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RESUMO  
A  disciplina  “Edição  de  Jornalismo  Empresarial”,  presente  na  grade 

curricular  do  curso  de  Jornalismo  da  Universidade  Presbiteriana  Mackenzie,  
costuma receber, num primeiro momento, forte rejeição dos alunos. Isso advém, 
na  maior  parte  dos  casos,  de  desconhecimento  e  de  certos  preconceitos  que  
envolvem o  ambiente  corporativo.  Vista  como prática  menor  do  jornalismo,  a  
comunicação empresarial  traz  à  mente dos  graduandos a oposição “Capital  x  
Independência Jornalística”. Este trabalho procura mostrar como essa impressão 
tem sido revertida satisfatoriamente com a inclusão, no conteúdo da disciplina, de  
temas  como responsabilidade  social  e  governança corporativa,  além de  novas 
abordagens sobre a importância dos veículos jornalísticos na comunicação com 
‘stakeholders’.

PALAVRAS-CHAVE  
Jornalismo empresarial; comunicação com stakeholders; responsabilidade social.
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I – INTRODUÇÃO

O curso de Jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, vinculado à 
Faculdade de Comunicação e Artes (FCA), foi criado no ano de 2000 e devidamente 
regulamentado pelo MEC em 2003. Uma das preocupações da direção da faculdade e da 
coordenação do curso, desde o início, foi a de oferecer ao bacharel em Jornalismo uma 
grade semestral de disciplinas extremamente variada, mantendo-se o equilíbrio entre 
conteúdo conceitual-teórico e prática jornalística. Dentro desse propósito, incluíram-se 
no currículo, no 7o e penúltimo semestre da graduação, duas disciplinas relacionadas ao 
ambiente da comunicação organizacional:  “Administração Jornalística” e “Edição de 
Jornalismo Empresarial”.

Apesar de apresentarem conteúdos distintos, as duas disciplinas eram vistas por 
parte  do alunado como redundantes e  pouco necessárias a sua formação acadêmica. 
Sofriam ainda grande rejeição em virtude de desconhecimento e de certos preconceitos 
que envolvem as temáticas corporativas. Vista como uma prática menor do jornalismo, 
a comunicação empresarial trazia à mente dos graduandos a oposição entre “Capital x 
Independência Jornalística” – daí o fato de muitos deles cultivarem a idéia de se tratar 
de uma atividade parcial e comprometida com interesses financeiros privados.

Ao final  do ano letivo de 2004,  por  iniciativa do Coordenador  do Curso de 
Jornalismo  (Prof.  Ms.  Vanderlei  Dias  de  Sousa),  procedeu-se  a  uma  revisão  dos 
conteúdos  das  disciplinas  de  “Administração  Jornalística”  (sob  responsabilidade  da 
Profa.  Dra.  Ângela  Schaun)  e  “Edição  de  Jornalismo  Empresarial”  (sob 
responsabilidade  do  Prof.  Dr.  José  Carlos  Marques).  O  presente  trabalho  procura 
mostrar como esta última disciplina tem procurado superar aquela primeira impressão 
negativa  dos  alunos  a  respeito  da  comunicação  empresarial  e  como  eles  se  têm 
surpreendido com abordagens até então desconhecidas e pouco comuns nos planos dos 
cursos de graduação em jornalismo. 

II – Exposição e Argumentação

Na  revisão  de  conteúdos  programáticos,  a  disciplina  “Administração 
Jornalística” passou a enfocar especialmente os elementos que compõem o ambiente e a 
estrutura de produção de informações na área de comunicação organizacional e suas 
relações com a mídia (como o trabalho das agências de comunicação).  Além disso, 
priorizou-se o estudo das práticas de Assessoria de Imprensa e Mídia Training.

Já  a disciplina “Edição de Jornalismo Empresarial”  incluiu em seu conteúdo 
programático  alguns  temas  que  normalmente  não  são  abordados  nos  cursos  de 
comunicação,  como responsabilidade social,  governança corporativa e elaboração de 
relatórios  (ou  balanços)  sociais.  Procurou-se,  ainda,  uma  nova  forma  de  discutir  a 
necessidade  e  a  importância  dos  veículos  jornalísticos  para  a  comunicação  com os 
diferentes stakeholders das empresas.

A disciplina funciona atualmente a partir de um planejamento estruturado em 
quatro linhas de ação. A primeira, mais imediata, consiste em eliminar o estigma de 
que  o  jornalismo  empresarial  está  subordinado  a  interesses  mercantilistas  do  meio 
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privado. Procura-se, dessa forma, mostrar que essa prática jornalística também se faz 
presente  em organizações  sem fins  lucrativos,  como governos,  entidades  de  classe, 
sindicatos,  organizações  não-governamentais,  universidades,  escolas,  igrejas, 
corporações etc.

A  segunda linha  busca  mostrar  como  o  jornalismo,  dentro  do  ambiente 
empresarial, pode e deve manter características próprias da atividade jornalística  lato  
sensu, como a busca da informação e da atualidade, a divulgação por meio de veículos 
periódicos,  o  compromisso  com diferentes  públicos  etc.  1 Nesse sentido,  procura-se 
analisar o discurso específico da “imprensa de empresa” e distinguir esse jornalismo de 
outras  práticas  ligadas  à  comunicação  empresarial  (como  Assessoria  de  Imprensa, 
Relações Públicas, Propaganda e Marketing).

Dentro deste propósito, os alunos são instados a apresentar uma pesquisa sobre o 
departamento  de  comunicação  de  empresas  de  grande  ou  médio  porte,  de  modo  a 
identificar como os veículos jornalísticos são utilizados para a comunicação com seus 
diferentes públicos.  Percebe-se que,  em muitos  casos,  o jornalismo empresarial  está 
subordinado a departamentos de marketing – os quais são comandados por profissionais 
de  administração,  publicidade,  marketing  ou  relações  públicas  (e  quase  nunca  por 
jornalistas). 2 Tal constatação procura apontar para a maior atenção que os profissionais 
de jornalismo devem conceder para a atuação em ambientes organizacionais.

A  terceira linha de ação é apresentar aos alunos as infinitas possibilidades de 
comunicação empresarial por meio de veículos jornalísticos. Aqui, pretende-se: 

a) analisar em que sentido o jornalismo empresarial se aproxima e se distancia das 
regras do jornalismo convencional;

b) apresentar  e  identificar  as  particularidades  de  cada  veículo  jornalístico 
empresarial (quadro de avisos, jornal mural, boletim, jornal, revista, newsletter, 
programas de rádio/TV, intranet etc.). 3

c) distinguir,  a  partir  do  conceito  de  stakeholders ou  grupos  de  interesse,  as 
particularidades  dos  públicos  interno  e  externo  de  uma  empresa  (diretores, 
acionistas,  investidores,  funcionários,  colaboradores,  parceiros,  comunidades 
envolvidas, consumidores, Ongs, governos, imprensa, opinião pública etc.). 4

Como trabalho final do curso, os alunos devem apresentar o “Número 0” ou o 
“Piloto” de um veículo empresarial a ser implantado na entidade/organização por eles 
selecionada (com a definição do conteúdo editorial, projeto gráfico e público-alvo). 5

A quarta linha de ação é inserir os alunos na discussão dos temas que mais vêm 
ganhando  importância  na  comunicação  corporativa  nos  últimos  anos:  as  questões 
relacionadas  a  responsabilidade  social  e  governança  corporativa,  e  a  elaboração  de 
relatórios  ou  balanços  sociais.  Conceitos  como  “desenvolvimento  sustentável”, 

1  Ver TORQUATO DO REGO (1997) e PALMA (1994).
2  Essa visão está presente em várias obras sobre o tema, como em NEVES (2000) e PIMENTA (2004).
3  Ver CESCA (1995) e TORQUATO DO REGO (1997).
4  Ver NASSAR & FIGUEIREDO (1995) e BUENO (2002).
5  Na apresentação deste trabalho, prevê-se a exibição de alguns trabalhos realizados pelos alunos.
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“ecoeficiência”, “investimento social privado”, entre outros, são também apresentados 
aos  graduandos,  que  normalmente  mostram desconhecimento  (e  surpresa)  diante  da 
importância dos assuntos.

Aqui,  a  idéia  também  é  familiarizar  os  alunos  com  as  organizações  que 
promovem a discussão desses temas no Brasil e no exterior, como o Ibase, Instituto 
Ethos, Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), 
Global Reporting Initiative (GRI), Global Compact etc. A proposta é demonstrar que o 
profissional  de  jornalismo  tem  amplo  espaço  de  ação,  em  meio  ao  ambiente 
empresarial,  na confecção de relatórios e balanços sociais – os quais necessitam ser 
elaborados por meio de conceitos e práticas jornalísticas (como apuração, investigação, 
entrevistas, compilação de dados etc.), sob o risco de perderem credibilidade caso se 
constituam como meras publicações voltadas para o marketing.

III – CONCLUSÃO

Embora  as  mudanças  de  conteúdo  da  disciplina  “Edição  de  Jornalismo 
Empresarial” tenham sido colocadas em prática há pouco tempo (até agora, atingiram 
por completo apenas as turmas no 1º e no 2º semestre de 2005, além do 1º semestre 
deste  ano),  alguns  resultados  satisfatórios  já  puderam ser  percebidos.  De  imediato, 
podemos dizer que a rejeição inicial aos temas “corporativos” tem sido rapidamente 
revertida diante do novo conteúdo programático.

Por outro lado,  os conceitos relacionados a responsabilidade social  começam 
lentamente a fazer parte das preocupações dos alunos, que têm incorporado esses temas 
ao  primeiro  trabalho  de  avaliação  na  disciplina  (a  análise  sobre  a  comunicação 
corporativa de uma empresa de médio ou grande porte). O mais gratificante é que essas 
preocupações  têm  comparecido  também  nos  projetos  editoriais  dos  veículos 
jornalísticos desenvolvidos para a avaliação final.

Ao  compreender  que  o  jornalista  está  sempre  subordinado  a  interesses 
comerciais  e  de  mercado  (especialmente  no  caso  dos  grandes  conglomerados  de 
comunicação  que  formam a  “grande  imprensa”),  os  alunos  têm  aceitado  melhor  a 
atuação desse profissional em ambientes empresariais, onde também se pode atuar com 
seriedade,  responsabilidade  e  independência.  O  desafio,  a  partir  de  agora,  é  que  a 
disciplina possa servir de inspiração e modelo para que os graduandos incluam essas 
temáticas nos Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 6 desenvolvidos na instituição.

6  Intitulados, na Universidade Mackenzie, de “Trabalho de Graduação Interdisciplinar” – TGI.
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