situação econômica impõe trato diferente entre grupos.
A idade — é muito importante sabermos que à medida que o
indivíduo atinge certos marcos, ele, vai tendo atitudes diferentes.
A nacionalidade — impõe também atitudes diferentes.
Convicções e as Religiões —• têm de ser levadas em conta.
De acordo com CHILDS podemos comparar os públicos da
forma seguinte :
l " grupo — público interno e público externo ;
2" grupo — influente e o não influente (é óbvio que o que
vai interessar é o influente) ;
3 ° grupo - - público organizado e público não organizado
(organizado os que se apegam a determinada
idéia. Exemplo : o indivíduo que só lê «O Globo» e não quer saber de outro jornal) ;
4 " grupo — público favorável e público desfavorável (nem
sempre o trabalho é com o público favorável e
muitas vezes teremos de agir sobre o público
desfavorável).
Uma classificação para os públicos das instituições governamentais poderá ser a seguinte :
1 ° grupo •— servidores públicos (comporta sub-grupos —
servidores de Ministérios ou repartições) ;
2 ° grupo — parentes dos servidores (afins e toda a constelação que gira à volta do servidor) ;
3 ° grupo — Corpo Legislativo — Judiciário ;
4 ç grupo •— A clientela dos grupos anteriores (pessoas que
procuram as repartições e têm contacto com as
mesmas) ;
5' grupo — Imprensa (escrita, falada, televisionada, etc.).
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Como vemos, são vários grupos que têm de entrar em pauta,
de modo harmônico quando são trabalhados. Tudo se deve passar
como se estivéssemos escrevendo uma partitura de sinfonia musical.
A necessidade destas classificações advém das verificações
constantes de que os públicos têm padrões de comportamento definidos. Isto impõe imperiosa evolução da publicidade.
Cada público sente que tem direitos e também obrigações em
face da empresa. O planejamento bem realizado deverá buscar a
adequação positiva entre o público e a empresa e vice-versa. Não
é demais repetir esta conceituação.
Nesses climas definidos de grupos bem marcados surgem inevitavelmente uma liderança. São, normalmente, os lideres os intérpretes das reivindicações dos grupos. Trata, pois, para a empresa, muitas vezes, de manejar determinado público através de
sua liderança.
É, comumente, sondando a liderança que a empresa chega a
muitas conclusões sobre o público.
Devemos aceitar como relativas as classificações apresentadas.
Poderíamos tomar outras características para a classificação.
Citaremos alguns públicos organizados a título de exemplo :
—
—
—
—

a
a
a
o

Associação Comercial;
Associação Brasileira de Imprensa ;
Ordem dos Advogados ;
Clube Militar, etc., etc.

Há ocasiões em que se pode dividir o público em :
— matutino ;
— vespertino ;
— noturno.
Tudo isso, reafirmamos, dentro de um caráter de relatividade
com os propósitos que temos em mira.
Não devemos jamais esquecer que as classificações visam o
melhor conhecimento dos públicos e, portanto, o de suas tendências que os levam a determinado comportamento.

É muito difícil sabermos as nossas próprias tendências. Por
vezes temos de apelar para um psicólogo. Isto bem mostra como
é transcendente e sutil chegarmos às tendências dos públicos.
Parece-nos que uma maneira aconselhável para se vislumbrar
a tendência de um determinado público é pela análise do aumento
ou da diminuição do mesmo (quando se verifica aumento estamos,
realmente, atingindo a sua tendência).
Com base no que acabamos de afirmar, e conhecendo a classificação dos públicos, podemos criar o aumento manejando os públicos correlates. Tal processo poder-nos-á levar à fusão de
públicos correlatos.
Hoje em dia, o recurso de politizar os grupos vem dando resultado.
Outra forma a que se poderá lançar mão é o estabelecimento
do conflito de interesse. A maneira que vem dando melhores
resultados ultimamente é pelo aperfeiçoamento da expansão da
notícia. Esta expansão, certamente, provocará a movimentação
dos públicos.
2.

ESTUDE SEUS PÚBLICOS

Não basta classificar os públicos, eles devem ser acuradamente
estudados. Temos, assim, que descobrir suas atitudes.
Sendo o trabalho de RP de prognose, o mais importante é a
previsão de atitudes ; isto pode conduzir à verificação das perspectivas e à observação das expectativas. Só assim poderemos.alcançar alguns resultados. A previsão de atitudes, as perspectivas e
as expectativas são os fatores determinantes no estudo.
0 método da pesquisa social tem aqui uma grande aplicação.
Recordemos as fases da indução (método científico), que devem
ser manejadas adequadamente por todos os estudiosos :
1 ° Observação (passividade do observador) ;
2 ° Hipóteses (apelos a aspectos dedutivos, lançando mão de
todos os 'resíduos' existentes no indivíduo) ;
3 9 Experimentação (observação provocada, atividade do observador) ;
9
4
Generalização — Lei.
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0 técnico de RP precisa, pois, dispor de um acervo ponderável de conhecimentos. O problema se resume em :

ele não é absoluto. É um conhecimento organizado e probabilista.
Sabemos hoje através da ciência o que significa a probabilidade :
— o que pode ser repetido.
A pesquisa pode ser básica e aplicada. Ela é básica quando
tem a finalidade de aumentar o conhecimento sobre determinado
assunto. A pesquisa aplicada é dita quando procuramos resolver
problemas de necessidade imediata. É este tipo de pesquisa que,
particularmente, interessa às RP.
•— Por que fazemos pesquisa aplicada em RP ?
Isto resulta dos quatro objetivos que, normalmente, temos em

-— como fazer experimentações em ciências sociais.
Outros métodos poderão ser usados :
— o das estatísticas ;
— o analítico ;
— o sociológico.
Neste último fazemos o estudo de casos — trabalho de campo,
através da observação de três cousas :
1°
2 :

fazendo a historicidade dos públicos ;
estabelecendo a discriminação dos fatores ambienciais, e,
finalmente,
3 ° constatando a liderança.
Qualquer fenômeno (fato ou conhecimento) tem uma causa.
Tudo o que ocorre é em função de uma determinada razão. Ora,
essa causa, preferivelmente, o motivo determinante, como aconselha
o Prof. GOUVEIA, ao se desfechar no efeito, vai apresentar o resultado de um verdadeiro processo. Compreende-se que em ciências sociais, a 'causa', para agir, intervém no meio de outras 'causas •— as concausas —, e isto nos leva, no estudo dos públicos, a
procurarmos a relação causai, a 'constelação' formada ao redor do
motivo determinante.
Os fatores ambienciais podem ser aquilatados através da proporção da opinião pública.
3.

PESQUISE A ATITUDE DOS SEUS PÚBLICOS

Este princípio está ligado ao anterior.
Aqui o técnico vai se preocupar, em particular, com a atitude,
pois é ela que leva ao comportamento. O que interessa é um
conhecimento causai e não casual. Quando pesquisamos estamos
fazendo uma busca realizada com método de conhecimento formal.
O conhecimento lógico é válido, não significa que não possa
ser ultrapassado dentro de algum tempo, — o que quer dizer que

mira :
1 " nós queremos avaliar a extensão dos 'acontecimentos'
(aqui a palavra acontecimentos está sendo empregada
como sinônimo de fenômeno, isto é, determinada realização. A palavra acontecimento é um vocábulo científico) ;
29

vamos querer avaliar as tendências e as atitudes dos públicos (estas vão trazer a opinião diante da extensão dos
acontecimentos) ;
3' avaliar os fatores determinantes dos acontecimentos (vamos ver quais os fatores determinantes que vão provocar
determinada realização) ;
4 ° avaliar os resultados dos programas elaborados (porque
não devemos ficar unicamente no controle dos acontecimentos e na elaboração dos programas).
Em RP vivemos no futuro e nunca no presente. Quando lançamos um programa estamos preocupados com a reação do público.
Precisamos de uma continuidade para conseguir a realização através do programa. As retificações do plano deverão ser constantes.
— Quais os instrumentos que poderemos utilizar para a realização das pesquisas ?
— Um dos mais empregados é a «entrevista». Esta pode ser
estruturada ou não. Não obstante sua flexibilidade a entrevista
está sendo cada vez menos usada, devido ao fato de ser demorada
e muito onerosa.
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Outro instrumento usado na pesquisa é o questionário. É um
derivativo da entrevista. Oferece a vantagem da rapidez e é bem
mais econômico. Apresenta duas desvantagens : é superficial e
normalmente constitui um problema a sua devolução. Uma técnica empregada no questionário é a de colocarmos perguntas «iscas».
Temos ainda «a amostragem» que consiste em estudarmos somente uma fração do campo a ser trabalhado. Há quase sempre
impossibilidade de trabalhar todo o grupo. Tomamos uma amostra
e admitimos que esta amostra contenha em si as características do
campo. A amostragem deve ser uma miniatura do todo,
Os fenômenos, ou fatos, não estão dentro de nós. O que
temos internamente são as ingerências de fatos, ou de fenômenos.
A inferência é uma interpretação de origem indutiva ou dedutiva. Sendo que para a ciência esta última é a mais importante,
já que mesmo quando começamos pela indução pretendemos chegar
à dedução.
O exemplo da amostra deve realmente corresponder ao conjunto.. .É necessário que a amostra reproduza com fidelidade as
proporções e as características contidas no todo.
— Como podemos colher as amostras ?
— Temos :
— o critério lotérico — aqui a amostra é colhida ao acaso ;
não se escolhe ;
— por cotas — é utilizada quando já conhecemos determinadas características do campo que vamos pesquisar ;
— por etapas sucessivas — quando os elementos que vamos pesquisar estão espalhados em grande área.
É preciso compreender que um simples sorteio da amostra
pode não dar validade à nossa pesquisa. Os elementos, normalmente, variam em função da área em que se encontram. Por
exemplo, vamos imaginar que tiramos para uma amostra no Rio
de Janeiro l . 000 famílias da zona Sul. Esta amostra não pode
ser considerada válida para toda a cidade. A zona Sul é uma
área cultural com padrões próprios e tem características peculiares.

O que devemos fazer é uma amostra do Centro, Sul e zona Norte
e depois estabelecermos a devida comparação.
Temos ainda a técnica de pesquisa chamada de Crawford —
que é dita a técnica do papel em branco (aqui as pessoas escrevem
o que julgarem a respeito do determinado fenômeno que vamos
pesquisar). Esta técnica vem tendo grande aplicação nos Estados
Unidos.
4.

DESCUBRA A CAUSA DAS MÁS

RELAÇÕES

Evidentemente, as más relações são decorrentes de 'causas',
jã que tudo tem a sua 'causa', o seu motivo determinante.
— Onde vamos encontrar as causas das más relações ?
1 ° na opinião pública contrária — exemplo : alguém diz :
«amanhã irei a tal loja!» Se ouvir imediatamente outra
pessoa dizer : «Não vá !» — o que acontece é a formação
de uma atitude ;
2 ° na atitude — que é o comportamento interior ; é a nossa •
posição diante das coisas.
Trata-se, pois, de procurarmos as causas das
— más opiniões públicas
e
— nas atitudes.
Para isso três tipos de fatores podem ser pesquisados :
1ç

fatores ligados à instituição ; pessoas naturalmente ligadas à organização podem ser a 'causa'. Por exemplo :
muitas pessoas deixam de comprar em certos estabelecimentos unicamente por terem sido mal atendidas por um
empregado. A empresa não pode ser julgada por este
único empregado.
2 ° [atores ligados aos públicos — investigamos as opiniões
negativas já que as opiniões positivas constituem propaganda. —• Por que o público tem opiniões negativas ?
— Certamente porque há um choque entre a maneira de
ser do público e as práticas da empresa.
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3°

fatores ligados a um ponto de contacto entre a instituição
(empresa) e o público.

Algumas perguntas podem ser sempre consideradas, quando
se procura determinar as causas das más relações. Por exemplo :
— Até que ponto o público conhece a empresa ?
— O público conhece os planos, os propósitos e a história da
empresa ?
— Há harmonia entre os interesses do público e os da empresa ?
— O público foi convenientemente motivado ?
Etc.
Muitas vezes há erros gritantes no trato do público. Por
•exemplo : um relatório é difundido pela empresa. Se este não
for bem feito e com atrativos não conseguirá o seu fim. Os relatórios constituem um excelente meio ; mas, geralmente, constituem
verdadeiros desperdícios. São feitos com palavras pesadas, num
estilo seco. O que acontece é que o indivíduo leva o relatório
para casa mas não o lê.
Algumas sugestões para a confecção de um relatório :
— ter um tamanho adequado (muito extenso, certamente, não
será nem, completamente, folheado) ;
— ter um formato atraente (a não ser que tenha o tipo de
livro, não deve ter 'capa dura') ;
— quanto ao texto : — há interesse na leitura ? — a linguagem é simples ? — a matéria está distribuída adequadamente ? etc.
— deve apresentar um conhecimento gradativo.
Como é fácil de compreender-se estas perguntas podem servir
para qualquer tipo de publicação da empresa (prospectos, revistas, etc.).
Qualquer comunicado para a imprensa deve ser cuidadosamente preparado. Precisa também ser oportuno.

Outro meio muito importante a empregar, às vezes, pela empresa é o discurso (quase sempre o público tem horror pelos discursos).
Precisa não ser desagradável. Alguns conselhos parecem
oportunos :
-—
•—
—
—
—

que
que
que
que
que

o discurso seja significativo ;
tenha autoridade ;
seja interessante ;
seja dito com toda a naturalidade ;
tenha uma boa dicção, quem vai pronunciá-lo ;

— estar à altura do auditório ;
— normalmente os curtos e incisivos dão melhor resultado ;
-—• a distribuição de resumo à imprensa é, comumente, mais
aconselhável do que todo o texto.
Quanto à correspondência algumas sugestões, também, podem
•ser apresentadas :
—
—
—
—

cartas claras e concisas ;
dar respostas com presteza ;
limitar os termos técnicos e pouco comuns ;
muito cuidado para que o nome do destinatário não seja
deturpado.

Os contactos feitos com a massa através do cinema, rádio e
televisão merecem especial cuidado. Somente enviar material ou
fato de muito boa qualidade.
A central telefônica de uma empresa, também, merece ser bem
equipada. Devemos colocar para atender o telefone pessoas com
voz agradável e bem treinadas, revelando constante boa vontade.
Um especial cuidado merecem os recados dos clientes. Todos os
contactos com o público devem responder às técnicas das boas
normas de cortezia e respeito. Os empregados trabalharão bem
quando estiverem convencidos de que são embaixadores da empresa.
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5.

CERTIFIQUE-SE DE QUE SUA CASA ESTÁ EM ORDEM

O indivíduo para equilibrar o grupo tem que equilibrar, em
primeiro lugar a família, caso contrário, não poderá equilibrar os
demais. É indispensável saber-se arrumar uma 'casa pequena'
para que o mesmo possa ser feito numa 'casa grande'.
O principal escopo deste princípio é proporcionar conforto
e bem-estar, inicialmente, à instituição. Tudo em ordem e devidamente articulado dentro da empresa. Ele encontra suas bases nas
Relações Humanas. Visa, pois, em última análise a interação
social dentro da empresa, e, em particular, no órgão que vai agir
no meio dos públicos, isto é, no Departamento de Relações Públicas.
6.

PLANEJE O SEU PROGRAMA

Os cinco princípios anteriores são básicos no planejamento.
Sem identificar, estudar e pesquisar os públicos, sem descobrir as
causas das más relações e sem pôr a casa em ordem não se pode
esperar grande cousa do planejamento.
Antes de partir para os exames de situação do planejamento»
pergunte a si mesmo com toda a franqueza :
— Os propósitos (objetivos) da empresa são honestos?
— São claros ?
-— Podem ser esclarecidos com toda a franqueza ?
(Se estas perguntas não tiverem respostas satisfatórias estaremos, certamente, pecando pela base.)
O apoio e a responsabilidade da empresa são imprescindíveis
ao programa. Este não deve encobrir ou contornar as más relações, o que deve procurar é extingui-las, atacando as suas causas.
O programa deve ser sensível ao público. A simplicidade e o
entendimento fácil por parte do público simplificará muito a conquista dos objetivos.
O orçamento destinado ao programa não deve ser mesquinho.
Um técnico não deve jamais «estourar» a verba que lhe foi concedida, e, evidentemente, deverá sempre chegar a resultados positivos.
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Haverá, normalmente, um plano mestre. Deste surgirão os
planos específicos. Quando urr; plano é bem feito, os prazos serão
certamente atingidos, desde que as margens de segurança estabelecidas tenham sido levadas em conta.
7.

VERIFIQUE E COMPROVE QUE SEU PROGRAMA
ÍL UMA 'RUA DE DUAS MÃOS'

O erro mais comum, na inobservância deste princípio, consiste
em dar-se importância às atividades de transmissão e negligenciar-se a parte relativa às atividades de recepção. O que é importante é a bilateralidade.
Se não se der atenção ao^ públicos, o programa não é «uma
rua de duas mãos». Como conseqüência :
— incompreensão do plane (fracasso certo) ;
— atividades não surtem efeitos ;
— trará o descrédito da empresa (o público tomará o programa como simples propaganda).
8.

UTILIZE-SE ADEQUADAMENTE DOS INSTRUMENTOS
DE DIVULGAÇÃO

Sob este aspecto é a imprensa o principal elemento. Podemos
classificá-la :
— escrita (jornais, revistas, panfletos, etc.) ;
— falada (estações de rádio, serviços de alto-falantes, etc.) ;
— projetada (televisão, cinema e «slides»).
Podemos através da notícia, dos filmes, etc., criar posições favoráveis ou desfavoráveis para o público.
Alguns requisitos são necessários para que haja boas relações
com a imprensa :
— política bem definida e um indivíduo encarregado de interpretá-la permanentemente ;
—• contacto constante e pessoal com os dirigentes da imprensa ;
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— dar entrevistas coletivas quando tiver 'o que dizer' e oassunto for importante ;
•— igualdade de tratamento na divulgação pela imprensa ;
•— senso de oportunidade na divulgação — a notícia tem que
ser dada no momento psicológico ;
— equilíbrio emocional no trato com a imprensa (serenidade) ;:
— pontualidade nas relações com a imprensa.
Ainda aqui, neste princípio, cabe salientarmos a importância
do relatório. Para que atinja a. sua finalidade ele deve dar informações adequadas. Não apresentar o que deveria ser feito ; o
que se vai fazer, mas sim o que foi feito. Não deve, também, fazer
propaganda dos diretores. Mencionar os fatos mais importantes.
Só pessoas bem credenciadas devem ser escolhidas para escrevê-los.
Sobretudo honestidade precisa um relatório tomar por escopo.
Quanto ao rádio e à televisão, hoje, são de uma importância
extraordinária. Influem fortemente no aspecto emocional. A voz
ajuda muito, as nuanças e o fundo musical são recursos inestimáveis. Não esquecer que o rádio e a televisão têm público muito
numeroso.
9.

ADAPTE SEU PROGRAMA A SEUS PÚBLICOS

Para ser bem adaptado, um programa precisa ser claro e acessível ao público a que é destinado. Deve ainda considerar certos
aspectos psicológicos : — observar os costumes e preceitos seguidos pelo público.
Quanto à adaptação propriamente dita, temos :
19

2

9

que estudar os sub-grupos (para um grupo feminino, por
exemplo, a idade, a nacionalidade têm importância e devem ser considerados, como já vimos anteriormente. Teremos de aplicar veículos adequados) ;
a compreensão parcial do grupo é geralmente desastrosa ;

3 ° a linguagem deve ser policiada. Às vezes o simples uso
de uma palavra inadequada pode prejudicar o plano ;

4 ° não se deve falar como superior e nem como inferior.
O público é tratado democraticamente, isto é, de igual
para igual;
5 ° às vezes é interessante nos colocarmos na situação de
público.
Como se pode ver, não há técnico de RP que prescinda de
conhecimentos fundamentais de psicologia das Relações Humanas.
10.

NÃO SE ESQUEÇA DA LIDERANÇA DO GRUPO

Já sabemos que os públicos podem ser atingidos através dos
seus líderes. O líder aglutina a atitude do público.
•—• Como constatar a liderança ?
— O líder se destaca naturalmente, é preeminente. Ele manifesta um interesse superior à média, quando está em jogo assunto
do público.
— Há profissões que implicam em liderança natural, por exemplo : professorado, sacerdócio, militares, etc.
-— A liderança é específica.
11 .

AVALIE OS RESULTADOS FREQÜENTEMENTE

Só um constante controle da aplicação dos meios pode-nos
levar à certeza de que se está buscando os fins de modo acertado.
Métodos a seguir na avaliação :
a)
b)
c)
d)

ausência de reclamações;
pedidos de informações dos públicos ;
cooperação proporcionada pelo público ;
pelas estatísticas.

O controle pode ser feito através de :
a)
b)
c)

arquivo de recortes de notícias sistemáticas ;
exame da correspondência da empresa ;
observação das manifestações coletivas, das conversas de;
corredores, dos murmúrios, dos aplausos, etc.

— Semeia para o futuro

NOÇÕES DE PUBLICIDADE
l .

PUBLICIDADE

Sempre que forem praticadas atividades de Relações Públicas
haverá, forçosamente, o emprego de publicidade.
Publicidade, do latim «publicus», é tornar público, ou seja
divulgar, difundir, disseminar, propagar.
A difusão e a disseminação podem ser consideradas como designações genéricas, para caracterizar a finalidade ou o efeito da
publicidade, que é : «— a arte, de transmitir informações, sugestões ou idéias a grupos numerosos —». Tal conceito permitirá
a determinação das formas de que se pode revestir a Publicidade
e que, por conveniência terminológica, serão designadas como
«Propaganda» e «Divulgação». Ambas usam a mesma matéria-prima e os mesmos veículos de comunicação, mas diferem na finalidade e nos processos.
Podem ser apresentados como caracteres de diferenciação :

Propaganda

— Visa persuadir

Vale pelo poder de persuasão

Existe a partir da publicação

Confunde-se com a publicação

Investigação e medição psicológica

Reações psicológicas
controladas

.— Vive da repetição

— Persuasão máxima

— Conquista de públicos

Divulgação

Visa informar

Vale o que valerem e para
quem valerem as informações

— Colhe no passado

não

Vive do ineditismo

Dose persuasiva controladíssima ou inerente à notícia divulgada

— Públicos espontâneos

Uso e até exagero de meios
artificiais lícitos para persuadir

Simples registro, descrição,
narração ou informe

Todo ou parte favorável da
verdade — Ênfase

Publicidade
fatos

simples

dos
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Divulgação Institucional ou Publicidade Administrativa
No Estado democrático, em que avulta a importância da vontade soberana do povo, é inadmissível deixar de manter esse povo
suficientemente informado sobre as instituições, sejam elas de natureza privada ou pública.
À publicidade feita com essa finalidade convencionou-se chamar de Divulgação Institucional ou Publicidade Administrativa.

2

Auditivos (rádio, alto-falantes) ;

3 Audiovisuais (televisão e cinema) ;
4 Funcionais (amostras, brindes, concursos) ;
5

Contados pessoais ;

6 Acontecimentos (campanhas e comemorações especiais,
solenidades cívicas, recepções sociais, festejos populares,
cursos rápidos, comunicação oral : conferências, palestras,
debates, mesas redondas, etc.).

É a forma usual de Publicidade das Organizações do Estado.
Aos responsáveis pelos setores de Relações Públicas cabe distinguir a divulgação da propaganda.
A divulgação é a forma usada, por excelência, nas atividades
de Relações Públicas e Publicidade Administrativa.
A propaganda é mais utilizada no mundo dos negócios, na
disseminação de uma doutrina, na propagação de uma idéia, na
defesa de uma causa, nas ações da Guerra Psicológica. É arma
essencial aos regimes de força ou discricionários,
O emprego das duas formas de Publicidade, depende da finalidade visada.
Meios ou Veículos de Publicidade ou Difusão
A Publicidade é feita através dos meios ou veículos de comunicação, isto é, daqueles capazes de transmitir ao público uma
mensagem.
São todos eficientes, desde que convenientemente utilizados.
O emprego isolado de um meio é falho. A eficiência máxima é
conseguida pelo recobrimento de vários meios de comunicação.
Os veículos de publicidade admitem a classificação seguinte :
l

Visuais :

a)
b)

Imprensa (jornais, revistas, livros, etc.) ;
Ar livre (cartazes, painéis, luminosos) ;

c)

Publicidade direta (prospectos, folhetos, boletins, cartas,
catálogos, etc.) ;

d)

Exibições (exposição, vitrines, «displays») ;

Aspectos da Publicidade
À Publicidade pode revestir-se de dois aspectos : o ofensivo
e o defensivo.
A publicidade ofensiva consiste em produzir, ativamente, na
opinião pública, conceitos favoráveis à Organização, com realce
ou ênfase variáveis, em torno de fatos nobilitantes para a instituição, relacionados ao seu trabalho ou ao seu pessoal. Tal publicidade deverá ser provocada ou, quando surja espontaneamente,
deverá ser ampliada e explorada, sendo feita, normalmente, sob
forma de propaganda, que será sempre sóbria e moderada, além
de honesta, verdadeira, moral e, portanto, lícita.
Entende-se que este aspecto preconiza a ida ao encontro do
público, levando-lhe o esclarecimento, antes que seja obtido em
forma deturpada, evitando a simples posição defensiva de refutar
acusações, negar rumores e explicar deficiências.
A publicidade defensiva pode ter caráter preventivo ou reparador. No primeiro, busca-se evitar a ocorrência de situações
inconvenientes, pela previsão e conseqüente ação eliminadora de
possibilidades perigosas,
A divulgação antecipada e espontânea de notícias tem grande
eficiência na atitude favorável do público.
A publicidade defensiva-reparadora é feita para corrigir mal-entendidos já caracterizados, que porventura envolvam a Organização.
A técnica a utilizar será a de transmitir ao público, rápida,
espontaneamente e de boa vontade, toda a verdade e as providências tomadas para remediar o mal. A publicidade não pode espe-
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rar pela pressão de opinião pública, orientada pela imprensa falada
c escrita. Deverá antecipar-se à pressão, para eliminá-la. A divulgação é a forma ideal de publicidade defensiva.
Os anúncios e notícias podem ser considerados como processos
ou técnicas diversas, utilizados na publicidade.
O anúncio é empregado na propaganda, seja com finalidades
comerciais, seja na difusão de uma doutrina ou propagação de
uma idéia ou causa.
As notícias são utilizadas na disseminação simples das informações — mero registro, descrição ou narração de fatos. É o
processo ideal de divulgação.
2.

ENTREVISTA

A Entrevista é um processo técnico de investigação, de grande aplicação nas Relações Públicas.
O próprio nome sugere a existência de :
-— um entrevistador
e de
— um entrevistado
conversando. Trata-se, realmente, de uma palestra. O importante, entretanto, é sabermos conversar. Devemos compreender
que a entrevista é algo mais do que uma simples palestra. Tem
especial importância a maneira pela qual deverá ser iniciado o assunto ; muitas vezes damos ênfase a determinado ponto ; em certos
momentos precisamos saber 'cortar' o assunto sem chocarmos o
entrevistado. Na entrevista torna-se imprescindível um grande
cuidado com o que entendemos por :
— tendendo sidade.
Isto inutilizará qualquer pesquisa.
Sendo a entrevista para RP uma técnica de pesquisa, para
que a mesma dê resultado adequado é necessário podermos controlar os processos através dos quais são obtidas as informações
que temos em vista colher.
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Uma das coisas mais importantes é a maneira de formularmos
as perguntas. Sendo que a seqüência deve ser organizada, de
modo a não irritarmos o entrevistado.
Um entrevistador tem que estar a par das reações padronizadas dos entrevistados. Só bem controlada, uma entrevista poderá
permitir um relatório da situação que a pesquisa deseja.
Não é fácil o preparo de bons entrevistadores (pesquisadores).
Estes devem ser recrutados entre elementos de capacidade comprovada.
Uma orientação para a formação de técnicos em entrevista
deve ser calcada em dados concretos e precisos.
Pontos principais a serem levados em conta no recrutamento e
no treinamento de entrevistadores :
l o) conferência inicial — no âmbito do «Staf» explicando
em detalhes o que é uma pesquisa, e, em conseqüência a entrevista.
Temos pesquisa em sentido largo e em sentido restrito. Durante
toda a pesquisa deve estar sempre a norteá-la o seu propósito. O
entrevistador deve conhecer bem a finalidade que a empresa busca,
de forma a estar a par de tudo, que possa vir a ser 'motivo' de
pergunta. Só assim, conseguirá despertar interesse. Além disso,
precisa conhecer convenientemente a empresa para a qual trabalha,
pois somente respostas adequadas evitarão possíveis deformações
de propósitos. O entrevistador deve fazer todas as perguntas. O
pragmatismo adotado, em certas entrevistas, tem o significado vernacular, isto é, «adota como critério da verdade a utilidade prática,
identificando o verdadeiro com o útil» ;
2 ' ) aplicação de testes — Estes visam as reações. O que
permite classificar os tipos em afetivos, intelectivos, etc. Os testes
são feitos pela apresentação de casos e num debate em grupo analisam-se as soluções. No final devem ser apresentadas as reações
corretas. Todo cuidado deve ser tomado para que o indivíduo em
preparo não se automatize como no caso da propaganda ;
3') ensaios de entrevista - - São os ensaios de grande utilidade. Uma pessoa estranha a ser entrevistada permitirá melhor
julgar-se do progresso do entrevistador. Filmes, discos, etc., podem ser utilizados nesta parte ;
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4 9 ) emprego de monitores — O pesquisador faz o ensaio
na presença do monitor (técnico) e quando necessário este faz as
correções. Só bem treinado deve um entrevistador ser lançado em
serviço. Normalmente a presença do monitor cria uma certa inibição no entrevistador ;
5 9 ) estágio de experiência — O entrevistador é colocado na
Agência a fim de tomar contacto com o público, com o sistema de
fichas, etc. Isto fará quebrar a tensão inicial do entrevistador.
Muito cuidado para que o entrevistador não falseie o trabalho
querendo 'aparecer' ;
6 9 ) prévia avaliação de um trabalho — Dar uma tarefa.
Depois decompô-la procurando corrigir, como por exemplo, a ida
ao escritório, o tomar do material, a saída, a maneira de se dirigir
para a sua zona de pesquisa, a chegada ao local, como iniciar o
trabalho, etc. (exaustivo preparo) ;
7") testes entrosados com o trabalho — O pesquisador está
realizando o trabalho e vamos surpreendê-lo para analisar o que
já foi feito.
Existem nos Estados Unidos verdadeiros tratados para a técnica da entrevista.
Vejamos, ainda, algumas observações interessantes quanto ao
comportamento do entrevistador :
— das primeiras palavras vai depender o sucesso da entrevista ;
— deve ter muito cuidado no início : se for muito agradável
poderá ser tomado por um Don Juán, e, se for muito reservado, poderá causar repulsa ;
— o emprego do esboço de um sorriso deve ser comum (é
claro que ele poderá acabar com um sorriso funcional,
como é o das aeromoças) ; é o sorriso quebra-gêlo dos
americanos (busca da simpatia) ;
— mesmo que ouça um desaforo, o entrevistador não deve
zangar-se ; o pedido de desculpa criará, certamente, uma
emoção favorável ao entrevistador ;
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•—• a iniciativa da palavra pertence ao entrevistador ; pode
acontecer que o entrevistado tome a palavra e não queira
parar ;
— calma e tranqüilidade são frutos de um auto-policiamento
permanente por parte do entrevistador ;
— deve saber que há pessoas que precisam de uma afirmação
e estão sempre perguntando : «estou respondendo certo ?»
A estes o entrevistador deve sempre encorajar. Se for
perguntado se é da mesma opinião, deve afirmar que não
tem opinião e que realiza uma pesquisa.
Aqui, parece-nos interessante a apresentação, como complemento ao tema entrevista, de algumas notas colhidas nas /nsíracões da Organização Nacional de Pesquisa de Opinião Pública
dos Estados Unidos :
— Quanto à maneira de iniciar o trabalho:
a) planejamento cotidiano do trabalho ; organização lógica
do itinerário; o catálogo telefônico poderá muito facilitar uma
amostragem ;
b) o entrevistador muitas vezes não tem expediente, de maneira que temos de lhe ensinar a bater palmas, tocar a campainha
ou bater à porta ; em certos casos o telefone poderá facilitar o entrevistador em ser atendido ;
c) pode acontecer que a numeração da rua esteja errada na
sua lista ; ele deve ter a iniciativa de ligar-se com a empresa ; não
deve permanecer inativo ;
— Quanto à maneira de chamar as pessoas :
a) em primeiro lugar fazer a verificação do tipo de pessoa
que vai ser procurada, iniciando pela verificação se é homem ou
mulher, se é de idade, de meia idade ou jovem. Devemos aconselhar a não procurar os homens durante o dia, porque geralmente,
estão no trabalho, e aos que trabalham à noite somente depois das
15 ou 16 horas, quer dizer, à tarde ; a primeira impressão é de
um valor inestimável ;
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b} é interessante que a entrevista se realize em local isolado
e sem testemunha para que não haja inibição por parte do entrevistado ; outra coisa a impedir é a interrupção da entrevista ;
-— Quanto à técnica de aproximação (que é também chamada:
abertura da entrevista) :
a) começa à porta do entrevistado ; assim, o entrevistador
não deverá exceder-se com o dedo na campainha (isto irrita a quem
vai abrir a porta) ; um toque suave é que resolve ; se o rádio estiver ligado deverá aguardar um intervalo de música ; só em último
caso ir à porta dos fundos. Já foi sugerido ao entrevistador dar
4 passos para trás depois de ter tocado a campainha, porque se
ficar colado à porta pode assustar a quem a abre, ou mesmo dar
a impressão de que quer 'forçar' a passagem ; deve, pois, deixar-se
ver pelas pessoas que gostam de olhar pelo ôlho-mágico, antes de
atender ;
b) a saudação ao entrevistado é imprescindível, e seguir logo
a sua identificação ; nome da empresa que representa, uma mostra
rápida de suas credenciais, dizendo logo que não se trata de coisa
grave, mas sim de uma simples pesquisa de estudos ; nunca devemos empregar a palavra investigação. Esta palavra atemoriza ;
lembra inquérito. Deve ser esclarecido que não se trata de nada
pessoal. O entrevistador não deve dar a impressão de um vendedor ; logo de início — «Minha senhora, não estou vendendo
nada !» ;
c) pode acontecer que o entrevistador esteja num dia em
que se acha indisposto ; neste caso deverá ficar no escritório tratando do fichário.
— Quanto à situação já diante do entrevistado:
a) temos o grupo de pessoas que respondem : «não tenho
tempo», «estou de saída», «estou ocupada», «tenho doente em
casa», «o que é que o senhor quer ?» — tudo isto denota que a
entrevista não terá sucesso ; não deve insistir, deve tentar marcar
para outro dia em que poderá ser atendido. Muitas vezes ocorre
que a pessoa que deu a resposta é do tipo afetivo e ficou satisfeita
com a maneira compreensível e tratável do entrevistador, e este
ao sentir a reação da pessoa deve deixá-la à vontade, mas sugerir

a sua volta. Para as pessoas mais frias o entrevistador deverá
dizer com toda honestidade : «tenho empenho em obter a sua resposta, porque estou colhendo informes das melhores famílias da:
zona»,, e, isto quase sempre dá resultado.
b) temos ainda outros tipos de resposta, como por exemplo :
«não estou interessado em responder», «meu amigo, não me interessa dar qualquer informação», «ninguém tem nada a ver com o
que eu penso». Nestes casos o entrevistador deverá indagar a
si mesmo :
— Será que ele tem algum motivo contra a empresa ?
— Terá receio de mim ? (Caso seja falta de confiança, um
envelope poderá ser entregue com os quesitos) ;
— não sendo problema nem com a empresa e nem com o
entrevistador, é que ele tem medo de 'perder' alguma coisa,
quanto mais não seja, de perder a sua tranqüilidade.
Há ainda outros tipos de perguntas que poderão fazer ao entrevistador, e com base na atitude, por exemplo :
«Eu sou obrigado a responder ?» «Alguém pode me
constranger a responder ?» Aqui o entrevistador com
toda a tranqüilidade deve responder que não há obrigatoriedade. «Porém apreciaremos muito as suas respostas, porquanto estamos selecionando as pessoas mais cultas, mais capazes e mais conhecedoras, pois as mesmas
são valiosíssimas para nós». (Isto quase sempre dá resultado).
Vejamos ainda outro grupo de respostas, ou melhor verdadeiras perguntas que são feitas ao entrevistador :
«O senhor quer vender alguma coisa ?», «Qual o
fim da cantilena ?», «Afinal, que é que o senhor deseja ?»,
«Qual a finalidade dessa informação ?», «Quem foi que
o mandou aqui?» -- uma pergunta denotando completo
desprezo para o trabalho : «Por que o senhor não vai
bater em outra porta ?»
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Nestes casos o entrevistador se identificará ainda melhor, dirá
que realiza o trabalho com a melhor das intenções ; «Terei muito
prazer em retornar em outra oportunidade». E muitas vezes consegue «quebrar o gelo». Há ocasiões em que a hora não é propícia e o entrevistador deve retirar-se imediatamente, procurando
marcar outra hora.
O TÉCNICO DE RELAÇÕES PÚBLICAS

Nos casos de pessoas que respondem — «Quem sou eu para
dar opinião ?» — devem ser incentivadas : «A sua opinião nos
vale muito !»
Para os que dizem «Não sei !» duas ou mais vezes não adianta insistir — não têm opinião.
Cuidado com as pessoas que ficam inibidas quando vêem que
estamos anotando as suas respostas.
Os apontamentos, aliás., devem ser feitos com toda a discrição.

l .

GENERALIDADES

Um dos fatores que condicionam a realização de qualquer
planejamento é constituído pelos meios disponíveis, sejam eles meios
materiais ou meios em pessoal.
Consideradas as Relações Públicas, já com suas bases científicas bem definidas, como ramo dos conhecimentos psico-socíais
que visa a evitar o surgimento de antagonismo entre as instituições
e seus públicos, é lógico que, na cúpula dos sistemas organizados
para tomar a si os problemas das relações públicas encontre-se um
elemento com estatutra intelectual compatível com aqueles conhecimentos. Para o estudo dos problemas relativos às Relações Públicas, para a esquematização e o planejamento dos trabalhos de
correntes, para a orientação, coordenação e verificação da execução
desses trabalhos e dos resultados obtidos, impõe-se, sem dúvida,
um especialista — o Técnico de Relações Públicas.
2.

CARACTERÍSTICAS DO TÉCNICO DE RELAÇÕES PÚBLICAS

Não basta ao Técnico de Relações Públicas a cultura intelectual indispensável. Deve possuir características pessoais imprescindíveis. Antes de mais nada, deve possuir simpatia humana,
sensatez, confiança própria, ser convicto dos resultados positivos
de seu trabalho e por ele se empolgar. Sendo o homem ser eminentemente social, é permanentemente influenciável pelos sentimentos de afetividade. O Técnico de Relações Públicas, deve conhecer-se bastante, ter elevado espírito de auto-analise e auto-domínio
de modo a reprimir a ação de sentimentos normais que possam influenciar sua atuação em favor de uma das partes e, portanto, em

— 92 —

— 93 —

detrimento da outra. Deve, portanto, o Técnico em Relações Públicas, ser bastante equilibrado de modo a não se apaixonar por
idéias que o fanatizem e o tornem parcial, tendendo erroneamente
seja para a Instituição, seja para o Público, ou um dos Públicos
interessados. Para manter a honestidade de seus propósitos, para
realmente beneficiar os dois lados — Instituição e Público —, precisa o Técnico de Relações Públicas manter-se lealmente eqüidistante das partes interessadas. Precisa, outrossim, ter capacidade
de trabalho que lhe permita uma ação constante, não só em todos
os setores da organização como em permanente investigação seja
das atitudes ou tendências que conduzam a opiniões, seja das influências reinantes nos processos psicológicos condicionadores de
opinião, seja mesmo das opiniões manifestadas.

Evitar o Personalismo

É ainda de se exigir de um Técnico de Relações Públicas um
espírito sagaz, capaz de análise e de síntese, para que possa, com
grande antecedência, face aos dados colhidos e aplicando os princípios diretores de Relações Públicas em sua permanente investigação, prever, planejar e atuar de modo a eliminar a possibilidade
do surgimento de antagonismos entre Instituições e seus respectivos.
Públicos.
3.

CUIDADOS A OBSERVAR E FALHAS A EVITAR

Evitar a padronização dos planejamentos
Em Relações Públicas cada caso é um caso. Um memento'
de planejamento é um guia e não um documento que, preenchido,
se torna válido para qualquer situação. O Técnico de Relações
Públicas tem que viver os objetivos peculiares a cada Instituição
e os anseios específicos de cada Público para poder agir de maneira
realista e efetiva. Planejamentos pré-fabricados são inexpressivos,
e inoperantes.
Acresce que os Planos são vivos, evoluem, devem ser permanentemente revistos e alterados em face dos resultados obtidos na
busca constante de informações. Pela avaliação dos resultados
que rorem sendo obtidos é possível uma permanente atualização e
adaptação à situação real que estiver sendo vivida.

O trabalho de Relações Públicas é um trabalho de equipe.
O Técnico em Relações Públicas deve, não só enaltecer e valorizar
o trabalho e a responsabilidade dos elementos que diretamente se
empenham nos trabalhos de Relações Públicas, como procurar integrar todo o pessoal da Empresa ou Instituição nesses trabalhos,
buscando-lhes a cooperação individual bem como as facilidades
materiais que possam propiciar. Com essa atitude o Técnico de
Relações Públicas cerca o seu trabalho da simpatia geral, pois demonstra reconhecer o valor e a necessidade do apoio de todos para
o êxito dos trabalhos que lhe são afetos.
Evitar o excesso de ênfase no valor das Relações Públicas
O Técnico de Relações Públicas deve trabalhar com persistência, segurança e precisão. Porém, sempre com equilíbrio, sem
excessos de modéstia nem arroubos quanto aos méritos dos trabalhos apresentados. É necessário cautela para que não venha a
parecer que o Técnico de Relações Públicas, erroneamente, considera seu trabalho como de maior importância que o dos outros
setores da Instituição, Tudo deve ser feito para evitar a má vontade dos demais, conseqüente de rivalidades desnecessárias ou de
incompreensões não convenientemente previstas.
Esse problema é delicado, uma vez que, sendo as Relações
Públicas uma atividade de topo, ela tem que assessorar diretamente a Direção conservando permanente contacto com os Públicos. Esse assessoramento direto permitindo o apoio da autoridade
máxima dentro da Instituição, deve ser realizado de modo a conduzir ao chamado «espírito de Relações Públicas» e nunca a uma
espécie de supremacia das Relações Públicas sobre as demais atividades da Instituição. Isso fugiria às finalidades das Relações
Públicas, que são um meio e não um fim, e criaria hostilidades
que devem ser evitadas de todos os modos.
Evitar a permanente procura de um «culpado»
Constatada uma falha no planejamento ou na execução das
Relações Públicas não interessa a indagação — «a quem cabe a
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culpa ?» O Técnico de Relações Públicas deve ser cioso por assumir as responsabilidades das falhas ocorridas, mesmo que nelas
nenhuma interferência tenha tido, O que é importante é corrigir
as falhas, eliminando seus efeitos e evitando que se repitam. É
claro que isso tudo decorre do ambiente de lealdade em que devem
viver os que trabalham nas Relações Públicas. Uma falha resultante de má fé ou de atitude claramente intencional deve ser imediatamente reprimida e o responsável por ela afastado da cadeia
das Relações Públicas. A simpatia humana, exigível num Técnico
de Relações Públicas, deve se aliar a qualidades de caráter que
conduzem não só ao equilíbrio, mas à firmeza de atitudes, a uma
moderada, porém segura e atuante energia.
Apresentamos, assim, de modo sucinto e genérico, os aspectos
a serem exigidos num Técnico de Relações Públicas. Vamos encarar agora onde deve se situar o Técnico de Relações Públicas.
em relação a uma Instituição, isto é, se deve integrar a Direção
da Instituição ou se deve ser um estranho à Instituição cujos serviços são solicitados sempre que necessário. Trata-se de fixar
qual o melhor tipo para as Relações Públicas.
4.

DIRETOR OU CONSULTOR

Para o exercício das Relações Públicas, uma Instituição pode-se valer de elemento integrante da própria organização, como
pode-se utilizar de especialista sobre o assunto, estranho a seus
quadros.
No primeiro caso, a orientação e a direção dos trabalhos de
Relações Públicas terá que ser entregue a um técnico que deverá
fazer parte da Diretoria uma vez que, como já vimos, trata-se de
um elemento de cúpula que necessita contacto íntimo com a mais
alta autoridade da Instituição, de quem deve receber total apoio.
Teremos neste caso um Diretor.
No segundo caso, a Instituição considerada se vale do técnico
de uma Companhia ou Empresa especializada, que será chamado
sempre que for julgado necessário. Esse técnico, estranho aos
quadros da Instituição, é o que chamamos — Consultor,
Tanto o Diretor como o Consultor, como soluções possíveis
para um mesmo problema, oferecem vantagens e desvantagens.
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Vantagens da solução Diretor :
— Confiança e apoio — O Diretor sendo membro da Instituição, como «elemento da casa», agindo como um verdadeiro técnico em Relações Públicas, tem todo o apoio
dos demais integrantes da organização, merecendo deles
plena confiança.
— Economia — A utilização dos meios em pessoal e em material da própria Instituição, eliminando os acréscimos de
custo resultantes da margem de segurança e lucros que
uma Empresa especialista estranha precisa obter, representa economia substancial, reduzindo as despesas com as
Relações Públicas.
— Permanência — É uma das maiores vantagens do Diretor.
As Relações Públicas devem ter, sempre, caráter preventivo. À permanente presença do Diretor permitirá que
perceba com antecedência a possibilidade de formação de
antagonismos, e possa, com oportunidade, tomar as medidas cabíveis a evitá-la. A permanência e a onipresença
do Diretor são fatores de êxito na realização de um planejamento. Além disso, torna-se o anfitrião adequado nos
casos de visitas inesperadas.
Desvantagens da mesma solução :
As maiores desvantagens da solução Diretor são encontradas
em deficiências no moral que um Técnico de Relações Públicas, na
acepção do conceito, não pode ter. Mas como as falhas são próprias do ser humano, ter-se-á que acautelar contra as seguintes
deficiências :
•— Falta de objetividade — Sabemos que o planejamento das
relações públicas tem longo alcance, buscando objetivos
bem definidos. A conquista final desses objetivos constitui-se na «mzssão» das Relações Públicas. Porém, para a
conquista dos objetivos finais há uma série de objetivos
sucessivos, mais próximos, para cuja conquista teremos que
fazer uma série de outros planos. É comum que surjam
problemas novos na fase de trabalhos que conduzem à
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conquista desses primeiros objetivos. É necessário que o
Diretor, sempre presente na Instituição, não se deixe empolgar na solução desses problemas de segunda ordem,
enverede por eles, esquecendo a missão, isto é, a conquista
dos objetivos finais prefixados. Muitas vezes um caso de
rotina se presta até para incentivar um auxiliar a quem se
entrega a sua solução, embora discretamente se vigie a
atuação desse auxiliar. Mas nunca deve absorver um Técnico de Relações Públicas conduzindo-o à dispersão e à
fuga à permanência na missão. Um Técnico de Relações
Públicas não deve ser impressionável, perdendo a sensação
dos valores e permitindo que o secundário se sobreponha
ao principal.
— Submissão e tendenciosidade — Um Técnico de Relações
Públicas é um orientador da Instituição e não um orientado
por ela. Um temperamento fraco, face às atenções recebidas e ao apoio permanentemente encontrado, vai insensivelmente procurando retribuir, vai se envolvendo nos interesses da Instituição em detrimento do interesse dos Púbilcos, perde a eqüidistância que deve ser fundamental ao
seu trabalho honesto, e acaba submisso, aceitando muitas
vezes, como seu, um planejamento organizado e estruturado pela própria Instituição, de cuja Direção faz parte, onde
tem amigos a quem se ligue emotivamente. Há ainda as
simpatias pessoais ou por determinados Departamentos,
influenciando e tirando a independência que o Diretor deve
manter. São esses defeitos humanos, essas tendências
emocionais, que se oferecem como desvantagens maiores a
serem encaradas na solução Diretor.
Vejamos agora as vantagens e desvantagens da solução Con.sultor :
Vantagens :
— Não está sujeito a se influenciar - - Não pertencendo à
Instituição, não lhe conhecendo os interesses negativos porventura existentes e geralmente ocultos, torna-se objetivo,
diz o que pensa sem possibilidade de ser influenciado por

amizades ou simpatias. Desse modo mantém-se de fora,
situando-se num plano estritamente objetivo. Se a Instituição não aceitar essa independência, é inútil falar em
Relações Públicas — ela não quer realizá-las.
— Oferece maior experiência — O Consultor atende a várias
Instituições, com finalidades diferentes, atuando em lugares
diferentes, situados em cidades ou mesmo Estados diferentes.
Normalmente, portanto, um Consultor adquire uma
experiência que dificilmente um Diretor, lidando apenas
com uma Instituição, pode adquirir. Salvo os casos de
Diretor que tenha sido por largo tempo Consultor, esta
última solução oferece vantagens quanto à experiência.
— Flexibilidade -- A vantagem anterior da maior experiência, conduz a esta outra de maior flexibilidade. Conhecendo campos diversos de atuação, maiores possibilidades
tem um Consultor de encontrar um maior e melhor número
de soluções face a situações novas que conduzem a alterações no planejamento. Desse modo o Consultor não só
pode apresentar planos mais flexíveis, como ele próprio
terá maior flexibilidade, partindo das lições colhidas numa
variedade grande de situações vividas e solucionadas.
Desvantagens da solução «Consultor» :
— Animosidade — O Consultor é geralmente encarado como
um estranho, que vem ditar normas. Como tal é recebido
pelos integrantes da Instituição. Falseiam-lhe as informações, não lhe oferecem dados precisos. Não recebendo
o apoio do Grupo, sendo conservado como um importuno,
o Consultor leva grandes desvantagens no seu trabalho.
— Superficialidade — Não conhecendo intimamente, em todos os seus pormenores, a Instituição, ignorando-lhe os antecedentes, não vivendo hora a hora os seus problemas, o
Consultor não colhe, ele mesmo, pela observação, os dados
para seu planejamento. Baseia-se em informações passíveis de distorsão por serem apresentadas sob o ponto-de-vista de uma das partes interessadas. Desse modo, com
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planejamento baseado em premissas falsas, ao entrar em
contacto mais íntimo com a Instituição, na averiguação dos
resultados dos trabalhos conseqüentes, terá, forçosamente,
que modificar seus planos, com perda de tempo e de dinheiro, quando não com prejuízos maiores quanto à ação
preventiva indispensável, que deve desenvolver.
— Onerosidade — Cada consulta é paga separadamente.
Cada nova consulta impõe nova despesa. Não se aproveitam os meios em pessoal e em material da Instituição
interessada. Tudo é pago, deixando margem de segurança e de lucro para o Consultor. Daí ser mais caro o
Consultor.
— Dificuldade de ação preventiva — O Consultor é chamado
face a situação, sentidas pela Instituição, e que, de modo
geral, não deveriam ser criadas. É chamado para eliminar
antagonismos à vista, ou mesmo já existentes, e que deveriam ter sido evitados com a presença permanente do
Técnico de Relações Públicas. Para contornar essa deficiência, as Instituições buscam a presença de um preposto
do Consultor. Isso agrava a desvantagem anterior, a onerosidade.
Comparadas as Vantagens e Desvantagens, e considerando
que, no caso particular do Brasil, os Técnicos de Relações Públicas
são ainda escassos, qual a solução a adotar 1 Diretor ou Consultor l
À primeira vista, parece que a solução geral mais razoável
seria terem as Instituições um Diretor e, periodicamente ou sempre
que necessário, ouvido o Diretor, dentro dos princípios éticos, ou
mesmo por solicitação deste, ser ouvido um Consultor. Com esse
recobrimerito — Diretor — Consultor — seria possível tender-se à
perfeição dos trabalhos de Relações Públicas de uma Instituição,
eliminando-se ao máximo as desvantagens e as falhas que o emprego exclusivo de uma das soluções poderiam acarretar.
Mas não é possível estabelecer receitas. Cada caso é um
caso. Há que ser analisado o campo de ação e a capacidade econômica de cada Instituição. Tipos de Públicos e orçamentos dis-
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poníveis. Finalidade da Instituição, isto é, o que deseja a Instituição de seus Públicos e o que os Públicos esperam da Instituição.
Como esses, outros fatores poderão influenciar na tomada da decisão sobre a solução — Diretor ou Consultor.
Nos Estados Unidos da América do Norte, onde as Relações
Públicas têm larga utilização, há seis tipos de emprego do «Public
Relations', a saber :
Consultor independente ou Assistência externa :
Um Técnico de Relações Públicas, pertencente a uma Empresa
de Relações Públicas ou com seu Escritório estabelecido, atende
aos chamados das Instituições, tal como se faz com um advogado
ou um médico.
É claro que um Técnico que realiza os trabalhos de Relações
Públicas para várias Instituições, ao mesmo tempo, não pode prestar os serviços desejáveis a cada uma, nem pode conhecer, de perto,
os problemas de cada Instituição. Nesse sistema falta a onipresença, permanente.
Diretor com atribuição total :
Este sistema teria grandes vantagens, se o elemento encarregado das Relações Públicas fosse sempre um técnico no assunto.
Em geral, neste tipo, o encarregado das Relações Públicas é o
assessor do Presidente ou o Vice-Presidente da Instituição. Sendo
elemento de cúpula da Administração conhece perfeitamente os
objetivos da Instituição e os anseios e opiniões de seus Públicos.
Tem prestígio e apoio nos quadros da Instituição. Pelas vantagens que oferece é um dos sistemas mais usados nos Estados Unidos da América do Norte. Entretanto em virtude do encarregado
dos assuntos de Relações Públicas nem sempre ser um técnico, não
tendo portanto os conhecimentos necessários, nem mesmo as qualidades intrínsecas (a chamada «fcossa») indispensáveis, nem sempre pode realizar de maneira correta os trabalhos que lhe são
afetos.
Diretor com atividade institucionalizada :
Este tipo decorre do crescimento dos encargos de Relações
Públicas ou mesmo de vulto maior da Instituição. Em conseqüên-
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cia disso, o técnico não pode tomar a si a realização de todos os
encargos. Tem que distribuir missões e dividir atribuições, face
ao acúmulo de trabalhos. Trata-se então de organizar um Departamento de Relações Públicas (vide Observações). InstitucionaJiza-se assim o trabalho. Essa institucionalização deve ser realizada com o maior cuidado, nos seus menores detalhes. O técnico não
podendo ser onipresente terá que delegar podêres a outros, embora
mantenha a responsabilidade pelos trabalhos realizados por seus
delegados. Daí o cuidado com que a institucionalização deve ser
realizada.
Diretoria com atividade colegiada :
Neste tipo, as relações públicas são postas sob a responsabilidade dos diversos Diretores de Departamentos (ou Chefes correspondentes, conforme o tipo de Instituição) além do Técnico de Relações Públicas, que passam a constituir um Órgão Colegiado.
Como cada Departamento tem um Público diferente, quando
o Órgão Colegiado se reúne, possibilita o estudo conjunto de todos
os Públicos em relação à Instituição e vice-versa. O Técnico de
Relações Públicas pode, nessas reuniões ouvir todos os setores da
Instituição, através de seus representantes, numa ação sincronizada
e participação coordenada.
É teoricamente um sistema excelente. Peca porém, na prática, pela dificuldade de se reunir, sempre que necessário, todos os
integrantes do órgão colegiado. Seria necessário que os diversos
Diretores estivessem disponíveis ao mesmo tempo, ou que pudessem
ceder a prioridade de seus respectivos trabalhos específicos, em
bem das Relações Públicas, o que seria praticamente impossível.
Daí o pouco emprego deste tipo, de maneira eficiente.
Atividade descentralizada :
É o tipo compatível com as Instituições de largo âmbito de
atuação. Uma empresa com uma sede e com filiais em diversos
Estados, ou um Departamento Federal influenciando as mais afastadas regiões de um País, além de um Órgão Central de Relações
Públicas, necessita de vários tipos de órgãos seccionais, aos quais o
órgão central delega podêres.
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Esses órgãos seccionais, atuam dentro das diretrizes do Planejamento Geral adotado. Como esse Planejamento fixa apenas objetivos e linhas mestras de uma política adotada, os órgãos seccionais são relativamente autônomos, planejando dentro dos limites
gerais estabelecidos no planejamento geral, com os fatores peculiares a cada região e seus respectivos públicos. Só em casos de
emergência poderão os órgãos seccionais fugir ao Planejamento
Central adotado, fazendo porém, no devido tempo, as comunicações necessárias ao Órgão Central.
Atribuição parcial :
Este tipo de trabalho deve ser, sempre que possível, evitado,
dada a sua precariedade. Pequenas e médias empresas, desejando realizar as Relações Públicas com um máximo de economia, encarregam desse trabalho a seus chefes de promoção, ou aos chefes
de vendas, ou a assistentes da direção. Esses elementos nada conhecendo da técnica de Relações Públicas realizam essas funções
como um acréscimo aos seus encargos normais. Por maior boa
vontade que tenham, acabam relegando as Relações Públicas a um
segundo plano. É tipo, portanto, nada aconselhável e só admissível a título de experiência.
Observação : Como exemplo, vejamos a organização de um
Departamento de Relações Públicas, não muito complexo. Poderá
ter :

l
1
2
l

Chefe (Técnico em Relações Públicas)
Secretária
Assistentes (redatores)
Mensageiro

Os dois redatores, além de hábeis na redação fraseológica,
devem se caracterizar, um pelo espírito sintético e outro pelo espírito analítico, atendendo assim às redações que necessitem ter
um ou outro tipo. Devem ainda os Assistentes ser hábeis na pesquisa e nas técnicas publicitárias, seja nas Gerais seja nas Particulares, como as Técnicas cinematográficas, de televisão, da comunicação oral, da confecção de relatórios, de correspondência,
das relações entre os integrantes da Instituição e o Departamento
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de Relações Públicas, e, se for o caso, da orientação das promoções de vendas.
Quanto a Empresas ou Companhias de Relações Públicas, as
há de tal vulto, nos Estados Unidos, que chegam a ocupar edifício
de vários pavimentos.

seqüência, situações mais vibrantes para o progresso sócio-econômico da comunidade.
Tudo o que for capaz de influenciar favoravelmente a opinião
pública pojje ser considerado como meio para dinamizar as Relações Públicas.
Como é evidente, as Funções Gerais das Relações Públicas
são decorrentes das Relações Humanas e portanto, inteiramente,
subordinadas à Psicologia Social.
Poderemos resumir as Funções Gerais das Relações Públicas
em três :

BIBLIOGRAFIA

- Notas de aula do Dr. GOUVEIA.
— R . P . -- Dinâmica e Prática — HERBERT M. BAÚS.

FUNÇÕES GERAIS DAS RELAÇÕES PÚBLICAS
l .

GENERALIDADES

Face aos surpreendentes avanços filosóficos, científicos e técnicos que experimenta o mundo continuamente, a humanidade e,
portanto, as sociedades, cada vez, tornam-se mais complexas. Assim, avulta de importância o problema da compreensão humana,
por toda parte e a todo instante.
Como é óbvio, são as sociedades formadas pelos indivíduos e
nelas encontramos dirigentes e dirigidos.
Às Relações Públicas compete tudo fazer para vencer as barreiras econômicas e sociais, de modo que os integrantes de cada
comunidade atinjam os mais altos níveis quanto à dignidade e aos
seus direitos. Podemos dizer que são «estes altos níveis quanto à
dignidade e os direitos dos indivíduos» as verdadeiras Funções
Gerais das Relações Públicas. Tal cousa pode parecer utópica, à
primeira vista. Entretanto, as realizações na técnica de «alguém
bem entender-se com os demais» vem, indiscutivelmente, criando
possibilidades imensas em todos os países cultos, onde as Relações
Públicas se tornaram uma «arte — científica e filosófica» na busca
de um bem-estar comum nas sociedades organizadas.
Em outras palavras poderíamos dizer que as Funções Gerais
das Relações Públicas visam, normalmente, a realizar a integração
das partes interdependentes de toda a comunidade em busca da
compreensão mútua, que, certamente trará o bem-estar, tão necessário ao cumprimento do dever pelos indivíduos e, como con-

1 * Consulta de informações (dos Públicos para a apresentação à .Direção e, vice-versa ; «Rua de duas mãos») ;
2 * Prestação dessas informações de modo a que a Alta Administração, também tenha consciência do estado conjuntural ;
3 * Planejamento e estabelecimento das práticas de Relações
Públicas.
Tudo isso deve ser fundamentado dentro das seguintes idéias
básicas :
— difusão da parte positiva da instituição ;
— dar o pensamento político, social, econômico e educativo
da instituição ;
— programação de suas atividades por intermédio de planos
exeqüíveis e bem concebidos no sentido de captar os informes junto aos Públicos e difundir as idéias da Direção,
nas melhores condições ;
— organizar suas atividades levando sempre em conta que as
funções básicas das RP são de ordem preventiva ;
— visar a integração e ajustamento recíprocos entre uma organização e os seus Públicos, com o objetivo do bom desempenho de qualquer missão ou atividade ;
•— orientar e coordenar seus trabalhos dentro do princípio da
verdade para poder granjear a confiança e o espeito mútuo ;

— 105 —

- 104 —
c)
d)
c)
f)

•— esclarecer os elementos da organização, elevando o seu
moral, pela boa compreensão do papel que desempenham
no âmbito da instituição e pelo contínuo esclarecimento
a respeito de fatos, ações e circunstâncias que possam afetá-los como cidadãos ;
— manter relações com todos os tipos de Públicos, de forma
a granjear a confiança e o respeito desses Públicos com
relação à Instituição ;
— assegurar a convivência no campo social de vontades opostas ou diferentes pela integração dessas mesmas vontades^
conseguindo uma situação de equilíbrio entre elas.
2.

•— de opinião — para auscultar, analisar e interpretar a Opinião Pública, visando determinar suas atitudes e tendências sociais, políticas, etc ;
— para receber sugestões e informações ;
— para determinar os métodos e técnicas a empregar em cada
caso, avaliando as possíveis reações de seu emprego ;
— por meio do debate socializado (mesa redonda) ;
— por meio de sondagens ;
— por meio de inquéritos, etc.
Planejamento :
— finalidades : preparar os elementos necessários à formulação da política da Organização ;
— fixação dos objetivos da Organização pela elaboração de
planos, diretrizes, programas e normas necessários ao esclarecimento dos Públicos ;
— elaboração dos orçamentos e relatórios ;
— seleção dos meios empregados no planejamento.

a)
6)

em causa.
3¥

Coordenação :
— É uma atividade integradora, pela coordenação de todos os
Órgãos e atividades da Empresa.

4?

Controle :
— Para verificar os resultados das ações empreendidas pelas
RP da Organização.

FUNÇÕES ESPECÍFICAS

Pesquisa :

3.

Interesse público (do momento) ;
Estruturação das Unidades organizacionais ;
Capacidade financeira do empreendedor;
Atitudes, crenças, tradições apresentadas pelo pública

FATORES CONDICIONADORES DO PLANEJAMENTO

Filosóficos e políticos básicos da Instituição ;
Variedade e tamanho dos Públicos ;

5 * Ligações e conracíos :
— Com todos os elementos ou órgãos que a Empresa tenha
interesse.
6ç

Administração interna : — ou Responsabilidade doméstica ou
Auto-administração :
—
—
—
—

Supervisão do Pessoal;
Aquisição e Distribuição de material;
Controle contábil (Administração dos Fundos) ;
Serviços de expediente, arquivo, datilografia e correspondência.

7 * Produção e Difusão :
— Com a função de elaborar o material corrente destinado à
difusão e rever este material quando preparado por outros
elementos não especializados, adaptando-o às técnicas de
difusão.
Este item apresenta os seguintes sub-itens :
I - - Comunicação escrita :
— Confecções de notícias e anúncios ;
palestras e comentários ;
panfletos e volantes ;
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— confecções de jornais e edições periódicas ;
manuais, relatórios, boletins, etc.

II
III

IV
V

- Comunicação oral : palestras, conferências, mesas redondas, locuções radiofônicas e em alto-falantes, etc.
Setor de fotografias e cinematografia.
- Exposições e amostras : vitrines, mostragens, etc.
- Acontecimentos especiais : visitas, exposições, exibições, reuniões, banquetes, comemorações, recepções, etc.

PREÂMBULO AO PLANEJAMENTO
l .

CONSIDERAÇÕES GERAIS

Para o grande filósofo AUGUSTO COMTE, criador do «Positivismo», a Humanidade atravessou três grandes estágios (Lei dos
3 estados) :
1 Teológico ;
2 Metafísico ;
3 Científico.
Com a imposição do domínio absoluto da teologia, apresentava-se Deus como explicação de tudo. Só a partir do ano 600 a.C.
•começa o homem a penetrar na metafísica, como posteriormente
veio a ser chamada, isto é, a pesquisar o conhecimento das cousas.
E, mais tarde, aparece SÓCRATES levando o homem a «conhecer-se
a si mesmo» (nosce te ipsum). A fase científica data do século
XIX -— com o advento do «Positivismo». Mas, muito antes,
São TOMÁS DE AQUINO havia vislumbrado a revolução filosófica
que deveria libertar a filosofia e a ciência do cerco teológico que
as manietavam.
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Contudo, somente, na Renascença é que temos :

w © w

independentes. O que veio, assim, possibilitar avanços extraordinários na filosofia e, sobretudo, nas ciências, através das conquistas da técnica. ( x )
Para muitos estudiosos a conceituação de Sociologia é uma
espécie de alicerce da estrutura fundamental das Relações Públicas.
Com é sabido, foi COMTE quem primeiro deu à Sociologia os
foros de ciência. Empolgado pelos ensinamentos do seu grande
mestre SAINT SIMON e reagindo contra a inconsistência da metafísica, então dominante, já não representando mais um avanço, mas
sim um recuo no conhecimento, e após observações da humanidade,
fundou uma ciência positiva da sociedade. Classificou-a de Físicasocial.
Contudo, perde-se na noite dos tempos a preocupação de sábios e filósofos com o problema da vida em sociedade. Em todos
os cantos da terra, onde medraram civilizações avançadas, a vida
social foi sempre tema da reflexão humana. A teologia, entretanto,
com a drasticidade de sua conceituação levava a que as concepções
sobre os fenômenos sociais se confundissem sempre com preceitos e
normas religiosas. Assim, PLATÃO como ARISTÓTELES não passaram do campo de especulações nesse sentido. Embora na Idade
Média Santo AGOSTINHO e São TOMÁS DE AQUINO houvessem
vislumbrado a realidade social, data do século XVII os aspectos
filosóficos, históricos, econômicos e políticos da vida social.
ROUSSEAU, KANT, HEGEL, CONDORCET, HERDER, SAINT SIMON
e outros figuram entre os que podem ser apontados como precursores da Sociologia — Ciência. O grande mérito é, contudo, de.
AUGUSTO COMTE, quando fundamenta as bases de uma ciência pó-

sitiva, a Física social — que consiste no estudo positivo de todas as
leis relativas aos fenômenos sociais.
Posteriormente, muitos pensadores emitiram outras definições
para a Sociologia.
Para RENÉ MAUNIER, a Sociologia é o estudo descritivo, comparativo e explicativo das sociedades. Para ALFRED VIERKANDT é
a ciência da interação humana e seus produtos. Muitas outras definições existem. Porém, todas elas não fogem ao espírito de que
o seu objeto é o estudo científico dos fatos sociais.
Na opinião de ÉMILE DÜRKHEIM os fatos sociais consistem em
maneiras de agir, pensar e sentir, exteriores ao indivíduo e dotados
de um poder de coerção em virtude do qual se impõem ao homem.
Este conceito de DÜRKHEIM foi muito combatido.
Para os estudiosos de RP parece ser a definição de BERGSON
a mais conveniente :
«Os fatos sociais são fenômenos de interação humana, são processos de convivência entre indivíduos e
grupos.»
-Ciência (positiva)

Ver Gap. L

— como estuda

sob um ponto-de-vista geral os fatos sociais e tais como são
e não como devem
ser

A SOCIOLOGIA

COMTE ofereceu à humanidade uma classificação das ciências
que muito contribuiu para que se chegasse ao estágio atual de especialização e mesmo ao advento de uma nova classificação mais
geral. ( 2 )
(2)

(1)

— que estuda

o processo de interação entre os homens
e
os produtos da interação

Ver Cap. I.
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Classificação de COMTE
(A Matemática, nç l, é a
mais simples e mais geral)

&
p

J3
2
l

Ética (Moral)
Sociologia
Biologia
Química
Física
Astronomia
Matemática

Sendo, pois, ciência, não podem as RP permitir mistificação,
A verdade é uma característica essencial do conhecimento científico e,, portanto, só ela, a verdade, deve ser manipulada pelas RP.
Na sua definição mais simples, a verdade é um conhecimento
obtido pelo homem através de inferências lógicas, e que pode ser
provado.
Como se sabe, existem dois tipos de conhecimentos :

O Prof. GOUVEIA prefere apresentar as classificações começando logicamente pela mais ampla ciência. Segue a mesma técnica que a empregada nas construções comuns.
Classificação atual

3 — Ciências Sociais (aqui RP)
2 — Ciências Bioquímicas
l — Ciências Físio-Matemáticas

A Sociologia é o estudo da vida social. Mas isto não quer
dizer que ela abranja, em seu âmbito de ação todos os fenômenos
que se processam na sociedade, nem que constitua uma síntese de
todas as ciências sociais. A Sociologia não é a Ciência sociaL
mas apenas uma dessas ciências. ( 3 )

Ciências sociais

,'— História
— Política
— Direito
— Economia
— Estatística
- Etnologia
— Antropologia
— Lingüística
- etc.
— modernamente: Relações Humanas e, nestas, como parte
importante, as Relações Pú\ blicas

Todas mantêm relações íntimas e orgânicas com a Sociologia,
mas desta se distinguem pela especificidade do seu objeto formal.
Aparecendo, RP, entre as Ciências Sociais, conclui-se que ela
figura no ápice das ciências.
(3)

Classificação moderna.

— vulgar
e o
-— científico.
Ambos interessam às Relações Públicas.
-se conhecer as suas características.

1
2
3
4

—
—
—
—

Vulgar
Pode não ser certo
Não é claro
Não é geral
Não é metódico

1
2
3
4

—
—
_
—

Entretanto, precisa-

Científico
Certo
Claro
Geral
Metódico

É o conhecimento científico um encadeamento organizado pela
razão, portanto o mais importante. ( 4 )
Em Relações Públicas a verdade é forca no tempo e no espaço.
Dois tipos de verdade :•
— Verdade subjetiva ;
— Verdade objetiva.
A verdade que interessa sobretudo às Relações Públicas é a
adequação à coisa, é a verdade objetiva. Assim, tudo em Relações
Públicas deve-se enquadrar na verdade. Princípio de planejamento, meio de realização e fim a ser atingido ; permitindo sempre
novos desenvolvimentos.
Em Relações Públicas é importante a prática da vida como
objetivo. Donde, um futuro melhor do homem está na dependência dos conhecimentos científicos.
Todo estudo que visar à formação de técnicos de Relações
Públicas deve ter por escopo prepará-los dentro de um clima de
(4)

Ver Cap. I.
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flexibilidade de modo a torná-los capazes de raciocinarem dentro
de uma sistemática, mas nunca dentro de esquemas.
Somente os planejamentos de Relações Públicas baseados na
verdade são capazes de vingar.
Em todo planejamento haverá :
— Objetivos remotos
e
— Objetivos próximos.
São os objetivos remotos que norteiam o planejamento.
O futuro melhor da humanidade, buscado através dos conhecimentos científicos, será alcançado mais rapidamente pelo planejamento.
A ciência procura dominar as leis da Natureza, visando pô-las
a serviço da Humanidade.

Outra observação importante a ser considerada é que a 'intuição' não pode ser tomada como fundamento da verdade. A intuição é individual, exclusiva ; será um faro para quem a tem, mas
não pode generalizar-se.
A verdade, pois, em Relações Públicas deve ser passível de
comprovação. É claro que a verdade não pode ser absoluta (total). Há, pois, necessidade de aceitá-la dentro do caráter de relatividade, intelectualmente alcançada, sempre em forma de comparação.
Um planejamento de Relações Públicas só poderá pois, ser
bem feito, quando se está impregnado da verdade.
Não se pode deixar de aceitar que, hoje em dia, há um domínio das leis da Sociedade à semelhança do que se passa no domínio
das leis da natureza, daí o seu caráter científico.
Os requisitos fundamentais do ser humano são :

estímulos

conseqüências
efeitos

A lei é a afirmação das relações necessariamente existentes
entre as causas e os efeitos.
O processo, entretanto, racional em Relações Públicas, é partindo, das conseqüências chegar-se aos efeitos :
consequencU»

Em síntese : torna-se fundamental em Relações Públicas a
determinação da causa ou motivo determinante, que vem produzindo a conseqüência. Outra coisa não é senão uma adequação
da verdade.
Há, entretanto, uma ressalva a fazer : é preciso não se confundir a verdade com a evidência, A evidência é a constatação
de uma relação determinada, através da qual o técnico dirige as
suas pesquisas.
Precisa ainda o técnico de Relações Públicas bem compreen• der que são irreversíveis os fenômenos sociais.

— a razão
e
—• a liberdade.
Estes elementos ensejam a personalidade a ser manipulada
em Relações Públicas.
Estas personalidades vão revelar :
— atitude (comportamento interno)
e
— comportamento (manifestação externa),
que através de planejamentos adequados de RP podem ser modificados.
No planejamento de Relações Públicas a verdade pode ser
encarada sob vários ângulos.

RP — trabalha :
— a verdade.
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Para PROTÁGORAS o homem é a «medida de todas as coisas».
Em Relações Públicas a conclusão que disso devemos tirar é
que «o homem está sempre em relação ao objeto».
A teoria é a apresentação de determinada compreensão das
relações fenomênicas de certo assunto, no painel de apresentação
de várias probabilidades.
E isso é de alta importância nas Relações Públicas.
Parece-nos que qualquer que seja a sistemática utilizada na
montagem de um planejamento de RP ela poderá ser enquadrada
na sigla :

I"

p2 o C 3

I (dados) ; I = investigações. E para que possamos generalizar
teremos que proceder a n investigações.
I n (bases do planejamento) — Investigação — coleta de dados (obtendo o maior número possível de dados).

P2 = Previsão e Planejamento

É de suma importância saber-se limitar a investigação, pois,
somente, de posse de dados positivos pode-se chegar à Previsão
e em conseqüência passar-se ao Planejamento.
I n P 2 = a atividade técnica oriunda de um trabalho mental,
que deve, sobretudo, ser honesto.
Findo o planejamento passa-se à Organização.
O = Organização
Dir-se-á que é a montagem do dispositivo que irá tornar concreto o Planejamento.
(*) Sigla didática criada pelo Prof. GOUVEIA em 1954, no D.A.S.P., e
já muito difundida.

É aí que intervém as pessoas que devem tornar efetivo o planejamento.

3

C

— Comando
•— Coordenação
— Controle

A autoridade está presente na ordem emanada do Gabinete
de RP.
À coordenação exige um entrosamento perfeito da equipe
de RP.
Em toda ordem é fundamental o caráter de legalidade da

mesma.
Na coordenação tem-se que levar em conta o comportamento
dos elementos que executam o plano.
Através do Controle pode-se remontar ao Planejamento.
Nas grandes organizações o Gabinete de RP torna-se complexo e deve reunir um conjunto de técnicos :
—
—
—
—
—
—
—

em notícias para a imprensa
em «slogans»
em anúncios
«slides»
desenhos
em entrevistas
etc.

A anonimização no seio da equipe de RP tem o poder de potencializar o grupo para a realização do Planejamento.
No planejamento torna-se imprescindível, além dos aspectos
sociais levar-se em conta, também, os aspectos da Natureza.
São as interrelações fenomênicas dos dois aspectos citados que
interessam a um técnico de RP.
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Através de planejamentos racionais, os técnicos em RP vêm,
hoje em dia, resolvendo problemas que no passado eram tidos como
utópicos. Diz o Prof, GOUVEIA que a palavra utopia foi substituída, atualmente, pelo termo planejamento.

O técnico de RP é um especialista que sabe ser o psiquismo
do homem constituído de três faixas :
Consciente

Não será demais dizer sempre que em RP é necessário saber-se apresentar a verdade.
Não é fácil chegar-se à verdade que permite a aceitação para
o público.

Subconsciente
{ou préconsciente)

As Relações Públicas vêm a ser a objetivação de interesses
múltiplos e a sua conquista, com o apoio de todos.
A compreensão mútua é a base da solução dos problemas.
Trata-se de equilibrar Público e Direção.

Inconsciente

Dai a concepção de serem as RP uma rua de duas mãos.
Para ERIC FREIMANN e SCHELLER o consciente no cérebro
humano é conquista de incontáveis milênios. Contudo, são bem
mais pronunciados os subconsciente e o inconsciente.
Conhecimentos básicos de psicanálise são indispensáveis a um
técnico de RP, já que cabe a esta ciência o estudo do inconsciente.
CLAUDE BERNARD aconselha a se empregar a Indução, que é
resultante de :
Necessidades
iudividuaii ou coletivas

1 — Observação

r?o KÍiUdade ssciai

Nada deve ser preconcebido no planejamento de RP.
realidade para pesquisar.

Ir à

Na pesquisa elaboramos hipóteses.
Hipótese ~ o que precisa ser comprovado.Das hipóteses nascem, normalmente, as contradições, que precisam ser superadas.
Realidade externa
Pesquiia

dados
N<ccMidad«s

Dados internos e externos do homem.
É através das hipóteses que se consegue chegar à verdade.

Indução

2 — Hipótese (baseada em dados)
3 — Experimentação
4 — Generalização (lei)

É a indução um processamento de que têm as RP de lançar
mão forçosamente.
Tendo de intervir no desenrolar do emprego de um planejamento, o técnico de RP precisa estar compenetrado do «processus» de
1 — Cooperação
2 — Competição
Interação social
' 3 — Conflito
/ 4 — Acomodação
\ 5 — Assimilação
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Assim, é para o técnico de RP problema de estrutura a observação dos fenômenos em todos os campos relativos ao homem de
forma a permitir a formulação de juízos e portanto possibilitar as
abstrações que permitam as generalizações, isto é, as leis.
Conhecendo os aspectos tendenciosos do homem, o técnico de
RP pode ser levado na prática da realização do planejamento à
formação de emoções. As emoções, exageradas, conduzem o homem a estado de desequilibrio. Torna-se indispensável a compreensão do que seja paixão — estado afetivo desvirtuado.

Deve-se, contudo, ressalvar o perigo da solução dos problemas, nos Gabinetes. Isso quer dizer que somente diante da rea/idade do público específico pode ã Direção confiar na solução do
problema.
Público, normalmente complexo, formado por inúmeras personalidades. Personalidades estas que apresentam isoladamente
vários «se/fes».
PERSONALIDADES

E o técnico de RP lança mão dos aspectos do homem :
— intelectivo ;
-— afetivo ;
— ativo.
Assim, trabalhos para um determinado público podem não dar
resultado quando aplicados em outros públicos.
O estímulo para melhorar-se a solução de um problema de
RP pode ser encontrado na contraposição.
Desse modo, o técnico de RP deverá descobrir as contradições
para bem se orientar no processo do desenvolvimento do acontecimento ou do problema.
Um planejamento será melhor concebido se já se leva em conta
o avanço do conhecimento, uma vez debeladas as contradições.
As realidades devem ser tomadas como ponto de partida, mas
também como ponto de apoio para a adequação da solução dos
problemas, continuamente.
Admite-se que as verdades de interesse, no problema, são pesquisadas por equipes e sistematizadas por técnicos. Isso reforça
o espírito de equipe nas RP, levando a definir-se como prática
a atividade coletiva de homens e mulheres, normalmente, conjugados nos diferentes grupos que compõem um Gabinete de RP.

Nt

\f

\'

\f

Self
Religioso

Self
Esportivo

Self
Cultural

Etc.

\f

\f

Acrescendo ainda o tríplice aspecto de que apresenta cada
personalidade :
— Eu
-—• O 'outro'
•— À personalidade que o Eu 'pensa' ter.

Concepção do Eu :
Concepção filosófica do Eu.
O não-Eu é a contradição. O Eu
baseado no psiquismo. O cérebro
e a medula como responsáveis
pelas manifestações do Eu, nas
suas formas de representação
(enquanto os gânglios do grande
simpático o são nas formas internas, vegetativas).
Vê-se, que não é fácil a um
técnico de RP, penetrar na concepção do outro, de modo a bem
compreender o grupo e orientar
o seu desenvolvimento. Em situação ideal o que busca um técnico
de RP é o controle social do grupo.
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Os componentes da personalidade são :

«
Q
<
Qi
>—
J
<

2
O

CO
/v
P-I

1 — Organismo (Constituição orgânica — com peculiaridades
psicológicas — dela resultando remotamente as tendências a este ou àquele comH. B. (Hereditariedade
portamento).
biológica) . . . .
2 — Temperamento (Reação de
base orgânica, em conseqüência)

PJ
CL
HH

H. S.

3 — Caráter
(Hereditariedade 4 — Inteligência
5 — Cultura (geral e específica)
social)

Estes cinco elementos são sempre encontrados nas personalidades.
O planejamento de RP só poderá influir nos últimos elementos, em relativo curto prazo. Nos anteriores só a prazo remoto
ou remotíssimo.
Isso importa em uma larga antevisão dos problemas que poderão surgir em face do progresso e das mudanças da conjuntura
interna do grupo.
Como na Natureza há nos grupos duas forças ponderáveis e
que não podem deixar de ser bem compreendidas pelo técnico
deRP:
— coesão
e
•— repulsão.
Elas podem ter aplicação na solução de determinado problema.
É o temor uma força afetiva, também e dele principalmente
se lançava mão visando à realização da coesão.
Contudo, há necessidade de que as soluções de problemas de
RP sejam sempre calcadas em bases de aspectos positivos. Só em
casos excepcionais se fará apelo aos aspectos negativos, mostrando-os e demonstrando-os.
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Um dos fatores positivos que consegue sempre aglutinar os
indivíduos do grupo é a justiça. É também uma idéia-fôrça e da
qual tudo se pode esperar.
Entre a direção e o público deverá ser encontrado sempre o
denominador comum, que é a base da compreensão.
Um dos meios de se chegar a esta compreensão é evitando-se
as áreas de atrito.
Às manchetes de jornais mal exploradas, comumente contribuem para a formação de áreas de atrito,
Muitos estudiosos de RP afirmam que a «Arma Psicológica»
tão largamente empregada na «Grande Guerra Mundial» foi
criada no âmbito das RP. E na verdade quando se analisam os
«balões de ensaio», (por exemplo : «Consta em círculos bem informados», «Por fontes autorizadas», etc.), pode-se aceitar tal
pronunciamento. Tudo isso está de acordo com o impulso atual
de que o «público deve ser compreendido».
Hoje em dia é bem mais complexa a Sociedade. Quem dirige, dirige com. Outra coisa não deve fazer o técnico em RP
senão auscultar o público para levar os seus anseios à Direção.
Há necessidade de ter esse técnico um excelente estado hígido-psíquico.
Todo plano de RP deve ser dinâmico.
Precisam sempre ser levados ern consideração o meio e as
condições humanas dos seres. A herança do homem é biológica
e não psíquica, A que se pensava 'psíquica' é na verdade, grupai.
Há já a constatação antropológica de que o simples fato do homem
ter «forma» humana não é suficiente, pois poderá não sê-lo (Homo-ferus). Normalmente estas constatações são feitas na infância.
O meio, assim, impondo o comportamento do indivíduo : O menino-galinha, na Irlanda; caso de Kamala e Amala (quadrúpedes).
Tais seres são irrecuperáveis em face da degeneração das reações
nervosas, e da sua falta de plasticidade, posterior,
O problema em RP não é de imposição, mas sim de orientação, isto é, de conduzir os anseios do público.
Ante os aspectos de imparcialidade absoluta que devem guiar
um técnico de RP, muitas vezes ele terá de contrariar os desejos
da Direção.
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Os conflitos na formulação de um planejamento de RP, são,
normalmente, oriundos da não compreensão dos antagonismos (contradições que encerram o problema).
Não é demais insistir que a vida em sociedade é uma necessidade imperativa. O grupo age sobre o homem e este por sua
vez sobre o grupo. Destas reações recíprocas é que por fim nascem os ajustamentos.
Há um ajustamento na dinâmica da vida : dinâmica social e
pessoal. Aí desempenham grande papel os conhecimentos de psicanálise por parte dos técnicos de RP.
Os três canais do desenvolvimento do psiquismo do homem
no grupo são atingidos pela :
— persuasão, sugestão ou insinuação ;
— simpatia ;
— imitação.

l 9 ) Lealdade — O que exige alto gabarito para o técnico
de RP. Leal a alguma cousa. Leal principalmente a si mesmo.
Aos objetivos eleitos. Com equilíbrio dinamizar a Direção c o
Público.
2°)
Bi-laíeralidade — Não favorecer um dos lados. Ter
inclusive a coragem moral de 'contrariar' a Direção, quando isso
exigir o problema em foco, fazendo a denotação das evidências e
interligando-as.
3 9 ) Onipresença — Levar em conta toda organização e a
todo tempo.
4 9 ) Ação preventiva — As dificuldades são evitadas com
antecedência. Previsão incessante do que possa vir a suceder em
face do desenrolar do planejamento. Muitas vezes acarretando
necessidade de estar o público constantemente informado.
5 9 ) Ação educativa — Não se pode esperar que o técnico
vá educar o público. Ele pode entretanto muito contribuir para
orientar a educação do público e, mesmo, despertar os anseios pela
cultura. E isso deve ser feito sem provocar reações negativas.

É preciso considerar-se que só se chega à afetividade pela
simpatia.
Em todos os climas sociais não se pode deixar de dar importância à 'tradição'. Ela condiciona normalmente o comportamento
do homem no grupo. Assim, nos problemas de RP não se deve
.atacar frontalmente a tradição.

2.

Duma reunião da Alta Administração da Empresa com o Téc:mco de Relações Públicas deverá surgir a :
— Diretriz Geral
de
Planejamento

Como conclusão básica, o que interessa no trabalho de RP é
a penetração no íntimo dos indivíduos, de modo a se conseguir a
aceitação ou a mudança de comportamento. Atingir o indivíduo
através de técnicas de esclarecimentos, imantá-lo e movê-lo.
O trabalho de RP não é curativo, é um trabalho de prognose.
Características das RP :
1.
2.
3.
4.
5.

Lealdade ;
Bi-lateralidade ;
Onipresença ;
Ação preventiva ;
Ação educativa.

UM MECANISMO DE PLANEJAMENTO

Documento básico e que, em princípio fixará claramente :
a)
b)

Os objetivos remotos (aí estará implícita a finalidade do
Planejamento) ;
os objetivos próximos (se houver conveniência, bem definidos). — Alguns, ou mesmo todos estes objetivos poderão aparecer, somente, no estudo de situação, realizado
no âmbito do Departamento de RP ;
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2
c)

d)
e)

os prazos máximos dentro dos quais a linha geral de ação
no planejamento deverá ser submetida à apreciação da
Alta Administração para a aprovação ;
verbas permitidas e destinadas à execução ;
outras medidas particulares que o caso em apreço comportar.

O valor desta diretriz é enorme para o Técnico, Ademais a
responsabilidade e as possibilidades de êxito de todo o trabalho
depende, sobretudo, do apoio irrestrito da cúpula da Empresa.

3.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES AO ESTUDO
DE SITUAÇÃO

O estudo de situação deverá ser uma aplicação integral de

In p2 Q C3

l

In — n investigações -— pesquisa.

Conseqüências

Causas

Um grande número de casos deverá ser analisado e em conseqüência relacionados. A meditação sobre os mesmos não se deve
restringir a simples conjecturas.
Normalmente, será através da pesquisa da opinião pública
que se consegue chegar à origem dos fatos (casos).
Pesquisa :

— busca dos fatos ;
— compreensão e interpretação ;
— outros aspectos correlatas aos fatos.

P2 — previsão e planejamento.
•— novas diretrizes no âmbito
da Sec. de RP interpretando e
desdobrando a Diretriz Geral;
Previsão

— fixação de normas a serem
seguidas e que criem segurança
para o planejamento.

Planejamento — Bases gerais. Programas possíveis e adequados ao problema proposto na missão.
— O que fazer ?
— Como fazer ?
— Como preparar (educar) o público?
Nenhum planejamento prescinde de flexibilidade, a fim de
permitir as modificações decorrentes da evolução dos acontecimentos.
Como 'educar' o público — comporta aspectos vários e pode
ser alcançado através de :
—
—
—
—
—
—

comunicações escritas ;
palestras ;
alto-falantes ;
cinema ;
cartazes ;
etc.

Como utilizar a publicidade, deve ser sempre assunto de meditação cuidadosa.
Um programa bem feito deverá satisfazer simultaneamente
ao público e a empresa. Muitas vezes se terá de determinar o
que é preciso mudar na empresa para se atender ao público.
Um planejamento se traduz, no mínimo, por um programa
de ação, de preferência escrito, que permita ao agente, a qualquer
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momento, saber o que deve ser feito, analisar os resultados alcançados, incluir novos itens e suprimir os que se tornarem inadequados face ao desenvolvimento dos fatos.

Com tais medidas estaremos «pondo a casa em ordem».
A articulação dos meios é sempre resultante de um balanceamento entre as necessidades e as possibilidades.
Nada, contudo, será rígido e o Técnico de RP saberá manter
a conveniente flexibilidade.

Um programa resultante de planejamento poderá conter os
seguintes itens :
a)

b)

c)

uma introdução em que seja justificado o programa, contendo a sua finalidade, os objetivos e mesmo certas informações indispensáveis ;
uma parte executiva em que se proponha uma seqüência
de ações, com distribuição de missões aos elementos integrantes do órgão ;
uma parte relativa à dinâmica do próprio programa, onde
sejam previstos o funcionamento do sistema de informações e as alternativas viáveis,

É a adaptação constante do programa ao público, consultando
os interesses da empresa, o que permite dar-se o indispensável
sentido de que Relações Públicas é uma «rua de duas mãos».
O — Organização :
Consistirá na montagem de um dispositivo — em material e
pessoal — que possibilite a distribuição das missões correlatas, e
que permita atingir-se aos objetivos prefixados na missão. Esta
organização poderá tomar um grande desenvolvimento, pois dela
dependerá a completa e integral realização do planejamento
(execução).
Poderá chegar a detalhes de determinação de linhas de ação
visando :
•— medidas relativas a publicidade ;
—• esclarecimento do público, pessoal a utilizar;
— sistemática do planejamento no tempo e no espaço (tendo
sempre em mira os objetivos próximos, de modo a conduzirem aos objetivos remotos — secções de pessoal e material adequados).

C3 — Comando :
De posse de um programa que traduza um planejamento baseado em informações, pesquisa e previsões pode-se aceitá-lo como
sendo um documento que permitirá a ação.
Os frutos do trabalho só aparecem quando levamos, adequadamente, as idéias para a ação. Isto implica em dar missões, tomar
uma série de medidas, porém mantendo a permanência nos objetivos.
Para isso é necessário um sistema de «Comando» que assegure
realmente o funcionamento da organização, que transmita ordens
com clareza e oportunidade ; que faça solicitações adequadas e
possíveis de serem atendidas em tempo; que não dê causa a falta
de execução por ausência de ordens ou de sua má compreensão.
Evidentemente o sistema de comando depende sobretudo de previsões minuciosas sobre a organização e o comportamento dos Públicos, do bom conhecimento da liderança e do seu emprego, das
boas relações dentro do próprio sistema de Relações Públicas.
6 9 ) Controle — Sendo as Relações Públicas atividades caracteristicamente de função preventiva, não se poderá admitir o
livre funcionamento da organização sem uma avaliação constante
dos resultados obtidos, sem um controle dos efeitos alcançados.
Não basta montar um sistema e colocá-lo em funcionamento,
imaginando-se que se opera com algo semelhante a um relógio
automático suíço.
A própria dinâmica social encarregar-se-á de transformar o
mecanismo e exigir uma série de acertos.
Sem uma ação de controle permanente não se conseguirá manter a característica preventiva das Relações Públicas. A utilização
constante das Informações é o meio mais seguro de Controle.
Através delas poderemos avaliar constantemente os resultados obtidos e nos certificarmos que circulamos numa rua de duas mãos.
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7 ' ) Coordenação — Às Relações Públicas trabalham não
somente através de uma organização própria, mas sobretudo pelo
emprego dos instrumentos de divulgação, e da utilização conveniente das lideranças. Nem sempre os meios reagirão corretamente aos impulsos e excitações que imprimimos. Os imprevisíveis, sempre presentes, poderão exigir comportamentos diversos do
que desejamos, produzindo choques, superposição de atividades,
falta de entrosamento, etc. Todas essas possibilidades resultam
na exigência de uma permanente ação coordenadora que, através
de um Controle preciso e um sistema de Comando eficiente, possa
colocar cada elemento do sistema na execução de movimentos
que não perturbem as demais.
Não se pode, evidentemente, encarar os Públicos ou organização de Relações Públicas como uma engrenagem em que tudo
se move combinadamente e cada movimento tem um tempo certo
para ser executado. A Sociedade lembra o tráfego de uma cidade, onde cada um tem um destino voluntário, anda mais devagar
ou depressa, segue a pista da esquerda, da direita, ou muda de
uma para outra, sempre, porém, correndo o risco de um atropelamento ou abalroamento quando alguém desrespeita regras de
trânsito. Às Relações Públicas, compete prevenir os acidentes, o
que só consegue com coordenação de luminosos, guardas de trânsito, sinalização das ruas, etc., mas principalmente orientação do
público, através da compreensão do problema.
Exemplo de um estudo de situação ou de bases de planejamento :
Empresa :
Local :
Data e hora : .
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2 " Situação geral :
a)
b)

O estudo deverá visar às reações psicológicas que poderão sei
apresentadas pelos respectivos públicos em face :
—
—
—
—
—

aos fatos a serem utilizados ;
dos meios empregados para difundir os mesmos ;
a dosagem na difusão ;
ao tempo disponível;
etc.

3 " Limitações :
— As limitações são normalmente oriundas de medidas necessárias à segurança (de modo a, muitas vezes não desmoralizar a política a ser desenvolvida) ;
— Imperativos de caráter nacional (que não podem ser violados).
49

Fatores favoráveis :

a)

Condições ou meios que permitirão imprimir determinada
orientação para facilitar a obtenção de objetivos intermediários ;

b)

Meios disponíveis :
— humanos
— materiais
— a solicitar.

5 '•'

Investigações :

-ESTUDO DE SITUAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS

l ° Objetivos a atingir :
a) Fixados claramente ou interpretados : da Diretriz de
planejamento publicada pela Alta Direção da Administração da Empresa — objetivos remotos ;
b) Objetivos intermediários, prescritos ou deduzidos,
pela equipe técnica de RP (enumeração dos mesmos).

Identificação do Público ou Públicos a atingir, pela
ação psicológica ;
Características principais dos Públicos :
— permanente
ou
—de momento.

a)

Enumerar os casos mais importantes registrados e
levar em conta, sobretudo, o caráter de sistematização com que se apresentam ;
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b)

c)

69

Analisar as conseqüências, de forma a, por formulação de hipóteses e indução, chegar-se à conclusão
das causas ou motivos determinantes que originam
as conseqüências ;
Só a análise de um número ponderável de casos poderá servir de fundamento às previsões quanto às
linhas de ação a encarar,

Previsões :
— Todas as medidas que possam atenuar ou evitar a
constatação dos fatos ;
— Todas as medidas que possam remediar a continuação
da verificação dos fatos ;
— Todas as medidas que possam facilitar a formulação
e a aplicação do planejamento.
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Este estudo deverá ser procedido pelo Técnico de RP, valendo-se de toda a equipe, com os chefes respectivos dos diferentes
órgãos (que integram a equipe de RP).
Deve, pois ser trabalho de um «Staff».
•—• Findo este estudo e fixada a linha de ação a ser adotada
nova reunião de cúpula, isto é, entre a Alta Administração da Empresa e o Técnico de RP deve ser feita de modo que a Direção
tome conhecimento da mesma.
Certas 'reações' poderão surgir e deverão ser motivo de
ajustes.
Isto posto, pode-se afirmar que estão vencidas as maiores dificuldades do planejamento. Na verdade, é esta atividade técnica,

7 ° Planejamento :
a)

Inicialmente :
— Linhas de ação possíveis de serem adotadas para
a formulação do planejamento. As linhas de
ação são estabelecidas em decorrência da consideração de muitos fatores que admitem a alternância de escolha. Entre estes destacam-se :
— f ato (s) a utilizar ;
— públicos a considerar;
— formas, aspectos, processos de publicidade
(veículos), — (visuais, auditivos, etc.) ;
- prazos disponíveis ou reputados indispensáveis para a sistemática da utilização ;
— etc.

b)

Analisar as possibilidades de êxito de cada linha de
ação, comparando-as e pesando vantagens e desvantagens de cada uma, de modo a se determinar a
linha de ação capaz de conduzir aos melhores resultados.
(a.)

Fulano de tal — Técnico em RP

a que importa no maior trabalho mental, mas condição precípua
de sucesso,
A título de exemplo segue-se um esquema de Plano.
Empresa (tal)
Local :
Data e hora :
PLANO DE RELAÇÕES PUBLICAS

1í

Objetivos a atingir :
a)
b)
c)

finalidade (se for o caso) ;
objetivos remotos (ou principais) ;
objetivos intermediários.

2 " Fatores adversos :
— Ações de qualquer natureza, que possam intervir em prejuízo da execução do plano (preocupação constante
com tais fatores, pois, poderão impor evolução ou
adaptação do Plano) ;
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— Limitações decorrentes de razões de segurança de
orientação política nacional, etc. ;
— Hipóteses (se for o caso),
3'

Organização :
a)

Meios a empregar :
— Pessoal;
— Material.
(Enumerar os diferentes órgãos e especificando
os recursos a utilizar.)

b)

(Comando) — Missão específica de cada órgão;
(exemplo : aos técnicos de publicidade em informações de jornais ; aos técnicos em «slogans» ; aos técnicos em cartazes ; etc.).

4 " Medidas de coordenação e controle :
— Condições de execução : prazos, medidas especiais e
que interessem a vários órgãos ;
— Modos de controle da exatidão da aplicação do Planejamento :
— Relatórios (se for o caso, a exigir dos órgãos técnicos) ;
-— Inspeções feitas inopinadamente aos elementos encarregados da execução do plano ;
— Outras medidas de caráter geral, julgadas necessárias.
ATIVIDADES DE RELAÇÕES PÚBLICAS DE ÂMBITO

— Nacional
— Estadual
— Municipal
e
— Internacional
Não é problema muito fácil a montagem de um órgão de Relações Públicas dentro de uma Empresa. Múltiplas são as neces-
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sidades decorrentes, quando se deseja dar existência a tal órgão.
Se se trata de uma grande Empresa, é óbvio, a complexidade torna-se ainda muito maior.
Num plano de proporções bem mais amplas, não podemos
deixar, todavia, de aceitar que as comunidades de um Município,
de um Estado, ou mesmo de um País podem ser assemelhadas a
gigantescas empresas e, como tal, exigem, nos dias em que vivemos, Departamentos amplos e complexos que tenham, a responsabilidade de tratar dos problemas relativos às Relações Públicas
entre órgãos de direção e os indivíduos que as integram.
Infelizmente, esta evidente necessidade ainda não encontrou
o indispensável e desejado apoio da maioria dos nossos homens
públicos.
No alto nível governamental faltam, normalmente, assessores
técnicos em Relações Públicas. Isto pode ser apontado como um
dos fatores preponderantes de política desastrada no trato de
problemas de âmbito, nitidamente, de Relações Públicas.
Felizmente, hoje, no Brasil as elites vêm compreendendo, pouco a pouco, que é passado o período das improvisações e que em
qualquer dos três escalões governamentais, isto é, no Município,
no Estado e na Federação, as improvisações têm de ceder lugar à
lógica dos planejamentos racionais, e feitos por técnicos.
Um grande passo nessa direção foi, inicialmente, dado pela
Fundação Getúlio Vargas e posteriormente pelo D.A.S.P. e Escola
Superior de Guerra. Nesta última todos os problemas de interesse nacional vêm tendo guarida.
É justo dizer-se que, na especificação 'Relações Públicas', a
Fundação Getúlio Vargas é que mais tem trabalhado. Entretanto,
os cursos patrocinados pelo D.A.S.P. — Presidência da República
-— constituíram-se numa parcela positiva nesta direção.
A Escola Superior de Guerra incluiu no seu currículo conferências sobre Relações Públicas, desde os primeiros anos de sua
existência. Contudo, ainda não houve o resultado desejado : de
que uma mentalidade de RP repercutisse nos escalões governamentais.
Como é sabido, a E.S.G. é uma instituição de altos estudos
visando, em particular, à Segurança Nacional. É claro que qualquer planejamento de Segurança Nacional só pode ser inspirado
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De tal desajuste tem resultado situações extremamente perigosas
e prejudiciais. Foi, sem dúvida, pela inexistência de um Serviço
Organizado de RP que o ex-Presidente Jânio Quadros condecorou
a «Che» Guevara com a Ordem do Mérito do Cruzeiro do Sul
contra a opinião dominante.
Foi uma espécie de capricho do Presidente que habilmente
poderia ter sido evitada. A proibição das rinhas de galo, das corridas de cavalo nos dias úteis, e muitas outras medidas de caráter
antipático, principalmente porque outras muito mais importantes
deviam ter precedência, tomadas pelo Sr. Quadros, poderiam ter
sido evitadas se o Governo possuísse esse órgão esclarecedor e de
equilíbrio, que é um Departamento de Relações Públicas.
Não somente no governo do Sr. Jânio Quadros, mas em vários outros, inúmeros desmandos foram cometidos em face do desprezo, ou melhor da ignorância, do que pode produzir a dinâmica
da opinião pública nacional orientada e bem esclarecida. Dizem
muitos políticos que foi a designação do Sr. Benjamim Vargas
para a Secretaria de Segurança Pública do antigo Distrito Federal o estopim que ainda mais apressou a queda do Presidente
Vargas, no seu primeiro período governamental. Houve uma revolta generalizada da opinião dominante. Foi, pois, esta força,
que se pode orientar preventivamente e malear, a opinião pública
— mas que se torna incontrolável nas crises que derrubou o Ditador que por três lustros se firmara no mais alto posto da Nação,
dono de invulgares dotes de comando e de indiscutivel simpatia
popular, tanto que retornou mais tarde à presidência. Inúmeros e
imensos problemas de caráter nacional estão a exigir, quase diariamente, a auscultação da opinião pública. São, muitas vezes,
mais problemas de Relações Públicas do que da ingerência específica de tal ou tal Ministério. Citemos, por exemplo, o problema
de contenção de despesas governamentais, visando aplacar a desmesurada onda inflacionária. É um tema que não dispensa um
trabalho profundo de Relações Públicas. (*) A impossibilidade

numa política de bem-estar comum da Nação, Sem um programa
de caráter evolutivo que procure criar condições de «felicidade»
para as massas, não se pode esperar estado de ânimo de tranqüilidade que permita progresso.
Parece estar ultrapassada a fase das «Plataformas» de Governo, forjadas nos arroubos demagógicos dos discursos feitos em
palanques de praças públicas. Hoje, o que é lógico é esperar-se
do candidato de um partido, que deseja galgar um posto de mando,
a apresentação de um programa governamental convincente e calcado na realidade da conjuntura do momento. Tal programa,
além de claro, precisa responder aos anseios do povo, É o que
já foi dito : um problema de RP — a conciliação entre Governo e
Povo — «rua de duas mãos».

Portanto, só um equilíbrio constante entre as metas do Governo e as aspirações do povo poderá criar condições sociais de
«bem-estar generalizado», para a Nação.
Como se pode ver estão a reclamar os escalões governamentais,
isto é, o federal, o estadual e o municipal, em cada um, a organização de Departamentos de Relações Publicas.
Acreditamos que somente assim poderão os mandatários serem bem esclarecidos, de modo a que tenhamos os problemas de
caráter social adequadamente equacionados e resolvidos.
Atingimos a era da técnica-cientifica. Assim só especialistas
em Relações Públicas poderão, em condições aceitáveis, assessorar
nos assuntos correlates às mesmas.
Parece, pois, ser lógico que, na Casa Civil da Presidência da
República e na sua Casa Militar, houvesse um Órgão Central de
Relações Públicas.
Sentiu-se, infelizmente, em muitos momentos de crise em nosso
País, um verdadeiro divórcio entre o Governo e a Opinião Pública.

(*) Pensa-se e trabalha-se no momento para, retornando ao presidencialismo,
que seja elaborado um Plano, assente verdadeiramente na realidade brasileira
biopsico-social, a fim de vencer a tremenda crise em que nos encontramos.
Conjectura-se, inclusive, quanto à organização do Ministério do Planejamento
ou de um Ministro sem pasta, que será encarregado do Plano.
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ou não de um ajuste salarial, em determinado momento, por exemplo, nitidamente, assunto a ser acuradamente orientado e tratado.
ouvidos os técnicos de Relações Públicas. O adiamento de tais
medidas é, normalmente, antipático para as massas. Contudo, um
planejamento de RP bem montado e perfeitamente realizado poderá operar verdadeiro milagre, levando as massas a sacrifícios
maiores, que doutra forma seriam impossíveis. Mas sem engodo,
mistificação ou domínio parcial dos dados.
Aí estão, algumas considerações que não podem ser escamoteadas e que estão a apoiar a tese da necessidade do Departamento
Nacional de RP. É claro que o que foi dito para o mais alto
escalão do Governo é inteiramente aplicável aos escalões Estado e
Município. Só assim as Relações Públicas poderiam atuar em profundidade no pensamento político, social, econômico e educacional
da Nação.
Refletindo o panorama mundial nos seus diversos aspectos, o
Brasil atravessa por seu turno um sem número de dificuldades que
estão a exigir dos brasileiros compreensão e patriotismo.
Apesar do grande desenvolvimento que vem se processando
no Brasil, em todos os campos do conhecimento humano, temos a
lastimar que em relação à sua grandeza territorial, inesgotável
riqueza de seu solo e subsolo, e ao seu potencial energético e humano, mais poder-se-ia ter realizado.
Na balança «do que foi feito» e «do que poder-se-ia ter feito», serenamente verifica-se que os pratos pendem contra nós.
Há portanto que se ressaltar a elevada responsabilidade das
elites sociais, evitando que elas resvalem para a órbita de demagogos e incompetentes, os quais aparentando ecoar os verdadeiros
anseios daqueles aos quais falseiam interpretar, outra coisa não
fazem senão dar expansão às próprias ambições de conseqüências
imprevisíveis e tão perniciosas à nossa Nação.
Cumpre às nossas elites esclarecerem-se e esclarecer o povo,
desmascarando os «falsos líderes» em sua nefasta missão de incompatibilizá-lo e dissociá-lo, criando climas de incompreensão,
desarmonia, desagregação e perturbação da ordem, tão danosos
ao nosso maior progresso, através de movimentos de classe que
têm por princípio aparente um anseio da própria classe, mas como
fim verdadeiro a implantação de uma ideologia em detrimento dos

«direitos» dessa mesma classe, para seu conforto pessoal. Sob
esse ângulo muito poderá esperar-se do trabalho de Relações Públicas.
Compete aos altos administradores de todos os setores da Nação, quer no âmbito público, quer no âmbito privado, adquirir um
lastro básico de cultura que lhes permita identificar e estudar as
aspirações populares, ou seja, aquilo a que os psicólogos dão o
nome de «ânsia social», e por outro lado, com os recursos e dificuldades de toda natureza que possuem, possam encontrar as soluções que nos conduzirão a um ambiente de compreensão, entendimento e coordenação de esforços, habilitando o País a atingir o
rendimento máximo de suas reais possibilidades. Não há como
deixar de fazer um veemente apelo para a cooperação de todos,
principalmente das elites, cuja responsabilidade é naturalmente
muito maior, na direção nacional.
Objetivos das atividades nos âmbitos Estadual, Municipal,
Federal e Internacional
Analisando-se o «Relatório do Comitê» da Associação Nacional de Governos Municipais da Inglaterra (1945), vamos encontrar com expressiva clareza como se apresenta a questão de RP no
âmbito Municipal, que poderá ser estendido aos estágios Estadual
e Nacional uma vez que o Município pode ser considerado como
a Nação em miniatura (BARBALHO). Tem quase todos os problemas do Estado, mas falta-lhe a Receita.
«O governo municipal democrático tal como se desenvolveu na
Inglaterra — e como, segundo cremos deve continuar a desenvolver-se —• para ser eficiente e bem sucedido, está na dependência da
compreensão que o povo tenha do seu mecanismo, do interesse
popular pelas suas atividades e do apoio que a estas for dado pelo
povo . . . «Achamos que um governo municipal só pode ser completamente eficaz se representar uma parceria entre o cidadão, o
representante eleito e o funcionário da administração, cada qual
trabalhando para o bem da comunidade, como um todo, com inteira compreensão das necessidades, dos desejos e das dificuldades dos. outros sócios». Todos nós somos 'sócios',, no grupo social democrático.
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Há pois que imprimir uma nova orientação aos Públicos, com
vistas a se obter procedimentos positivos que anulem ou pelo menos amenizem temporariamente, as contradições, antagonismos e
conflitos entre os mesmos, estabelecendo-se assim um clima de entendimento, compreensão e cooperação entre todos. Será mister,
portanto, que o encarregado de um planejamento de RP no âmbito
considerado, ao rebuscar as tendências de cada público, esteja
atualizado com suas idiossincrasias, seus interesses, suas condições
de vida e tantos outros aspectos da morfologia e da psicologia
social, evitando toda e qualquer tendenciosidade.
O objetivo das RP no campo Internacional, será o de estabelecer e manter um conceito em torno de nosso País que nos tornem
alvo de admiração, respeito, confiança e consideração, traduzidos
no mais intenso e -variado intercâmbio entre o Brasil e as outras
nações, traduzidos no interesse pela participação do Brasil em
Organizações Internacionais de toda natureza, traduzidos nas consultas e arbitragens conciliatórias dos litígios internacionais.
As Relações Públicas tendo em vista a Consecução
dos objetivos acima
Na consecução dos objetivos de RP nos âmbitos Municipal,
Estadual e Nacional, duas posições interligadas, indissolúveis e
antagônicas, têm que ser conciliadas. Primeiramente, um planejamento de tais proporções terá que ser realizado por equipes de
homens competentes e experimentados comportando estudos dentro
dos mais variados aspectos que envolvem uma comunidade, dentre
os quais poder-se-á citar, entre outros, e sem hierarquizá-los :

1 — R.

Humanas
R. Públicas
Social
Educacional
Religioso
6^ — Cívico-Militar
7 — Recreativo
8 — Esportivo
9
Político (Int. e
2
3
4

Ext.)

10 — Moral
11 — Saúde-Higiene
12 — Psíquico
13 — Biológico
14 — Étnico
15 — Demográfico
16 — Alimentar
1 7 — Direito 18 — Diplomático
19 — Geopolítico

20
21
22
2324
25
26
27

- Seg. Nacional
- Geográfico
- Climático
Urbanístico
- Turístico
- Moradia
-Serventias (luz,
água, gás, lixo,
esgoto)
- Econômico

28 •— Financeiro
29 — Trabalho
30 — Produção

31 — Indústria
32 — Comércio
33 — Energia

34 — Riq. Nat.
35 •— Comunicações
36 — Obras, etc.

Por outro lado, organizado um órgão no setor governamental
em tão desejáveis condições, infalivelmente dentro da pirâmide administrativa, toda responsabilidade dessa extensa máquina convergirá para a pessoa do chefe, o qual congregará em suas mãos uma
extraordinária força aglutinadora de opinião pública, podendo vir
a fazer uso dessa força em proveito próprio, deturpando as finalidades para as quais fora organizada tal máquina governamental.
Esse é, inegavelmente, um grande perigo.
Para consecução dos nossos objetivos de RP no setor Internacional teremos que criar um clima interno de estabilidade política, econômica e social. E o tempo urge, já que nos aproximamos
da maneira mais perigosa possivel da hiperinflação. Como vem
a pêlo, afirmemos que o retorno ao presidencialismo deve caracterizar-se por eficientes medidas que visem fundamentalmente ao
controle da alta estertórica do custo de vida, solicitado o esforço,
o sacrifício e a cooperação de todos. E que seja feito um bom
trabalho de RP para tal consecução.
Conclusões :
\ — Surgem as Relações Públicas, quando estudadas no âmbito
governamental como uma nova força a se situar frente a outras formas aglutinadoras da opinião pública, tal como a
sindicalização ; esta, orientando o seu público específico. A
atividade de RP, de horizontes mais amplos, pois não se restringe a determinadas organizações sociais, conduzirá toda
a opinião pública nacional, esclarecendo e dirigindo os próprios sindicatos.
2 — RP de âmbito governamental — terá, iniludivelmente que recair a suprema chefia no próprio presidente, governador ou
prefeito, conforme o âmbito considerado, por questão de liderança dos públicos em questão. Entretanto o trabalho terá
que ser realizado por um «staff» idôneo.
3 — A realização de um planejamento eficiente de RP Internacional decorrerá dos bons resultados da aplicação do planejamento de R. P. Nacional.

Hl

AS RELAÇÕES PÚBLICAS NO EXÉRCITO
Como fatores preponderantes para a existência de um Serviço
Orgânico de RP no seio do Exército, pode-se apontar como resultante :
— de um «processus» em evolução nas Forças Armadas, que
sempre lançaram mão de todos os recursos para impressionar tanto aos amigos, em busca de respeito e admiração,
como aos inimigos, impondo-lhes temor à submissão ;
— do crescimento demográfico, da diversificação social, da
evolução econômica, do desenvolvimento inultiforme, que
nos conduziu à situação atual da Nação brasileira, com
grandes parcelas da população inteiramente divorciadas
dos problemas militares.
Nas democracias, a necessidade de um Serviço de Relações
Públicas no Exército resulta, ainda, de três considerações básicas :
— o povo tem o direito de saber tudo (compreendido dentro
dos justos limites da segurança nacional) ;
1
— o Exército precisa do apoio público (para que possa cumprir a missão que lhe cabe) ;
— a eficiência máxima do Exército (só é alcançada quando
conta com a devoção integral dos seus componentes).
O «tabu» da segurança nacional, as antigas «razões de Estado», as necessidades do «Serviço Secreto» já não podem ser
invocadas como pretexto para ocultar ao público informações relativas às Forças Armadas. Nos Estados modernos, em que a vontade do povo é soberana e dia a dia adquire maiores prerrogativas,
não se pode deixar de manter o público suficientemente informado

sobre as instituições tanto públicas como privadas. Constitui um
preceito básico do regime democrático o princípio de que cabe ao
povo determinar seu próprio destino ; mas ele somente poderá
fazê-lo conscientemente se dispuser de informações corretas sobre
as quais basear sua opinião.
Não há verdadeira democracia senão onde o povo é mantido
informado, onde é chamado para conhecer a vida pública e dela
participar. O povo que mantém o Exército, nele inverte não somente cruzeiros mas, também, as vidas de seus filhos, maridos,
pais, seu bem-estar, suas possibilidades de maior conforto individual, tem o direito de ser informado sobre as atividades do Exército, sua política, seus objetivos.
Por sua vez, a capacidade de cumprir o Exército a missão
que lhe cabe no quadro da defesa nacional depende, em última
instância, do apoio do público, traduzido no desejo de provê-lo
de homens, dinheiro e material. Já se foi o tempo em que o
Exército podia manter-se isolado e distante das necessidades e
desejos do público. Os critérios, então adotados nas Forças Armadas de quase todos os países, estimulavam comandantes e oficiais a exibirem ares de superioridade e a se manterem reticentes
em seus parcos contactos com o público. Hoje, a rapidez das comunicações, o progresso da tecnologia de guerra e a complexidade
das relações e problemas nacionais e internacionais exigem que
todos, comandantes, subordinados e o público em geral conheçam
e compreendam os objetivos nacionais e saibam quais os antagonismos a vencer. Admite-se, sem contestação, que um Exército
de uma Nação «esclarecida» pode, em melhores condições, apoiar
e cumprir a política e as diretrizes governamentais. O apoio do
público baseia-se na sua própria defesa ou auto-preservação, mas
necessita de informações honestas, claras e convincentes, para
que possa sufocar um desejo também sempre presente no Grande
Público, qual seja o de simplesmente reduzir as despesas com as
forças armadas,, desejo esse invariavelmente traduzido na opinião
de alguns representantes no Congresso (de base emotiva, quase
como 'cacoete', sem estudo do problema), que freqüentemente questionam a necessidade de adequadas forças militares. Somente
esclarecendo, informando e apresentando resultados, o Exército
obtém e assegura o apoio do público e de seus representantes.
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Afirma a psicologia que, quando vontades opostas ou pelo
menos diferentes concorrem no campo social, a convivência poderá
ser assegurada de três maneiras:
-— pelo domínio do mais forte ;
— pelo compromisso bilateralmente acordado ;
-— pela integração das vontades.
O processo do domínio, aparentemente mais seguro, é o primeiro de que tentou socorrer-se o homem, até hoje em grande parte
dominado pela crença de base mística de que precisa, a qualquer
preço, munir-se de poder. Sacrifica, às vezes, seu bem-estar, sua
tranqüilidade, compromete suas reservas naturais, para ser mais
'poderoso' e exercer esse 'poder', muitas vê«es, sem saber sobre
quem, nem exatamente para quê !
O segundo processo — o compromisso — já exige considerável
evolução dos grupos sociais. Concessões de parte a parte possibilitam a coexistência sem conflitos, mas exigem sacrifícios recíprocos que, muitas vezes, criam frustrações pelo alto preço pago pelos
entendimentos.
O terceiro processo — a integração — consiste na aplicação
do equilíbrio universal à vida em sociedade. Não é tarefa simples combinar vontades em vez de misturá-las, forjar um produto
que a todos apareça como solução ideal para o grupo e para cada
um em particular. Mas tão compensadores são os resultados que
vale a pena tentar, e esta é a tarefa a que se propõem as Relações
Públicas.
A eficiência máxima do Exército, indispensável, inclusive, para
que possa merecer o apoio do público, exige uma tropa constituída
por soldados bem informados e idealmente motivados. Os homens
sempre lutam melhor quando sabem por que lutam, quando podem
avaliar os interesses em jogo — o que ganhar com a vitória, o que
perder com a derrota. O «público interno» do Exército precisa
ser perfeitamente esclarecido e considerado a fim de que possa :
— manter-se a par dos principais problemas e objetivos do
Exército e da Nação ;
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— compreender e aceitar sua responsabilidade como cidadão e
como soldado ;
— apreciar o valor de sua própria contribuição.
Os comandos devem ter sempre em mente que podem forçar
um homem a comparecer a determinado lugar, a permanecer onde
lhe for determinado, a executar uma certa atividade muscular ; mas
não podem obrigá-lo a sentir o entusiasmo, a possuir iniciativa, a
ser leal, a devotar-se de coração, de espírito, de alma — essas coisas não se conquistam pela força ! A devoção integral baseia-se
no esclarecimento, que permite a compreensão e eleva o moral.
Este o objetivo das Relações Públicas em relação ao «público
interno»,
Não se deve concluir que, face à possibilidade de influenciar
o público por meio da informação, deve-se abolir as formas e processos tradicionalmente utilizados pelas forças armadas para impressionar favoravelmente o público. Muito ao contrário — paradas, desfiles, demonstrações, visitas •— continuam a ser dos melhores meios empregados para demonstrar publicamente a eficiência
das forças armadas e entusiasmar o público ; os modernos meios
de divulgação — jornais, revistas, rádio, televisão e cinema só
fazem ampliar seu raio de ação, dilatando a área de influência até
atingir os mais distantes setores da população, trazendo-lhe um
pedestal efetivo.
Tão influentes são seus efeitos que a eles devemos submeter,
freqüentemente, determinados «públicos» especiais, sejam os «públicos locais», constituídos pelas comunidades em que estão sediadas as organizações militares, sejam «públicos específicos», que
interessam particularmente ao Exército conquistar, sobrelevando-se
o constituído pelos representantes do povo — o Congresso, que
deve ser freqüentemente convidado a visitar os quartéis e assistir
paradas, desfiles e demonstrações.
O público habitualmente em contacto com instalações das forças armadas — ao qual chamamos de «público local» — deve receber um tratamento especial, facilitado pelo conhecimento mútuo
de problemas e identidade de interesses. Para esse público, o
esclarecimento que se tem em vista não deve resultar da simples
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informação, como se faz com públicos distantes, e sim de «relações»
propriamente ditas.
Determinados públicos exigem uma forma especial de esclarecimento -— os contactos ou ligações, que precisam ser considerados
nas necessidades de Relações Públicas no Exército.
Ao encerrarmos estas últimas considerações, devemos observar que, num mundo intoxicado pela propaganda ideológica, as
Relações Públicas passaram a constituir uma parte essencial das
funções de qualquer chefia ; nenhuma organização ou empresa
pode delas prescindir ! ( *)

(*) «Projeto de Relações Públicas no Exército» — Trabalho de uma comissão de Oficiais de Estado-Maior.

