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RESUMO 

O presente estudo buscou analisar e compreender a carreira profissional do relações 

públicas face o advento das mídias sociais digitais. Para tanto, realizou-se dois tipos de 

pesquisas: uma bibliográfica, que descreve o avanço da web, até o surgimento das mídias 

sociais digitais, e uma de opinião, com caráter qualitativo, utilizando-se como técnica a 

entrevista em profundidade. Os resultados possibilitaram compreender que os profissionais 

que desejam trabalhar com mídias sociais digitais não podem contar apenas com a 

graduação. No entanto, de acordo com as opiniões dos profissionais entrevistados, o 

relações públicas tem respaldo teórico e prático para desempenhar o papel de gestor desse 

meio. No que tange às expectativas referentes à profissão no Brasil, estas são positivas, 

visto que as mídias sociais digitais abrem um novo campo de atuação para o profissional de 

relações públicas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mídias Sociais Digitais; Pesquisa Qualitativa; Relações-Públicas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Neste estudo buscou-se compreender a atuação dos profissionais de Relações 

Públicas perante as mídias sociais digitais. Apresenta-se, portanto, a fundamentação teórica 

baseada em bibliografias que contextualizam o histórico da internet e do profissional de 

relações públicas após o surgimento das mídias sociais digitais. 

Para compreensão dos desafios, oportunidades e nível de preparação que o 

profissional tem para gerir de forma estratégica as mídias sociais digitais realizou-se, 

também, uma pesquisa de caráter qualitativo com profissionais graduados em relações 

públicas com o objetivo de obter conhecimentos específicos a respeito do tema.  
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É importante destacar que, no fim do século XX, com o surgimento da globalização, 

presenciou-se uma revolução tecnológica marcada por grandes mudanças, principalmente 

na comunicação que favorece o relacionamento econômico, o diálogo político e a cultura. A 

globalização permite a democratização do processo de troca de informação, o que está 

fortemente relacionado com o advento da internet.  

A internet aproximou pessoas, países e organizações. Uma informação que antes 

demoraria muito para chegar ao seu destinatário tornou-se instantânea. Por isso, essa nova 

ferramenta de comunicação centralizou todas as atividades, que antes eram produzidas por 

jornais, revistas, TV e rádio. 

 Segundo Ijuim e Tellaroli (2008, p.2): 

 

O ciberespaço abre caminhos para a cibercultura, pela qual a produção e a 

disseminação de informações são pautadas pelo dispositivo comunicacional 

todos-todos. Assim, não há apenas um emissor, mas milhares. 

 

Porém, a internet só se popularizou na década de 90, quando o engenheiro inglês 

Tim Bernes-Lee desenvolveu a World Wide Web (WWW), permitindo páginas mais 

dinâmicas, com um intenso movimento voltado para o relacionamento virtual, o que passou 

a ser conhecido como web 1.0. 

A internet foi evoluindo tornando-se mais interativa e participativa. Alcançou o 

status de web 2.0 que, segundo Jenkis et.al (2014, p.79) foi introduzido em uma conferência 

do O’Reilly Media Group em 2004. 

No entanto, o que fomentou esse novo status foi o crescimento das redes sociais 

digitais que permitiram reorganizar as relações e aproximar as pessoas.  

 

[...] com a “nova Internet”, a audiência passa a ter maior poder sobre a rede, 

deixando de ser apenas visitante, tornando-se “usuário”, parte ativa. A Web 2.0 

permite que qualquer um seja criador, colaborador, e não mais limita isso a um 

pequeno grupo de empresas e/ou profissionais. (FAVARIN, 2010, p.241) 
 

 

Por conta deste cenário digital algumas mudanças foram necessárias por parte dos 

profissionais de relações-públicas exigindo uma adaptação ao meio. Afinal, o que se 

modificou foi o instrumento utilizado para comunicar-se o que exigiu uma reavaliação das 

práticas comunicacionais. No que diz respeito ao papel do profissional de relações-públicas 

neste meio virtual, Terra (2010, p.100)
 
afirma que: 

 

[...] as relações-públicas 2.0 se caracterizam pela atividade de mediação e/ou 

interação por parte de organizações com seus públicos na rede mundial de 
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computadores, especialmente, no que diz respeito às expressões e manifestações 

desses nas mídias sociais. 

 

 A realidade virtual trouxe uma série de novos dilemas e oportunidades para as 

relações públicas. Para Herlander (2007, p.1) “as RP adquirem um novo papel na área da 

comunicação: o de prolongar uma mediação tecnológica concomitante com a do discurso 

social”. 

Pode-se considerar que as mídias sociais digitais revolucionam a maneira que as 

pessoas se expressam e se comunicam com o mundo. A utilização cada vez maior de sites 

de redes sociais digitais propiciou a comunicação simétrica entre organizações e seus 

públicos. Segundo Aranha (2010, p. 110) “as redes sociais virtuais são pontos de encontros 

nas páginas da Internet. As pessoas querem interagir, participar e interferir”. 

Neste contexto, é papel do relações-públicas analisar qual rede social digital será 

mais adequada para a empresa em questão, o que só é possível a partir do momento em que 

se conhece os públicos estratégicos. Segundo Favarin (2010, p. 250) “não é aconselhável 

partir de pressupostos, mas de informações confiáveis sobre quem são esses públicos tão 

importantes para a sua organização”.  

Quando inseridas nas mídias sociais digitais é preciso que as organizações 

dialoguem com seus públicos. Não basta possuir um perfil ou página, é fundamental 

compartilhar conteúdos e informações, impulsionar discussões, responder questionamentos, 

ou seja, é necessário adotar uma postura ativa. Além disso, torna-se indispensável contar 

com um profissional de relações-públicas que esteja preparado para atuar neste cenário 

gerindo os relacionamentos. Afinal, não é possível contar apenas com os bons resultados, 

eventualmente crises irão ocorrer e, então, será preciso saber se posicionar para amenizar os 

problemas. (ARANHA, 2010, p.114). 

O relações-públicas deve estar sempre presente nessa relação entre organizações e 

públicos virtuais, pois através das técnicas e conhecimentos da área poderá criar, identificar, 

aplicar, monitorar e elaborar planejamentos estratégicos específicos para a Web.  

Para Terra (2006, p.77) “enquanto ferramenta de relações-públicas, a web maximiza 

os relacionamentos construídos por meio de comunicação aproximativa e pode alcançar 

novos públicos com relacionamentos não-presenciais”. 

Valendo-se das mídias sociais digitais o relações-públicas pode segmentar os 

públicos de maneira mais assertiva, colaborando para que a comunicação dirigida afete 
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apenas os públicos desejáveis, ou seja, aqueles que realmente são estratégicos para a 

organização. 

Outro ponto a ser considerado é a questão da imagem e reputação: nas mídias 

sociais digitais as empresas tornam-se mais vulneráveis na medida em que os usuários tem 

acesso a um grande número de informações e podem emitir opiniões sem restrições. Neste 

sentido, o relações-públicas deve zelar para que a mensagem emitida seja transparente, 

evitando disparidades entre o que é divulgado com o que é praticado, colaborar para que os 

problemas encontrados pelos usuários sejam resolvidos, respondendo dúvidas e críticas. 

Muitas organizações vêm trabalhando fortemente seus conteúdos nas mídias sociais 

digitais pensando apenas nos públicos externos e deixando de lado os internos; porém, sob a 

ótica de um profissional de relações públicas e com a disposição de tecnologias dentro da 

empresa, elas podem ser utilizadas como ferramenta de comunicação interna. Esse processo 

facilita o compartilhamento da cultura organizacional, a troca de informações, a divulgação 

de campanhas institucionais internas, a prevenção de possíveis crises, entre muitas outras 

possibilidades. 

No entanto, não há só vantagens dentro do mundo digital, o profissional de relações-

públicas deve estar atento ao formular suas estratégias, já que estas devem estar 

direcionadas aos objetivos da organização. Vale lembrar que com a utilização dessa nova 

ferramenta de comunicação até os pequenos erros podem desvalorizar todo o 

desenvolvimento organizacional. 

 

2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Colocar em prática a pesquisa de opinião, de caráter qualitativo, utilizando a técnica de 

entrevista em profundidade com profissionais de Relações Públicas.  

2.2 Objetivos Específicos  

 Coletar informações com profissionais de relações públicas a respeito de sua atuação 

face às mídias sociais digitais. 

 Conhecer e avaliar a opinião dos entrevistados referente à profissão de relações públicas 

no Brasil em seus 100 anos. 
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 Entender o que está sendo demandado do mercado após o advento das redes sociais 

digitais. 

 Questionar os profissionais quanto as suas expectativas para a profissão de relações 

públicas. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

Há algum tempo as mídias sociais digitais vem sendo trabalhadas como tema pelas 

pesquisadoras nas disciplinas Métodos e Técnicas de Pesquisa e Teoria e Pesquisa de 

Opinião.  

No decorrer da graduação de relações públicas o tema despertou a curiosidade e 

vontade das pesquisadoras em conhecer melhor o mercado de trabalho para o qual estão se 

preparando. Para tanto, por meio deste estudo, busca-se entender a influência das mídias 

sociais digitais que já fazem parte do cotidiano de pessoas e organizações.  

Portanto, o profissional de relações públicas está diretamente relacionado, já que é 

sua função intermediar a relação entre pessoas/públicos e organizações. Dessa forma, as 

pesquisadoras, enquanto alunas de relações públicas pretendem analisar e compreender a 

atuação deste profissional em interface com as mídias sociais digitais. 

 

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 

 Na elaboração da fundamentação teórica desenvolveu-se uma pesquisa bibliográfica 

priorizando fundamentos pertinentes ao tema. Para o desenvolvimento da pesquisa de 

opinião, de caráter qualitativo, em que foi utilizada a técnica de entrevista em profundidade, 

levou-se em consideração as novas possibilidades que o profissional de relações-públicas 

encontra ao atuar de forma estratégica mediante a utilização das mídias sociais digitais 

como ferramenta de comunicação dentro das organizações. 

 

5 DESCRIÇÃO DO PRODUTO OU PROCESSO  

 Para elaboração da pesquisa qualitativa deste estudo foram selecionados para o 

processo de entrevista oito profissionais com formação superior em relações públicas, 

sendo cinco com atuação no mercado de trabalho e três com experiência e vivência como 

docentes em universidades.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXII Prêmio Expocom 2015 – Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação 

 
 

 6 

 Aos profissionais que concordaram em participar da entrevista foi enviada uma carta 

convite e um roteiro de questões, previamente elaborado. As entrevistas foram agendadas 

de acordo com a disponibilidade de cada entrevistado nos meses de abril e maio de 2014 

 Após a realização de todas as entrevistas, as respostas dos profissionais foram 

transcritas em quadros específicos, um para cada questão. Esse procedimento possibilitou às 

pesquisadoras refletir e estabelecer comparações entre os posicionamentos convergentes e 

divergentes das opiniões dos entrevistados. 

 

6 CONSIDERAÇÕES  

 

Este estudo possibilitou refletir acerca do cenário da profissão de relações públicas 

na sua trajetória de cem anos. Foi possível compreender que, atualmente, as organizações 

passam por uma adaptação às novas demandas do mercado, com consumidores mais 

exigentes e utilização das mídias sociais digitais. Existem novas oportunidades que se 

abrem ao profissional de relações públicas que têm em sua formação acadêmica um perfil 

adequado para gerenciar essas novas mídias. A partir deste contexto, o profissional precisa 

se adequar e buscar conhecimentos específicos da área digital. Quando comparada a sua 

atuação com a de outros profissionais da comunicação nota-se que cada um possui um 

papel importante dentro desse meio; porém, de forma distinta.  

A grande maioria das empresas ainda não trabalha de forma estratégica com essa 

ferramenta; entretanto, avaliam a necessidade de estar presente neste meio. Mas, ainda falta 

a percepção de que há profissionais especializados para trabalhar a comunicação de forma 

estratégica.  

A partir da pesquisa de opinião de caráter qualitativo, constatou-se que o 

profissional de relações públicas, em sua formação teórica e prática, tem respaldo para 

trabalhar de forma estratégica qualquer ferramenta comunicacional, independente do meio 

utilizado. 

No estudo alcançaram-se os objetivos pretendidos e foi possível avaliar o que o 

mercado exige nesse novo momento de explosão das redes sociais digitais e como os 

profissionais têm que se posicionar para ter uma boa atuação.  
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