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Introdução

Escalado para produzir um artigo
sobre o texto institucional, pus-me a
refletir sobre as questões que envolvem
o tema, relacionadas todas elas com
a nossa profissão.

A primeira refere-se à definição de
sua natureza, às características que o
diferenciam dos demais e a métodos e
técnicas de sua redação.

A segunda, formando um grupo de
inquietantes indagações, está relacio-
nada com os métodos de ensino e
com a preparação de nossos futuros
profissionais: por que não existe um ma-
nual de textos institucionais, voltado
especificamente para o profissional de
relações públicas? Por que o curso de
jornalismo dedica-se diariamente ao
texto, enquanto o estudante de
relações públicas tem apenas uma ou
duas aulas por semana, durante
apenas um ou dois semestres? Por que
tantos diretores e gerentes de
comunicação continuam a afirmar que
o profissional de relações públicas não
sabe escrever e que, por isso, dão
preferência a outros profissionais, na
hora da contratação? Por que tantos
profissionais de relações públicas, ao
planejarem suas peças institucionais,
vêem-se levados a incluir no orçamento
verba para a contratação de redatores
“especializados”?

Como corolár io das duas an-
teriores, surge naturalmente a terceira

questão: estamos diante do desafio
do texto institucional ou do desafio ins-
titucional do texto?

Seria, até certo ponto,
tranqüilizador para todos nós que o
problema se resumisse às questões
relativas ao texto institucional.
Poderíamos partir do princípio de que o
profissional de relações públicas, como
todo profissional da área de
comunicação, sabe escrever e de que
ele precisa apenas aperfeiçoar-se nas
técnicas próprias do texto institucional.
Porém, diante da insistente recusa de
contratação de nossos formandos, por
conta da deficiência redacional a que
acima me referi, e do que se escreve
em teses de pós-graduação e em
trabalhos de conclusão de curso – para
não falar de textos gerados nas
organizações –, podemos concluir que
estamos perante uma tarefa muito
mais árdua: ensinar a escrever.

Que o problema esteja na base –
no ensino fundamental e médio -
todos nós sabemos e sabem também
os responsáveis pela administração
pública da educação, que ainda não
demonstraram nenhuma vontade
política de resolvê-lo. Denunciá-lo é
nosso dever e o fazemos sempre que
a oportunidade se nos apresenta.

Porém, nós, profissionais de relações
públicas, que estamos acostumados a
fazer diagnósticos a partir do levantamento
de pontos fracos e fortes, não podemos
permanecer apenas na denúncia. Pre-

Precisamos
reconhecer que a

deficiência redacional
se constitui, hoje, em

ponto fraco que afeta
a imagem de nossa

profissão como
instituição.

Resumo

Este artigo aborda duas questões vitais para o exercício da profissão de relações

públicas: escrever bem e escrever bem textos institucionais. A partir da constatação de

que a deficiência redacional é um dos pontos fracos que impedem a legitimação

definitiva das relações públicas como profissão, o autor propõe uma ação mais efetiva

da universidade para a reversão dessa incômoda situação. Após apontar as principais

deficiências que os alunos trazem para o ensino superior e relatar as técnicas que tem

utilizado para enfrentá-las, passa à conceituação, à caracterização e à classificação do

texto institucional.

Palavras-chave: Texto – Texto institucional – Comunicação – Relações Públicas.
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cisamos reconhecer que a deficiência
redacional se constitui, hoje, em ponto
fraco que afeta a imagem de nossa pro-
fissão como instituição. “O relações pú-
blicas não sabe escrever”. É a afirmação
que temos ouvido com bastante
freqüência e que tem nos deixado – a
nós professores da área – extremamente
preocupados, em função das restrições
que daí podem surgir para o processo de
absorção de nossos alunos formandos
pelo mercado de trabalho.

Agrava-se mais ainda o problema
perante a aspiração que mantemos
em relação à legitimação das relações
públicas como profissão, enquanto
responsável pela rede de
relacionamentos das organizações. Em
sua base, está todo o mecanismo de
emissão e de decodificação da
mensagem, ocupando a linguagem
escrita papel tão importante como os
demais conjuntos de signos que
compõem aquilo que Berlo, em O
processo da comunicação: introdução
à teoria e à prática, chama de
“canais” da comunicação (1999, p. 69).

Todos os autores dos livros de rela-
ções públicas ou a elas relacionados,
dos mais antigos aos mais modernos,
colocam a comunicação no âmago
das questões estratégicas das
organizações. Assim, a título de ilus-
tração, cito apenas cinco deles,
como legít imos representantes de
nosso pensamento comunicacional:

O certo é que as comunicações,
em todas as organizações humanas,
representam a chave do seu
sucesso ou insucesso (Andrade,
1983, p. 106).

A boa vontade e o apoio dos
vários segmentos de públicos
dependem de seu conhecimento
de como e por que determinada

organização está trabalhando em
seu favor (Canfield, 1970, p. 13).

Para que uma empresa seja uma
comunidade de trabalho, ela tem de
pôr em comum, em primeiro lugar os
seus sistemas de comunicação
(Penteado, 1978, p. 74).

Por meio da comunicação, uma or-
ganização estabelece uma tipologia de
consentimento, formando congruência,
equalização, homogeneização de
idéias, integração de propósitos. Desta
forma, a comunicação é uma
ferramenta importante de eficácia e
produtividade (Torquato, 1992, p. 162).

... a comunicação é a condição
sine qua non para que ocorram as
trocas entre a organização e o
público e/ou que este aceite a
existência da mesma (Simões, 1995,
p. 58).

Reconhecer a importância da comu-
nicação, cientificá-la, conhecer suas teo-
rias e seus processos é apenas o primeiro
passo, que se torna totalmente inócuo se
a sua operacionalização estiver
prejudicada pelo desconhecimento das
normas de utilização dos mais rudimen-
tares instrumentos, entre os quais se inclui
a linguagem escrita ou o texto.

O curso de Relações Públicas da
Universidade Metodista de São Paulo, na
reformulação de seu projeto peda-
gógico, em vigor a partir do início de
2004, decidiu enfrentar o problema de
forma prática, introduzindo a disciplina
nos seis primeiros semestres e, no último
semestre, conservando a figura do tutor
de texto para os projetos experimentais.

1. O desafio institucional do texto

Uma das principais dificuldades pa-
ra quem ensina texto é convencer os

Escrever de maneira
ortograficamente
correta, respeitando as
relações impostas pela
regência verbal e
nominal e aplicando
as normas de con-
cordância e de
colocação, é apenas
o básico na complexa
tarefa de bem redigir.

Agrava-se mais ainda
o problema perante a
aspiração que
mantemos em relação
à legitimação das
relações públicas
como profissão,
enquanto responsável
pela rede de rela-
cionamentos das
organizações.
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alunos, principalmente no retorno da
avaliação de provas e trabalhos, de
que não basta somente a correção
gramatical, ou seja, que o texto não é
bom apenas porque não está de
acordo com a morfologia e a sintaxe.

Escrever de maneira ortografica-
mente correta, respeitando as relações
impostas pela regência verbal e
nominal e aplicando as normas de
concordância e de colocação, é
apenas o básico na complexa tarefa de
bem redigir.

A capacidade redacional dos
alunos que temos recebido no curso
superior está tão distante do que se
poderia esperar que não podemos nos
dar ao luxo de simplesmente relegar a
ortografia e a sintaxe para o ensino fun-
damental e médio, com a visão, em
parte acertada, de que temos que nos
ater a questões mais pertinentes ao
curso superior. Temos, sim, que, de
forma criativa, resgatar, no primeiro
semestre do curso, “a gramática apli-
cada ao texto”, como tão bem sugere
o título da magistral obra de Ulisses In-
fante (2002).

A criatividade, neste caso, torna-se
extremamente necessária, pois o aluno
que pouco ou quase nada sabe pensa
que sabe porque já estudou e, mesmo
não sabendo, virá com questionamentos
do tipo “gramática de novo?”

Uma boa técnica é levá-los a des-
cobrir, eles próprios, a necessidade que
têm de rever tudo o que já estudaram
para, posteriormente, assimilar a estru-
tura do texto institucional. Nada como
ser um pouco socrático e partir do re-
conhecimento da própria ignorância
para o processo de aprendizagem.

Basta que peçamos, na primeira
aula do curso, a redação de um texto
de apenas uma página e que, na aula
seguinte, voltemos com alguns desses
textos em transparências, com o cui-
dado de omitir os nomes dos autores.

Se a postura assumida pelo professor for
contundente e respeitosa, a tran-
qüilidade do curso de gramática apli-
cada aos textos estará garantida para
todo o semestre. Não significa que
deveremos passar as aulas a ensinar
gramática como uma disciplina que
termina em si mesma, revendo
conceitos e definições, com exemplos
dispersos e desconexos. Nossa meta é o
texto institucional e é para ele que
devemos dirigir a gramática e a sintaxe,
numa adaptação da obra de Infante,
acima citada.

Virá depois, ou simultaneamente, a
depender do planejamento de cada
um, o enfoque das questões que, junto
com a correção gramatical, são
citadas por Miriam Gold como o
conjunto de característ icas que
compõem “o moderno texto
empresarial: a concisão, a objetividade,
a clareza e a coerência” (2002), que
podem ser resumidas em uma única
palavra: simplicidade.

Qualquer que seja a finalidade do
texto – informativo, se jornalístico; pro-
mocional, se publicitário; ou
institucional, se de relações públicas –,
a simplicidade, ou seja, a concisão, a
objetividade, a clareza e a coerência,
tem que estar em sua base.

A concisão

Ser conciso é a arte de passar o
máximo de informações com o mínimo
de palavras. É a economia de adjetivos
e advérbios em prol dos verbos e subs-
tantivos. A verborragia que gera longos
textos é também responsável por aquilo
que Antônio da Cruz, em Arte da com-
posição e do estilo, chamou de “so-
noros, arrebatados e vazios”, ao referir-
se aos sermões dos gongóricos que
tentavam, sem sucesso, imitar o estilo
do Padre Antônio Vieira.

Nossa meta é o texto
institucional e é para

ele que devemos dirigir
a gramática e a

sintaxe.

Quantos folhetos,
quantos livros via-

bilizados por projetos
culturais, quantas

introduções e textos
ilustrativos de relatórios

anuais acabam
entregues às moscas
por conta da verbor-

ragia incontida!
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Para quem precisa desenvolver tex-
tos institucionais, a concisão é a pri-
meira regra de ouro. Quantos folhetos,
quantos livros viabilizados por projetos
culturais, quantas introduções e textos
ilustrativos de relatórios anuais acabam
entregues às moscas por conta da ver-
borragia incontida!

Uma das melhores técnicas para se
evitar a prolixidade é a releitura uma,
duas, três e quantas vezes for neces-
sário, procurando sempre eliminar ter-
mos, expressões, orações, períodos e
até parágrafos desnecessários. Quantas
e quantas vezes, entregue o artigo, o
editor solicitou-nos cortes que, feitos,
não prejudicaram em nada a com-
preensão do conteúdo. É assim, pois,
que devemos sempre agir. Escrever,
reler, corrigir e cortar.

A objetividade

A objetividade está ligada direta-
mente ao conjunto de informações que
queremos passar. Devemos ter bem
claro o que é muito importante, o que
é importante, o que é pouco
importante e o que não tem
importância nenhuma. Se desejamos
informar que no dia 11 de junho não
haverá expediente em função do
feriado do dia 10 e que esta folga da
sexta-feira é concedida por liberalidade
da empresa (para se evitar qualquer
complicação de caráter trabalhista),
devemos escrever: “Comunicamos que,
em função do feriado do dia 10, por
liberalidade da empresa, não haverá
expediente no dia 11.” Agora, vejam a
pérola que circulou a partir do depar-
tamento de Comunicação de uma
empresa, em 1984: “No próximo dia 10
de junho será feriado de Corpus Christi,
que todos os anos cai na quinta-feira.
Conforme já é tradição, não teremos
expediente também no dia 11, mas
gostaríamos de ressaltar que esta folga

da sexta-feira deve-se unicamente à
liberalidade da empresa.”

Aqui, novamente se repete a neces-
sidade da releitura, da correção e do
corte. Priorizar o que for muito impor-
tante, deixar o que é importante, ilustrar
(apenas se for necessário) com o que
for pouco importante e cortar o que
não tem importância nenhuma. Não
podemos ter dó de nosso texto.
Devemos ter dó do leitor.

A clareza

Eu escrevo, eu entendo. Logo,
meu texto é claro. Errado! Eu escrevo,
os leitores a quem meu texto se destina
entendem. Aí, sim, meu texto é claro.
Esta é uma premissa que me obriga,
antes de iniciar a redação de qualquer
aviso, comunicado, memorando, artigo,
matéria, monografia, tese, livro, a me
perguntar: para quem vou escrever? Se
o grupo ao qual meu texto se destina
não o compreender, meu trabalho terá
sido em vão.

É preciso que se tenha em mente
que as palavras são vazias de signi-
ficado. O significado está em cada um
de nós, determinado pelo contexto em
que vivemos. Assumem conotações e
variações de sentido que as tornam
signos diferenciados, dependendo dos
grupos que as utilizam. A compreensão
que tenho de um determinado conceito
que me faz passar a um determinado
vocábulo pode não ser a mesma que
o receptor terá ou poderá até mesmo
não ser por este decodificada. A
mensagem estará então perdida.

Em função da clareza, meu texto
deve ser escrito de tal forma que possa
ser decodificado por aqueles a quem
ele se destina. Riqueza de vocabulário
não depende do emprego de termos
variados de difícil compreensão, mas do
conhecimento das diferentes

Não podemos ter dó
de nosso texto.
Devemos ter dó do
leitor.

Riqueza de voca-
bulário não depende
do emprego de
termos variados de
difícil compreensão,
mas do conhecimento
das diferentes
conotações  que me
permitem empregar
um pelo outro, sem
perder o sentido da
mensagem.
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conotações que me permitem
empregar um pelo outro, sem perder o
sentido da mensagem.

O desconhecimento do sentido que
os receptores de nossa mensagem atri-
buem a determinada palavra pode con-
duzir-nos a afirmações de sentido dúbio,
talvez não para nós mas para quem nos
lê ou nos ouve, ou ainda a situações
hilariantes como as provocadas pelas
conhecidas “pérolas” dos vestibulares. Em
trabalho acadêmico, um grupo escreveu
que “a imagem de Nossa Senhora
Aparecida, construída próximo à rodovia
Presidente Dutra, poderia servir também
de almirante para os turistas contemplarem
a paisagem”. Outro grupo escreveu que
“nós nos atearemos às seguintes
questões”.

A principal dificuldade, relacionada
à clareza, que tenho identificado na
prática do ensino da redação, diz res-
peito exatamente ao emprego do
termo apropriado. Em uma dissertação
de pós-graduação, encontramos: “A
natureza intangível dos desempenhos
de serviços...” Certamente o termo
“desempenho” foi aqui empregado por
analogia ao funcionamento das
máquinas, às quais atr ibuímos a
capacidade de apresentar bons ou
maus resultado – “o carro de Rubinho
apresentou, f inalmente, um bom
desempenho”. Mas não posso – e
tento mostrar isso ao aluno – atribuir a
serviços a capacidade de de-
sempenhar. É uma atribuição própria da
pessoa que executa o serviço.

Em Redação empresarial: escreven-
do com sucesso na era da globalização,
Miriam Gold (2003, p. 8) escreve:

A causa de a clareza ser uma das
características mais difíceis de ser
obtida é o fato de, para aquele que
emite a mensagem, a idéia já estar
clara em sua mente. Ou seja, o
emissor julga estar se expressando

com a necessária clareza, pois a
idéia que está formulando lhe é fa-
miliar. A conseqüência direta é uma
falta de percepção mais apurada
sobre o próprio enunciado, uma vez
que a sua mente está conectada
com a idéia. Portanto, ele não
percebe as falhas ou lacunas de
sentido que possa haver na
passagem das idéias para o seu
corpo material, isto é, para as
palavras.

A coerência

Sem nos atermos à coerência das
idéias, que nos obriga a manter o mes-
mo ponto de vista da introdução à con-
clusão, procuramos, aqui, refletir um
pouco sobre esta que se constitui, tal-
vez, na maior dificuldade encontrada
pelos alunos no exercício da redação: a
coerência expressa pela relação de sen-
tido entre as palavras, entre as orações
e entre os parágrafos e que Antônio
Suárez Abreu, em seu Curso de redação
(2002), chama de “ textualidade e
coesão”, conquistadas a partir do “enca-
deamento semântico”, ou seja, da “ca-
pacidade de recuperar, em uma sen-
tença B, um termo presente em uma
sentença A” (p. 12) e de perfeita “ar-
ticulação sintática”, mediante emprego
correto dos “articuladores sintáticos”,
termo que ele utiliza para agrupar as
conjunções e as locuções prepositivas.
(p. 22).

O emprego do advérbio de lugar/
pronome relativo “onde”, na tentativa
de recuperar, na sentença B, o tempo
ou a situação expressos na sentença A,
é um bom exemplo da quebra da
textualidade pelo emprego indevido de
um mecanismo de coesão. “Estavam
todos presentes à reunião, onde deixei
claro que não haveria privilégios para
ninguém”. Quando falamos de reunião,
estamos nos referindo a uma situação

O perfeito conhe-
cimento dos conceitos

de oposição, de
causa, de condição,

de fim e de
conclusão é

pressuposto indis-
pensável para a
manutenção da

textualidade e da
coerência entre os

diversos segmentos do
texto.

Certamente o termo
“desempenho” foi aqui
empregado por ana-

logia ao funcionamento
das máquinas, às quais

atribuímos a capa-
cidade de apresentar

bons ou maus resultado.
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que permanece durante determinado
período. Assim, a sua recuperação na
sentença B deveria ser feita por um
termo ou expressão denotativa de
tempo e não de lugar. “Durante a qual”
garantiria melhor a textualidade do que
“onde”.

O perfeito conhecimento dos con-
ceitos de oposição, de causa, de con-
dição, de fim e de conclusão, muito
mais do que reter na memória as con-
junções coordenativas e subordinativas
e as locuções prepositivas, é pressu-
posto indispensável para a manutenção
da textualidade e da coerência entre
os diversos segmentos do texto. O
exemplo a seguir, extraído de um
artigo de uma publicação de relações
públicas, ilustra muito bem a questão.

A formação universitária carece de
cursos superiores com excelência, por-
tanto, a bibliografia, na sua grande
maioria, é formada por textos estran-
geiros que não estão adaptados às
realidades locais.

O autor emprega um articulador de
conclusão onde existe uma provável re-
lação de causa. A inexistência de bons
cursos superiores está entre as prováveis
causas da mencionada inexistência de
textos nacionais e da utilização excessiva
de autores estrangeiros.

Uma segunda suposição leva-nos a
crer que a intenção do autor era de
simplesmente descrever a situação,
recorrendo a um somatório de cons-
tatações: “a formação universitária
carece de bons cursos superiores e a
bibliografia, na sua grande maioria, é
formada por textos estrangeiros que
não estão adaptados às realidades
locais.”

Repassar aos alunos, na sala de
aula, todos esses conceitos relativos a
concisão, objetividade, clareza e coe-
rência é uma tarefa nada fácil, prin-
cipalmente se levarmos em conta o ta-
manho das turmas, que, no primeiro

semestre, costumam contar com
oitenta alunos ou mais.

Nas minhas aulas, venho adotando
a seguinte técnica: após uma
exposição de vinte minutos, solicito-lhes
que, também em vinte minutos,
escrevam apenas meia página de
caderno sobre determinado tema e
colocando em prática o que
aprenderam na aula. A seguir, que se
reúnam em grupos e que cada
membro do grupo leia o seu texto para
os outros. Após a leitura, o grupo elege
o melhor texto, em conjunto faz os
aperfeiçoamentos que julga necessários
e, após a assinatura por todos, o
entrega, ao final da aula, como
trabalho coletivo. Em lugar de oitenta
textos para corrigir, terei, no máximo,
catorze ou quinze.

Na aula seguinte, retorno com os
quinze textos em transparências, para,
junto com toda a classe, avaliá-los, cor-
rigi-los e aperfeiçoá-los até chegar ao
texto que julgamos ideal. Temos, então,
a oportunidade de corrigir os erros
ortográficos, de trabalhar a concisão, a
objetividade, a clareza e a coerência e,
juntos, buscar a textualidade, condição
indispensável ao texto institucional ou a
qualquer texto que pretendamos redigir.

A reação mais surpreendente dos
alunos vem com expressões do tipo:
“professor, precisamos começar tudo de
novo” e “ensina a gente a escrever”.

Essa angústia dos alunos conven-
ce-me, cada dia mais, de que, en-
quanto não for solucionado o
problema dos ensinos médio e
fundamental, o desafio institucional do
texto está em nossas mãos e reverter
esse ponto fraco de nossa instituição
dependerá da capacidade que
tivermos de formar profissionais de
relações públicas que saibam escrever.

A reação mais
surpreendente dos
alunos vem com
expressões do tipo:
“professor, precisamos
começar tudo de
novo” e “ensina a
gente a escrever”.

Diferentemente do
texto jornalístico,
comprometido com
a notícia, e do texto
publicitário, com-
prometido com o
produto, o texto
institucional tem o seu
comprometimento
com a organização.



E s t u d o s74

Estudos, revista semestral do Curso de Jornalismo e Relações Públicas da Universidade Metodista de São Paulo

2. O desafio do
texto institucional

O texto institucional é um canal de
comunicação que as organizações uti-
lizam para a gestão e a manutenção
do bom funcionamento de sua rede
de relacionamentos e, portanto, uma
atribuição, embora não exclusiva, predo-
minantemente da atividade de relações
públicas. Ele se identifica com a iden-
tidade corporativa.

Diferentemente do texto
jornalíst ico, comprometido com a
notícia, e do texto publicitário,
comprometido com o produto, o texto
institucional tem o seu
comprometimento com a organização.
Seu objetivo é descrevê-la e legitimá-la
em todos os seus aspectos institucionais,
abrangendo sua história, sua cons-
tituição, suas atividades, seus produtos
e serviços. Está intimamente amarrado
à cultura organizacional, aos valores e
princípios que regulamentam suas ope-
rações, pelo tênue fio que mantém em
funcionamento favorável o relaciona-
mento com seus públicos estratégicos.

Não importa a instituição. Se per-
tencente ao primeiro, ao segundo ou ao
terceiro setor, se pública ou privada, se
patronal ou operária, se religiosa ou laica.
É com ela que o texto institucional tem
que estar comprometido, mesmo que
tenhamos que, “antes de tudo, arrumar
a casa”, conforme preconiza Porto
Simões, “principalmente para aquelas
organizações cujos políticos (sic)1 externos
possuem contato direto e inter-
penetrante”, o que, segundo o autor,
“está diretamente correlacionado com os
tipos de políticas e normas administrativas
e a maneira de estabelecê-las” (1995, p.
172).

Características

Estudos realizados em conjunto com
o professor Fábio França, do curso de
Relações Públicas da Universidade Meto-
dista de São Paulo, e que ainda se en-
contram em fase de estruturação le-
varam-nos a estabelecer cinco
elementos que funcionam como
pressupostos das características básicas
de um bom texto institucional e que
denominamos paradigma dos “cinco is”:

§ Informação – representa o volume
de mensagens significativas, selecionadas
e programadas pelo plano diretor de
comunicação da organização, para
serem transmitidas regularmente aos
públicos a serem atingidos e estabelecer
com eles uma comunicação interativa;

§ Instituição – descreve a história
da organização, transmite a sua cultura
explicitada nos valores e princípios éticos
e operacionais, além das atividades da
organização, dos produtos e serviços
que oferece;

§ Identificação – identifica como a
organização está constituída, o que é, o
que diz que é e como é percebida
pelos públicos e pelo mercado (opinião
pública), bem como os elementos
ligados à marca e à sua identidade
visual, conservando-lhe a prerrogativa de
ser a primeira fonte de informação
corporativa sobre si mesma;

§ Imagem – representa o conjunto
de mensagens criadas para serem
transmitidas à opinião pública de modo
programado (just in time) e formatadas
de modo a despertar nos públicos a
criação de um conceito positivo da or-
ganização e um clima de boa vontade
em relação a ela;

§ Interpretação – representa o con-
junto de percepções subjetivas do pú-

1. É clara a intenção do autor de escrever “públicos”. Certamente, por uma falha de
revisão, o termo foi trocado por “políticos”.

O texto institucional
deve ser informativo,

formador de opinião,
comprometido com a
organização e  inter-
pretador do contexto

que descreve, sem
jamais perder de vista
o compromisso com a

ética e com a
verdade.

São expressões que,
em passado recente,

se esgotaram na
tentativa de se justificar

o resultado vermelho
pelo re-investimento dos

lucros na subsidiária,
enquanto, na verdade,

eles eram remetidos
para a matriz sob a
forma de juros sobre

empréstimos junto a ela
contraídos.
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blico com relação ao conceito e à
imagem da organização, à sua
marca, aos valores corporativos
veiculados para serem interpretados de
modo favorável e a formarem a
reputação positiva da organização.

O texto institucional deve,
portanto, ser informativo, formador de
opinião, comprometido com a
organização e interpretador do
contexto que descreve, sem jamais
perder de vista o compromisso com a
ética e com a verdade.

Tome-se especial cuidado com
expressões do tipo “identificada com
os interesses dos países onde se
instala”, porque soam falso. São
expressões que, em passado recente,
se esgotaram na tentativa de se
justificar o resultado vermelho pelo re-
investimento dos lucros na subsidiária,
enquanto, na verdade, eles eram
remetidos para a matriz sob a forma
de juros sobre empréstimos junto a
ela contraídos.

Tais características estão ligadas
ao conteúdo, mas existem também
aquelas relacionadas à forma.

Se o texto jornalístico deve primar
pela informação e pela objetividade
e o texto publicitário pela criatividade,
o texto institucional deve somar a
essas duas características uma certa
dose de literatura e de refinamento
lingüístico, sem jamais perder de vista
a simplicidade conquistada a partir
da concisão, da clareza e da
coerência.

Classificação

Embora seja difícil o seu enqua-
dramento em classificação precisa co-
mo mídia de comunicação dirigida,
podemos agrupar os textos
institucionais de acordo com os
objetivos que geram sua produção.
No mesmo estudo acima citado,

buscamos, em um primeiro momento,
propor a seguinte classif icação, que
ainda merece uma reflexão mais
aprofundada: textos corporativos, infor-
mativos, para publicações internas e
externas, de propaganda institucional e
especiais.

§ Textos corporativos
São aqueles comprometidos com a

estrutura da organização e que têm por
objetivo promover e manter vivo e de
forma efetiva o seu conceito (imagem)
junto aos públicos de interesse prioritário.
Livros sobre a memória (história) da empresa
ou de seu setor de atuação, folhetos,
calendários, relatórios anuais e sociais são
alguns dos exemplos mais comuns.

Sua forma e seu conteúdo devem ser
determinados pelo objetivo que provocou
a sua criação. Em nenhum momento,
podem estar desvinculados das questões
estratégicas e, como todo bom texto,
devem apresentar uma estrutura mínima
de abertura, desenvolvimento e
conclusão.

Existem aqueles que, ao planejar o
folheto institucional, direcionam o seu
desenvolvimento para a abordagem direta
da história da organização, de sua estrutura,
de sua gente, de seus produtos e serviços e
de sua inclusão social. Outros preferem uma
proposta temática, com a qual a
organização se identifique e que esteja
relacionada com a cultura, com o meio
ambiente ou com as questões sociais do
contexto em que ela se encontra inserida.

O que fica evidente é que o texto
precisa de um eixo que garanta à orga-
nização a condição de emissor e ao pú-
blico a que se destina, a condição de
receptor capaz de decodificar a men-
sagem e que esta, decodificada, tenha
o poder de mudar comportamentos e
de gerar novas atitudes e,
principalmente, de fortalecer os laços de
relacionamento com os públicos a que
se destinam.

O texto precisa de
um eixo que garanta
à organização a
condição de emissor
e ao público a que
se destina, a
condição de
receptor capaz de
decodificar a
mensagem.

No mesmo estudo
buscamos, em um
primeiro momento,
propor a seguinte
classificação, que
ainda merece uma
reflexão mais apro-
fundada: textos
corporativos, infor-
mativos, para publi-
cações internas e
externas, de propa-
ganda institucional
e especiais.
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Vale aqui a observação de Antônio
da Cruz a propósito dos oradores “so-
noros, arrebatados e vazios” que nada de
positivo acrescentam. Podem, no
máximo, agradar, encantar e até co-
mover. Mas não mudam, não provocam
a ação, não rendem dividendos institu-
cionais para a organização.

A definição dos públicos a que se
destina, o estabelecimento de objetivos
em harmonia com as diretrizes estra-
tégicas, o levantamento sistemático das
informações bibliográficas, documen-
tárias e pessoais, o rigor na verificação
de sua veracidade, a redação cuida-
dosa, obedecendo às normas grama-
ticais e às exigências do público-alvo a
análise das implicações políticas macro
e micro-setoriais, a consultoria de técni-
cos para assuntos específicos de suas
respectivas áreas, a aprovação pelas
fontes pessoais consultadas e a revisão
cuidadosa por uma, duas, três ou quan-
tas pessoas se fizerem necessário, são
etapas a serem cumpridas da proposta
à entrega dos textos de caráter
corporativo.

§ Textos informativos

São aqueles direcionados a públicos
específicos e também à opinião
pública para tornar disponíveis as infor-
mações sobre a organização. Entre eles
estão os que compõem o conjunto de
mensagens escritas da assessoria de im-
prensa (papers para kits de imprensa,
releases e artigos).

Independentemente da discussão
em torno de atribuições – quem
escreve o quê –, fica claro que, além
do viés informativo, tais textos são
carregados de implicações institucionais
e necessitam do olhar atento do
profissional de relações públicas. O texto
empresarial, por mais informativo que se
proponha ser, traz sempre consigo o
comprometimento com os objetivos da

organização. As atividades da assessoria
de imprensa, além de estarem voltadas
para o atendimento ao direito do cida-
dão de ser informado, existem também
para que as organizações possam expli-
car suas posições e defender seus ne-
gócios. Nos Estados Unidos, o papel da
assessoria de imprensa na construção
de marcas fortes é tão importante que
Al e Laura Ries, em sua obra A queda
da propaganda: aa mídia paga à
mídia espontânea (2003), a consideram
o principal componente da estratégia
publicitária em contraponto com a
estratégia da propaganda.

Por isso, além das técnicas do texto
institucional, o profissional de relações
públicas precisa ter um razoável
conhecimento das técnicas de reda-
ção jornalística, envolvendo o conceito
de notícia e as entrelinhas que com-
põem o mundo da imprensa. Se não
for ele o responsável pelo
desenvolvimento do texto, certamente
deverá ser pelo conteúdo institucional e
por sua amarração com os objetivos
estratégicos.

§ Textos para publicações
   internas e externas

Newsletters, house organs e revistas
formam um conjunto de publicações
dirigidas a públicos específicos e têm
por objetivo estreitar os laços de rela-
cionamento visando à fidelização, à
promoção de produtos, à construção e
manutenção de marcas, à informação,
à integração e à motivação.

Podemos estender às newsletters e
demais publicações assim como a seus
respectivos públicos as palavras de
Gaudêncio Torquato (1991, p. 206) a
propósito do house organ:

Estou cada vez mais convencido
que os empregados de uma
organização necessitam saber, cada

O texto empresarial,
por mais informativo

que se proponha ser,
traz sempre consigo o

comprometimento com
os objetivos da

organização.

E mais uma vez acentua-
se a necessidade de o
profissional de relações
públicas aprofundar-se

nas técnicas de redação
e de

produção de tais
instrumentos.
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vez mais, a respeito de dados e
posições estratégicas, metas e
programas. Quanto mais ele (sic)
conhece a organização, mais se in-
tegra e se adapta ao estilo admi-
nistrativo. A recíproca é verdadeira.
Muitos empregados ficam margin-
alizados, porque não conhecem a
empresa.

Uma vez mais fica patente a exis-
tência do viés institucional e a neces-
sidade da atenção às implicações que
ele carrega, decorrentes,
principalmente, do comprometimento
com os objetivos da organização. E
mais uma vez acentua-se a
necessidade de o profissional de
relações públicas aprofundar-se nas
técnicas de redação e de produção de
tais instrumentos.

§ Textos de propaganda institucional

Produzidos em ocasiões especiais,
que marcam aniversários, inaugurações,
comemorações de conquistas, reversão
de situações de crise, mudança ou
construção de marcas, os textos de
campanhas institucionais assumem
algumas características da propaganda,
enquanto implicam o planejamento de
mídia e o pagamento por sua
publicação.

Conservam, no entanto, caráter
puramente institucional enquanto man-
têm o seu comprometimento com a or-
ganização sob o ponto de vista de
cidadã engajada num determinado
contexto sócio, político, econômico e
cultural.

§ Textos especiais
Dirigidos aos mais variados públicos,

formam um conjunto de textos pro-
duzidos de acordo com a opor-
tunidade que se apresenta. São discur-

sos, cartas, telegramas de cumpri-
mentos e de pêsames etc.

Dificilmente, o profissional de rela-
ções públicas estará escrevendo em
seu próprio nome. Normalmente, o
texto será l ido ou assinado pelo
presidente ou por algum membro da
diretoria.

Por isso, cabe a ele a tarefa de
buscar informações, de se inteirar das
implicações contextuais e de assimilar
as características da pessoa para quem
escreve. Mais do que qualquer outro dos
tipos acima descritos, o texto especial
precisa estar de acordo com as normas
de concisão, objetividade, clareza e
coerência. Um telegrama de pêsames
mal entendido seria a morte.

Considerações finais

A multifuncionalidade do texto ins-
titucional é, sem dúvida, o principal
determinante de sua importância para
o profissional de relações públicas que
precisa se envolver nas múltiplas ta-
refas de produzir instrumentos, de as-
sessorar, de prestar consultoria e de
gerir a comunicação.

Ele faz parte do conjunto de
fatores que compõem a diferença
específica de nossa profissão, ou seja,
aquilo que a diferencia das outras que
pertencem ao gênero comunicacional,
enquanto estuda e trabalha a
comunicação sob o aspecto
institucional.

Escrever de forma correta, concisa,
objetiva, clara e coerente é indispen-
sável para todos quantos desejem trans-
mitir suas mensagens, utilizando a co-
dificação da linguagem escrita.

Mas redigir mensagens institucionais,
administrando as implicações contidas
na rede de relacionamentos com os
diversos públicos das organizações, é
uma atribuição que, por competência,

Escrever de forma
correta, concisa,
objetiva, clara e
coerente é indis-
pensável para todos
quantos desejem
transmitir suas
mensagens.

Dificilmente, o pro-
fissional de relações
públicas estará
escrevendo em seu
próprio nome. Nor-
malmente, o texto
será lido ou assinado
pelo presidente ou por
algum membro da
diretoria.
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deve pertencer ao profissional de relações públicas. E competência implica estudo
e treinamento.

Não poderia deixar, a título de conclusão, de me referir à importância da leitura e
da reflexão em todo o processo da aprendizagem redacional.

Ler bons autores e textos institucionais de forma crítica, buscando “a percepção das
relações entre o texto e o contexto”, conforme preconiza Paulo Freire em A arte de ler
(1992, p.11), constitui-se num dos mais eficazes exercícios de aprendizagem.

O desafio institucional do texto e o desafio do texto institucional passam,
portanto, pelo aprendizado da gramática, pelo aprendizado e treinamento das
técnicas específicas a ele relacionadas e pela permanente leitura reflexiva de bons
autores.
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