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RESUMO 
 
 

O presente trabalho tem como finalidade desenvolver políticas de comunicação 
estratégica que satisfaçam as necessidades do público interno da Universidade 
Estadual do Piauí – UESPI – Campus de Picos. Tem como objetivos específicos 
analisar a estrutura funcional da UESPI – Picos; detectar a necessidade de uma 
equipe de relações públicas na instituição; implementar atividades de interação com 
o público interno da instituição e relacionar as formas de comunicação do público 
interno da Universidade. No trabalho foram realizadas pesquisas bibliográfica e 
documental, foi utilizada ainda a pesquisa de campo junto aos alunos, funcionários e 
professores da Instituição por meio de questionários e entrevistas, com posterior 
analise dos dados adotando a abordagem qualitativa. Este projeto está ancorado 
teoricamente em autores, dentre os quais se destacam Magarida Kunsch, e Sidnéia 
Gomes Freitas. Constatou-se que a comunicação trabalhada estrategicamente 
dentro da Instituição aprimora sua estrutura funcional, principalmente no que tange 
as relações comunicacionais e interpessoais do público interno.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
O processo de globalização afeta todas as vertentes sociais, incluindo as 

organizações, sejam elas públicas ou privadas. As atuais organizações passam a 

assumir uma nova postura de atuação para satisfazerem as necessidades dos seus 

públicos. Para tanto, devem ser executadas ações estratégicas voltadas, 

principalmente, para o público interno, que se configura como principal porta-voz da 

instituição. Dentre as ações, a eficácia nas formas de comunicação merece atenção 
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especial, uma vez que é de fundamental importância para a consolidação e a 

perenidade de uma organização. 

 

A comunicação é ponto fundamental para as relações interpessoais em 

qualquer segmento social ou empresarial. Em uma organização a comunicação deve 

ser articulada para que possa ser eficiente para com todos os públicos, sejam eles 

internos ou externos. Contudo, a comunicação dirigida especificamente ao público 

interno deve ter prioridade, uma vez que esse público funciona como base de 

sustentação da estrutura organizacional. 

Durante o estudo para produção do presente artigo algumas hipóteses foram 

levantadas: 

a) A comunicação estratégica voltada para o público interno da 

UESPI – Picos possibilitará o aprimoramento das relações interpessoais.  

b) A qualidade das relações interpessoais afeta a qualidade dos 

serviços oferecidos pela instituição.  

A intenção deste estudo foi obter principalmente a opinião do público interno 

da universidade acerca da importância e necessidade de implementação de políticas 

de comunicação estratégica e integrada no ambiente institucional. Nesse sentido, a 

pesquisa sobre o assunto é pertinente primeiramente por ser um estudo pioneiro e 

também por ser de grande relevância não só para o público interno da Universidade 

Estadual do Piauí – Campus de Picos, mas também para a sociedade de um modo 

geral.  

Através de um trabalho como este é possível registrar e documentar um dos 

momentos do processo histórico-evolutivo da sociedade picoense no que se refere 

às Instituições Públicas de Ensino Superior. Atualmente, Picos é considerada uma 

cidade universitária e isso se deve em grande parte a Universidade Estadual do 

Piauí, responsável por qualificar os profissionais que irão atuar no âmbito social. 

O interesse no desenvolvimento deste projeto foi instigado pelo fato de a 

UESPI ser uma instituição pública de ensino superior que possui ferramentas 

necessárias para desenvolver ações de comunicação estratégica junto ao seu 

público interno. Porém, falta utilizar, de forma adequada, essas ferramentas em 

busca de resultados positivos para a melhoria na qualidade dos serviços oferecidos 

e melhoria nas condições de trabalho dos colaboradores da instituição. 

 



- 3 - 
 

2 METODOLOGIA 

O método de procedimento utilizado para a obtenção dos dados utilizados foi 

seleção e analise bibliográfica, leitura de documentos, pesquisas de campo, 

sistematização e análise dos dados, aplicação de entrevistas e observação.  A 

análise bibliográfica foi feita levando-se em consideração os aspectos contextuais e 

históricos em uma abordagem integrada.  

O presente estudo mostra os resultados de pesquisas bibliográfica, 

documental e de campo com abordagem qualitativa e quantitativa. O presente 

trabalho de pesquisa foi realizado com três segmentos do público interno da 

Universidade Estadual do Piauí – Campus de Picos: Alunos, Professores e 

Funcionários. A pesquisa foi feita por amostragem, onde foram entrevistados 500 

alunos.  

Para averiguar a identificação do público interno com a instituição optou-se 

por trabalhar a pesquisa de campo. Ela exige do pesquisador um encontro mais 

direto. Barros e Junqueira (2012) citam que “a escolha adequada da ferramenta de 

trabalho é fundamental para conseguir êxito na pesquisa”. Para tanto, realizou-se a 

aplicação de questionários com empresários da cidade de Picos atuantes em vários 

seguimentos no município.     

Na formulação das perguntas levou-se em consideração os objetivos 

propostos na pesquisa, bem como, algumas normas assinaladas por Gil (2009) 

como: perguntas formuladas de maneira clara, concreta e precisa e  que possibilitem 

uma única interpretação; que não sugira respostas nas perguntas e que leve em 

consideração o sistema de referência do interrogado e o nível de informação. 

 

3 RELAÇÕES PÚBLICAS COMO ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO 
 

As Relações Públicas, como o próprio nome já, diz são o processo pelo qual 

uma organização relaciona-se com o seu público, seja ele interno ou externo. Dessa 

forma, o profissional que atua nessa área da comunicação articula-se como 

mediador entre organização e público. 

Muitos confundem Relações Públicas com Assessoria de Imprensa. Até bem 

pouco tempo esses dois segmentos comunicacionais eram tratados da mesma 

forma, com se desempenhassem as mesmas funções. Contudo existem diferenças 
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nítidas. A Assessoria de Imprensa tem seu trabalho voltado basicamente para a 

mídia, para a divulgação das organizações junto aos veículos de comunicação. 

Em contrapartida, as Relações Públicas estão voltadas para a informação 

como um todo, voltada para todos os segmentos de público, ou seja, trabalha de 

uma forma mais ampla e articulada. O profissional de Relações Públicas tem seu 

trabalho voltado para a imagem da organização onde atua, pois a boa imagem é a 

chave para o sucesso de uma organização. 

Assim, como ressalta Gritzapis (2003), a área de Relações Públicas passa a 

ser uma das principais ferramentas para estabelecer e conduzir toda uma política de 

comunicação institucional. Ela tem um papel importante na otimização dos demais 

instrumentos de comunicação, como jornalismo, assessoria de imprensa, 

propaganda institucional, edição de publicações, organizações de eventos entre 

outros. Nesse sentido a comunicação é trabalhada em seu sentido mais amplo e não 

apenas no sentido jornalístico da palavra. 

O trabalho do profissional de Relações Públicas tem que ser concebido dentro 

dessa ótica de comunicação integrada e não de forma isolada ou restrita. Como 

afirma Kunsch (2004) muitas instituições contam com profissionais de Relações 

Públicas que se limitam a fazer um informativo interno ou a emitir releases, não se 

preocupando com o que acontece na área de publicidade ou de relações humanas.  

As organizações modernas têm que se adaptar às exigências do mercado 

consumidor. O público está cada vez mais crítico e participativo e não aceita ser 

tratado como um simples consumidor estático. Dessa forma o profissional de 

Relações Públicas se faz cada vez mais necessário nas organizações que 

pretendem evoluir no atual mercado de trabalho. 

Assim, o planejamento de comunicação deve ser executado de forma 

articulada para que atinja os pontos estratégicos da organização. Para isso, como 

ressalta Kunsch (2004), a atuação de um profissional de Relações Públicas é 

indispensável, uma vez que esse profissional terá a função de facilitar e aprimorar o 

relacionamento entre a instituição e seu público alvo, através de uma comunicação 

dirigida. Na comunicação interna a palavra chave é planejamento. Através deste, as 
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ações voltadas para a implementação das relações interpessoais fluem de maneira 

estruturada. 

 

O planejamento se mostra como um instrumento de comunicação capaz de 

mapear e diagnosticar a real situação da instituição frente ao seu público, ou seja, a 

partir de um planejamento estratégico é possível traçar o perfil da organização. 

Kunsch (2004), afirma que através do planejamento chega-se a um diagnóstico 

institucional, para então traçar metas e objetivos a serem alcançados. Esses 

objetivos devem ser traçados seguindo um pensamento holístico, envolvendo 

ativamente todas as partes integrantes da instituição. 

Sendo assim, o público interno constitui um universo de valores expressivos, 

representando uma peça fundamental na estrutura das organizações. Nesse 

contexto, é importante lembrar que a família dos que compõem o público interno é 

um prolongamento deste e também deve estar incluída nas políticas organizacionais. 

O bom ou mau andamento das relações internas interfere diretamente nos 

programas externos pretendidos pela instituição. 

Dessa forma, os programas de relações públicas devem ser elaborados de 

forma a fortalecer a rede formal de comunicação interna, para que a rede informal, 

os boatos, não se tornem a forma de comunicação vigente na organização, uma vez 

que estes, na grande maioria das vezes, repercutem de forma negativa dentro e fora 

da instituição. Contudo, Pereira (1982), destaca que a rede informal de comunicação 

sempre existiu e sempre existirá nas instituições, porém, os veículos de 

comunicação interna reduzem consideravelmente seus efeitos negativos. 

O relacionamento da organização com o público externo será embasado no 

interno, ou seja, o relacionamento externo será um reflexo do interno. Freitas (2004) 

defende que dessa forma, a comunicação assume função estratégica e as relações 

públicas são necessárias para fazer com que as organizações percebam que 

primeiramente devem se conhecer para que então aprimorem as suas relações de 

forma geral. Dessa forma, se o público interno de uma determinada instituição não 

está satisfeito com seu ambiente de trabalho, certamente será um propagador dos 

pontos negativos da mesma, pois sem dúvida, o público interno é o porta-voz direto 

da instituição. Portanto, é necessário que a organização primeiramente satisfaça as 

necessidades desse público para que ele torne-se um forte aliado na conquista dos 

demais públicos. 
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As instituições modernas já não mais se caracterizam como fortalezas 

inatingíveis e independentes. A permanência competitiva das organizações depende 

diretamente da boa relação com seus públicos, uma vez que estes estão cada vez 

mais ativos e participativos nas organizações, tendo consciência dos seus objetivos, 

metas, pontos fortes e pontos fracos. Além disso, o público interno de hoje sabe 

claramente a importância do seu trabalho dentro da instituição onde está inserido. 

Dessa forma, a comunicação estratégica, através do profissional de Relações 

Públicas, com suas técnicas e métodos peculiares, é uma ferramenta indispensável 

para as atuais organizações que objetivam conquistar mercado sólido embasado em 

confiabilidade e credibilidade, ferramentas indispensáveis para a perenidade de uma 

organização. 

Desse modo, a comunicação dirigida, através da eficiência dos seus veículos, 

é um instrumento valioso em um setor de comunicação organizacional. Esse tipo de 

comunicação sendo parte integrante da política comunicacional da uma instituição 

seja ela pública ou privada, servirá como agente mediador entre os interesses da 

instituição e dos públicos a ela vinculados. 

Portanto, o planejamento de políticas de comunicação interna são bases de 

sustentação de instituições de ensino superior, uma vez, que alunos e funcionários 

são eficientes disseminadores de informações sobre a organização. Informações 

estas, que não havendo veículos formais de comunicação interna, podem se 

transformar em verdadeiras armas contra a instituição.  

Assim, a boa comunicação é fator condicionante nas organizações, e esta, 

deve partir do público interno, que, conseqüentemente refletirá no externo. Para que 

essa comunicação seja articulada de forma objetiva, a instituição deve executar 

ações institucionais voltadas para a satisfação do público interno. A implementação 

e execução de atividades propostas por profissionais de Relações Públicas é o 

essencial para o aprimoramento nas relações entre instituição e público. Diante do 

exposto, a seguir são sugeridos programas a serem desenvolvidos na instituição, 

com o intuito de aperfeiçoar a comunicação junto ao público interno da mesma. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os alunos foram questionados quanto ao modo que eram informados das 

atividades desenvolvidas pela instituição. Os resultados podem ser vistos no gráfico 
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seguinte. Além dos veículos de comunicação constates no gráfico, estavam no 

questionário as opções: Carta Circular e Jornal Interno, porém essas alternativas 

não foram assinaladas por nenhum aluno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06: Avaliação dos alunos quanto às formas de comunicação 

 

 Os alunos foram perguntados se seria importante a existência de um jornal 

interno na universidade. 100 % dos alunos que responderam ao questionário 

responderam que sim.  

A seguir estão os resultados obtidos junto ao corpo docente, onde foram 

entrevistados, por amostragem, 50 professores. Os professores foram questionados 

quanto ao modo como eram informados das atividades desenvolvidas pela 

instituição. Os resultados podem ser vistos no gráfico seguinte. Além dos veículos de 

comunicação constates no gráfico, constavam nas opções: Carta Circular, e-mail, 

memorando e Jornal Interno, porém essas alternativas não foram assinaladas por 

nenhum docente. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07: Avaliação dos professores quanto aos veículos de comunicação 

 

 Os professores também foram questionados se os assuntos da instituição 

eram comentados em conversas de corredor. 34,8% responderam que sim, 

enquanto 65,2% responderam que não. Os professores puderam responder se eram 
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consultados acerca de alguma mudança na instituição e de que forma isso 

acontecia. 63,6% responderam que não, 34,8% responderam que sim, através de 

reuniões com coordenadores de curso ou com a direção do campus e também 

através do Colegiado de Curso e do Conselho Universitário. 

 Os professores puderam dizer se existe algum fator que prejudique a 

qualidade da comunicação no ambiente de trabalho da UESPI – Picos e que tipo. 

1,2% responderam que não e 98,8% que sim. Os problemas apresentados foram: a 

não permanência de todos os professores em Picos durante toda a semana; 

ausência de um meio oficial de comunicação na universidade; falta de políticas de 

relações humanas; falta de linhas telefônicas disponíveis.  Nesse contexto, 100% 

dos professores questionados afirmaram ser importante a criação de um Jornal 

Interno para a UESPI – Picos.  

A seguir estão apresentados os resultados obtidos junto aos funcionários, 

onde, por amostragem, foram entrevistados 30 funcionários. Os funcionários foram 

questionados quanto ao modo como eram informados sobre os acontecimentos da 

instituição. Os resultados podem ser vistos no gráfico seguinte. Além dos veículos de 

comunicação constates no gráfico, estavam nas opções: Carta Circular, e-mail, 

memorando e Jornal Interno, porém essas alternativas não foram assinaladas por 

nenhum funcionário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Avaliação dos funcionários quanto aos veículos de comunicação 

 

 Os funcionários também foram questionados se os assuntos da instituição 

eram comentados em conversas de corredor. 12,9%% responderam que sim, 

enquanto 87,1% responderam que não. Os funcionários puderam responder se eram 

consultados acerca de alguma mudança na instituição e de que forma isso 
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acontecia. 52,4% responderam que não e 47,6% responderam que sim, através de 

reuniões. Quanto à aceitação de ideias e opiniões lançadas no ambiente de 

trabalho, 26,3% disseram que sim, 9,5% que não e 64,2% que apenas às vezes.  

 Os funcionários puderam dizer se existe algum fator que prejudique a 

qualidade da comunicação no ambiente de trabalho da UESPI – Picos e que tipo. 

37,8%% responderam que não e 62,2% que sim. Os problemas apresentados foram: 

falta de diálogo e constantes mudanças de horários de trabalho. 

 Após avaliarem as relações comunicacionais entre funcionários e demais 

componentes do público interno da universidade, os funcionários puderam dar a 

opinião de como a comunicação institucional poderia ser melhorada. 86,3% dos 

questionados não opinaram. Os que opinaram ofereceram as seguintes sugestões: 

atividades de integração; mais profissionalismo; jornal interno. Nesse contexto, 

100% dos funcionários questionados afirmaram ser importante a criação de um 

Jornal Interno para a UESPI – Picos. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Em instituições de ensino superior, como a Universidade Estadual do Piauí – 

UESPI – Campus de Picos, a comunicação interna é fundamental para o 

aprimoramento das relações interpessoais, que são refletidas para o público externo, 

afetando diretamente a imagem da instituição. Nesse contexto, a ausência de uma 

política de comunicação estratégica junto ao público interno da UESPI – Picos 

compromete as relações interpessoais e a qualidade dos serviços oferecidos pela 

instituição. 

O fenômeno das relações públicas nas instituições contemporâneas ainda 

possui um teor complexo, não pela forma de atuação, mas pela falta de 

conhecimento, por parte das próprias instituições, da necessidade e importância 

desses serviços. Contudo, essa realidade começa a ser modificada. Tal 

complexidade ainda dificulta o desenvolvimento de estudos e pesquisas acerca do 

tema, contudo não os prejudica e nem impede que eles sejam realizados. Durante o 

estudo de caracterização e levantamento histórico e funcional acerca da UESPI - 

Picos as hipóteses levantadas foram coerentemente confirmadas. 

A primeira hipótese a ser confirmada é a de que a comunicação estratégica 

voltada para o público interno da UESPI – Picos possibilitaria o aprimoramento das 
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relações interpessoais. O fato de a universidade estar instalada em dois prédios em 

diferentes endereços é um dos fatores que prejudicam as formas de comunicação 

interna na instituição. Dessa forma a existência de um setor voltado para gerenciar a 

comunicação institucional é uma das necessidades básicas da instituição, pois a 

partir disso, o processo comunicacional da universidade será trabalhado de forma 

articulada e eficiente. 

Outra hipótese comprovada foi a de que a qualidade das relações 

interpessoais afeta a qualidade dos serviços oferecidos pela instituição. Uma vez 

que o público interno de uma instituição não se encontra satisfeito com seu ambiente 

de trabalho, a qualidade dos seus serviços será afetada, seja pela falta de estrutura 

trabalhista ou pela falta de motivação para o trabalho. Assim, a universidade precisa 

desenvolver políticas de integração para o público interno, além de programas de 

valorização e qualificação dos profissionais que atuam na mesma. 
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