
1 
 

Texto para Consulta Pública- novembro de 2020. 

Os públicos estratégicos do IFRJ 

 

Uma empresa ou organização de maneira geral (como os Institutos que 

integram a Rede Federal, em particular o IFRJ), interage regularmente com 

uma diversidade de públicos, internos e externos. Alguns desses públicos, por 

sua relevância e intensidade de relacionamento, assumem uma condição 

especial, constituindo-se em públicos estratégicos (“stakeholders”).  

A Política de Comunicação, embora reconheça a pluralidade de públicos com 

os quais o IFRJ se relaciona, concentra, fundamentalmente, a sua atenção 

naqueles que, pela natureza do seu vínculo, assumem determinadas 

características, como a influência permanente e recíproca e a capacidade de 

impactar a imagem e  reputação do Instituto ou serem impactados por ele, em 

virtude de sua atuação. 

É fundamental reconhecer que os públicos estratégicos se caracterizam pelo 

fato de exibirem perfis não coincidentes ou não sobrepostos, ou seja, eles têm 

demandas e expectativas distintas, o que torna mais complexa a gestão do 

Instituto no sentido de consolidar com eles o seu relacionamento. Isso ocorre 

porque cada um destes públicos está inserido em um contexto particular, que 

se define pela convergência de inúmeros fatores (sociais, culturais, 

econômicos, políticos e institucionais) e por compromissos ou interesses deles 

decorrentes. 

De imediato, podemos categorizar estes públicos em internos ou externos e, 

ainda, subdividi-los em essenciais ou secundários. 

Constituem-se públicos essenciais aqueles que, em função de seu vínculo com 

o Instituto e da intensidade do seu relacionamento, são percebidos como 

fundamentais para o funcionamento regular do IFRJ. Podem ser incluídos 

nesta categoria os estudantes, os servidores em geral (docentes e técnicos-

administrativos), os representantes de colegiados e conselhos, os potenciais 

estudantes, a comunidade acadêmica e científica, o setor produtivo, dentre 

outros.  

Os públicos secundários são aqueles que, embora não mantenham vínculo 

direto com o Instituto, representam parceiros relevantes para que o IFRJ possa 
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cumprir, com competência, os seus objetivos institucionais, a sua visão e a sua 

missão. São considerados públicos secundários do Instituto, dentre outros, a 

mídia, as organizações do Terceiro Setor, as agências de fomento, os 

familiares de alunos e servidores, dentre outros. 

Para efeito da Política de Comunicação, e objetivando evitar leituras 

equivocadas por parte de determinados públicos (a condição de secundários 

pode ser interpretada como não relevante), são consideradas, neste 

documento, como categorias distintivas dos públicos estratégicos apenas 

aqueles que os definem como públicos internos e externos. 

É preciso admitir, também, que alguns públicos, a priori considerados não 

essenciais para uma instituição, podem, ao longo do tempo, serem investidos 

desta condição e que, portanto, a distinção entre essenciais e secundários 

poderia se tornar desatualizada. Em situações de crise, tem sido comum 

perceber que alguns públicos assumem o papel de protagonistas e que, pelo 

menos do ponto de vista das ações e estratégias de comunicação, não 

poderiam ser contemplados como secundários. 

A importância da definição dos públicos estratégicos 

A indicação precisa dos públicos estratégicos, em uma Política de 

Comunicação, se justifica pelo fato de eles atuarem como multiplicadores, em 

muitos casos, contribuindo para realizar a mediação entre o Instituto e a 

sociedade de maneira geral. Não resta dúvida de que os públicos estratégicos 

têm a capacidade de influenciar na formação e na consolidação da imagem e 

da reputação do IFRJ. A diretriz geral assumida pela Política de Comunicação  

é que, em função de sua relevância, o relacionamento com os públicos 

estratégicos deve ser incrementado, o que só será possível, se o seu perfil de 

cada um deles definido adequadamente, bem como identificadas as suas 

demandas e expectativas e, em especial, a sua percepção em relação à 

atuação do Instituto.  

É importante também conhecer os canais utilizados por estes públicos para a 

manifestação de suas posições em relação a alguns temas que se definem 

como relevantes também para o Instituto, em particular aqueles que dizem 

respeito às áreas de ensino, pesquisa, inovação e extensão (ou educação e 
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ciência de maneira geral). Além disso, é indispensável envidar esforços no 

sentido de avaliar, com rapidez e clareza, a maneira pela qual estes públicos 

contemplam o IFRJ. 

A interação com os públicos estratégicos não se efetiva em boa parte dos 

casos pela ação direta da estrutura profissionalizada de comunicação (CGCom 

e assessorias de comunicação dos campi), mas é realizada por diversos 

setores, áreas ou mesmo profissionais do IFRJ. 

Considera-se importante, por este motivo, definir precisamente estes públicos, 

mas também reconhecer as instâncias do IFRJ que com eles interagem. É 

fundamental, para o desenvolvimento de ações, estratégias ou mesmo o 

desenvolvimento de produtos de comunicação que contemplem estes públicos, 

que a CGCOM e as assessorias de comunicação dos campi sejam 

consultadas, porque elas podem contribuir, com seu conhecimento e 

experiência, para a eficácia deste esforço de relacionamento. 

A interação com os públicos estratégicos do IFRJ deve levar em conta atributos 

básicos como a transparência, a ética, a proatividade, o profissionalismo, a 

utilização de canais de relacionamento adequados, com formatos e discursos 

que estejam sintonizados ao mesmo tempo com o perfil destes públicos e com 

a cultura e os valores do Instituto. 

O IFRJ deve promover, com regularidade, a análise da eficácia de sua 

interação com os públicos estratégicos, realizando sondagens ou 

levantamentos que permitam obter informações precisas e relevantes sobre a 

percepção destes públicos em relação ao Instituto. É estratégico acompanhar 

as manifestações dos públicos estratégicos nos seus próprios canais de 

relacionamento, bem como identificar com presteza e precisão as suas reações 

às atividades do Instituto, em particular quando elas estão inseridas nos canais 

do IFRJ, por exemplo em seu portal, em seu Sistema Integrado de Gestão 

(SIG), ou em suas mídias sociais oficiais, ou mesmo nos meios de 

comunicação em geral. 

A Política de Comunicação define apenas os públicos estratégicos que se 

reportam ao Instituto como um todo e não aqueles que têm relevância restrita a 

um campus específico do IFRJ. Isso não significa que eles não devam ser 
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considerados e atendidos por ocasião da elaboração e execução dos planos de 

comunicação de âmbito local ou regional, muito pelo contrário. Os campi 

devem listar estes públicos estratégicos, promover regularmente a interação 

com cada um deles e contemplá-los em suas ações de comunicação.  Quando 

necessário, devem buscar a colaboração da CGCOM que pode contribuir com 

sua experiência e capacitação no desenvolvimento de estratégias com essa 

finalidade. 

Os públicos estratégicos do IFRJ estão listados, a seguir, e subdivididos em 

internos e externos. 

I) Públicos estratégicos internos 

 

a) Estudantes regulares: o IFRJ conta com um número significativo de 

estudantes, matriculados em cursos presenciais ou à distância, que incluem o 

ensino médio técnico, EJAs (educação profissional técnica de nível médio 

integrada ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos) e 

superior (de graduação e de pós-graduação) e também os cursos de extensão 

e de Formação Inicial e Continuada (FIC), incluindo também neste público as 

pessoas com necessidades específicas. 

b) Estudantes intercambistas ou bolsistas: o IFRJ abriga também 

estudantes de outras instituições educacionais que cumprem programas de 

intercâmbio no IFRJ. Da mesma forma, estudantes do Instituto também 

participam de programas similares em outras instituições de ensino no país e 

no exterior. Além disso, o IFRJ também recebe, excepcionalmente, estudantes 

que são contemplados com bolsas e desenvolvem atividades extracurriculares 

nas áreas do ensino, da extensão, da pesquisa e da inovação 

c) Docentes: professores do IFRJ, sejam eles efetivos, temporários ou 

substitutos, que respondem pelo seu amplo portfólio de cursos e que, 

adicionalmente, desenvolvem atividades administrativas ou nas áreas de 

ensino, extensão, pesquisa e inovação.   

d) Técnicos administrativos: enquadram-se nesta categoria todos os 

servidores que cumprem um conjunto abrangente de atividades, sejam elas 

técnicas, administrativas ou de assessoramento.  
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e) Terceirizados: funcionários que cumprem atividades em determinadas 

áreas, dentre as quais as de segurança, recepção, transporte, telefonia e 

limpeza. 

f) Estagiários: estudantes do IFRJ que cumprem estágio, curricular ou 

extracurricular, em setores do próprio Instituto ou mesmo em outras 

instituições, além de estagiários externos que prestam serviços aos diferentes 

setores do Instituto. 

g) Membros dos colegiados: esta categoria incorpora servidores do Instituto 

ou pessoas externas ao IFRJ que integram diversos órgãos colegiados, como, 

por exemplo, o Conselho Superior, o Colégio de Dirigentes, os colegiados dos 

Campi ou que participam de Comissões Permanentes. 

h) Aposentados: ex-servidores do IFRJ que, cumpridas as exigências 

previstas em lei, estão aposentados. 

i) Entidades estudantis: centros acadêmicos, grêmios e diretórios estudantis 

que têm como função representar a categoria dos estudantes do IFRJ. 

j) Empresas júniores: associações civis sem fins econômicos constituídas e 

geridas exclusivamente por estudantes de graduação do IFRJ, conforme a Lei 

nº 13.267/2016, podendo envolver estudantes do ensino médio e técnico, FIC e 

de pós-graduação, em composições mistas. 

k) Empresas/startups incubadas: elas são admitidas no Instituto por meio de 

edital de seleção pública lançado por uma incubadora da instituição. Podem ser 

residentes (quando inclui cessão de espaço físico para seu funcionamento) ou 

não residentes e, em geral, desenvolvem projetos de inovação, de base 

tecnológica ou social. 

 

II) Públicos estratégicos externos 

 

a) Potenciais estudantes: estudantes que demonstram interesse em participar 

de cursos promovidos pelo IFRJ, incluindo-se, também nesta categoria, os 

servidores da Rede Federal através da oferta permanente de cursos livres de 

capacitação on-line.  
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b) Familiares dos atuais e potenciais alunos: eles desempenham papel 

importante na escolha dos cursos pelos seus filhos e os acompanham em 

todas as etapas ao longo de seus estudos. 

c) docentes e gestores das escolas que abrigam os potenciais estudantes 

do IFRJ: professores, bem como diretores ou coordenadores das instituições 

de ensino frequentadas pelos alunos que desejam estudar no IFRJ. 

d) Egressos: ex-estudantes do IFRJ que estão ou não no mercado de 

trabalho, atuando no setor produtivo ou em organizações em geral, ou mesmo 

que ocupam posições em associações ou entidades que exercem atividades de 

natureza econômica, sociocultural ou política. 

e) Empresas e associações/entidades representativas: empresas que estão 

inseridas em diversos setores da economia, incluindo as empresas-filhas 

fundadas por egressos do IFRJ, e associações ou entidades que as 

representam. 

f) Organizações da Sociedade Civil/Terceiro Setor:  entidades da sociedade 

civil que estão comprometidas com a defesa dos direitos humanos, a 

preservação do meio ambiente, a liberdade de expressão, a qualidade de vida 

e a segurança das populações vulneráveis, dentre muitas outras causas. 

g) Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário: representantes dos três 

poderes da República com atuação nas instâncias municipal, estadual e 

federal. 

h) Imprensa: jornalistas que atuam nos meios de comunicação ou que 

exercem atividades de natureza jornalística em empresas e organizações, 

como assessoria de imprensa ou edição de publicações jornalísticas, 

impressas ou digitais. Integram, também, esta categoria os blogueiros e 

influenciadores que atuam nas mídias sociais. 

i) Comunidade acadêmica e científica: conjunto amplo de pesquisadores, em 

várias áreas do conhecimento, que estudam, realizam investigações e 

publicam trabalhos especializados no país e no exterior, incluindo-se, dentre 

eles, os pesquisadores que são visitantes estrangeiros e brasileiros e que 

cooperam com a instituição para o desenvolvimento de projetos de 

investigação. 

.j) Familiares dos servidores: familiares dos docentes e técnicos 

administrativos do IFRJ. 
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k) Fornecedores: pessoas físicas ou jurídicas que prestam serviço ou 

fornecem produtos, recursos ou materiais, considerados essenciais para o 

desenvolvimento regular das atividades do Instituto. 

l) Instituições que avaliam ou financiam atividades de ensino, extensão, 

pesquisa e inovação: agências de fomento, como a Faperj (Fundação de 

Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro), a Capes (Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), o CNPq ( Conselho Nacional 

de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a Finep (Financiadora de 

Estudos e Projetos), o Ministério da Educação e outros ministérios, bem como 

as Secretarias Municipais e Estaduais de Educação e de outras áreas que 

podem atuar em parceria com o IFRJ para o desenvolvimento de projetos 

conjuntos.  

m) Entidades representantes de servidores: associações ou sindicatos que 

representam os servidores (docentes e técnicos administrativos) do IFRJ. 

n) Representações sindicais: entidades representativas das diversas 

categorias acadêmicas e profissionais presentes no Instituto. 

o) Instituições de Ciência e Tecnologia (ICTs): órgãos ou entidades da 

administração pública ou entidades privadas sem fins lucrativos que tenham 

como missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa 

básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico. 

p) Conselhos de Classe Profissionais: autarquias federais e regionais, cuja 

principal função delegada pelo Estado é a fiscalização profissional, sobretudo 

aquelas responsáveis pelo registro profissional de egressos do IFRJ, bem 

como reconhecimento dos cursos de formação profissional oferecidos pela 

instituição. 

q) Instituições estrangeiras de ensino, pesquisa, extensão e/ou inovação: 

com os quais o IFRJ se relaciona através da área de Relações Internacionais 

visando à internacionalização da instituição. 

r) Institutos que integram a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (RFEPCT) e do seu Conselho Nacional (CONIF): 

esta interação permite a troca de informações, de experiências, de 

conhecimentos de interesse comum e favorece o desenvolvimento de ações 

articuladas que digam respeito à Rede Federal como um todo. 



8 
 

Texto para Consulta Pública- novembro de 2020. 

s) Órgãos de orientação, fiscalização e controle dos atos e ações das 

instituições da Rede Federal: Ministério Público da União (MPU), 

Controladoria-Geral da União (CGU), Tribunal de Contas da União (TCU), entre 

outros. 

t) Prefeituras dos municípios onde o IFRJ onde se situam os campi do 

IFRJ, bem como os diversos órgãos ou entidades que representam a 

comunidade local: estas instâncias favorecem o diálogo com os cidadãos 

destes municípios e contribuem para que o IFRJ esteja em sintonia com as 

suas demandas e expectativas. 

 


