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Resumo
Esta tese de doutorado foi construída a partir da visão estratégica da
atuação de relações públicas como agente planejador e disseminador da
comunicação organizacional. Esse pensamento foi construído por
argumentos

calcados

em

entrevistas,

revisão

bibliográfica

e

o

acompanhamento institucional de organizações que divulgam a seus
públicos

os

princípios

organizacionais,

alicerçados

em

pontos

fundamentais: na elaboração dos textos de missão, visão e filosofia
segundo os autores da administração e como esse textos são divulgados;
no

desenvolvimento

dos

preceitos

de

eqüidade,

transparência,

responsabilidade corporativa e prestação de contas a sociedade que
regulam a governança corporativa; na comunicação institucional como
prática de expressão da organização; da revisão bibliográfica, estudos,
conceitos e teorias das relações públicas; e na própria vivência do autor
como gestor da comunicação organizacional.
Palavras-chave
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corporativa; princípios organizacionais; comunicação institucional.
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Resumen
Esta tesis de doctorado fue construida desde la visión estratégica de la
actuación de Relaciones Publicas, como agente planeador, la similitud de
la comunicación de organización. Efectuase este pensamiento por
argumentos calcados en entrevistas, revisión

bibliográfica,

y

el

acompañamiento institucional de organizaciones que divulgan a sus
públicos

sus

principios

organizacionales

alicerzazos en

puntos

fundamentales : la elaboración de textos de misión, visión y filosofia
segundo los autores de administración y como estés textos son
divulgados:

en el desenvolvimiento de los preceptos de equidad,

responsabilidad, transparencia y la prestación de cuentas a sociedad que
orientan la gobernanza corporativa; en la comunicación institucional com
foco en las teorias y estudios de las relaciones publicas e vivencia del
autor como gestor de la comunicación organizacional.

Palabras-clave
Comunicación organizacional , Relaciones Publicas, gobernanza
corporativa, principios organizacionales , comunicación
institucional
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Abstract

This doctorate theory was built based on the strategic vision of the
performance of the public relation as a planner and disseminator agent of
the organizational communication. This thought was executed stepped on
interviews, bibliographical revision and the institutional attendance of
organizations that publishes to their publics the organizational principles,
reinforced by five fundamental points: the elaboration of the mission,
vision and philosophy texts according to the administration’s authors; in
the development of the precepts of equity, transparency, corporate
responsibility and rendering of accounts to the society that regulate the
corporate governance; in the institutional communication as an expression
practice of the organization starting from the Reference Revue and in the
studies, concepts, theory of the public relation.
Keywords
Organizational communication; Public relation; Corporate governance;
organizational beginnings; Institutional communication
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