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Novembro15 

A Comunicação como Ferramenta 
para aumento da participação de 

Pessoas e de Recursos 

CREA - PR 

41º Encontro Paranaense de Entidades de Classe – EPEC 
5º Encontro Estadual do Colégio de Entidades de Classe 

8º Prêmio CREA da Qualidade 
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Perfil Profissional 

 

Flávio Schmidt 
 

 

1992 / 94 - diretor Tesoureiro do Conrerp 2ªRegião – SP/PR 

1995 / 97 - presidente do Conrerp 2ªRegião – SP/PR 

1997 / 98 - vice presidente da ANECE – Associação Nacional das   

Empresas de Comunicação Empresarial 

1998 / 2000 - conselheiro Consultivo da Aberje – Associação Brasileira 

das Empresas de Comunicação Empresarial 

2001 / 03 - presidente do Conferp – Conselho Federal  de Profissionais   

de Relações Públicas 

2002 / 05 - rotariano – Coord. de Intercâmbio Internacional de Jovens 

2004 / 06 - conselheiro Efetivo do Conferp – Coord. da Comissão de 

Integração Mercosul 

2007 / 09 - vice-presidente de planejamento da ABRP – Assoc Bras de 

Relações Públicas 

2010 / 12 - presidente do Conferp – Conselho Federal  de Profissionais   

de Relações Públicas 

ANECE 
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Experiência e Conclusão desse período: 

O PI da ciência 
Matemática A maior parte do tempo 

a sociedade e a categoria 
profissional nos vê e 
percebe como: 

Escultura 
de Fumaça 

A maior parte do tempo 
passamos agindo como 
se estivéssemos 
esculpindo uma: 
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Qual é o verdadeiro papel das associações 

profissionais e entidades de classe? 

Deveríamos ser mesmo o PI para a sociedade? 
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Conselho 

Associação Sindicato 

Autarquia Federal 
Órgão fiscalizador,  
disciplinador e normatizador 
(deontologia profissional) 

Prestação de 

serviços aos 

profissionais 

Representações 

trabalhistas 
IDENTIDADE 

FUNCIONAL 

Instituições Profissionais 



Pró  Imagem 

11 5666.6031    -    proimagem@proimagem.com.br Comunicação Eficaz – Simples e Transformadora 11 5666.6031    -    proimagem@proimagem.com.br 

Conselho 

Associação Sindicato 

Instituições Profissionais 

SOCIEDADE 
TRADICIONAL 

Funções e papeis 

reconhecidos pela 

sociedade tradicional 



Pró  Imagem 

11 5666.6031    -    proimagem@proimagem.com.br Comunicação Eficaz – Simples e Transformadora 11 5666.6031    -    proimagem@proimagem.com.br 

Qual é o esforço que os conselhos e as associações 

profissionais estão fazendo para conquistar, engajar 

e encantar associados? 

Seria o mesmo esforço que esculpir uma escultura de fumaça? 
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Por que acontece isso? 

O que estamos fazendo      

de errado? 
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A disrupção da sociedade 

Movimentos de completa mudança 

 Educacional 

 Bacharel x tecnólogos x praticantes 

 Problemas na qualidade de formação 

 Profissional 

 Combinação de técnicas e tecnologias 

 Novas formas e modelos de exercício profissional 

 Crises de identidade das profissões 

 Não reconhecimento dos sistemas de representação 

 Tecnológica 

 Novos marcos tecnológicos em todas as profissões 

 Transformações na visão prática e na execução 
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Vídeo 
 
 
 
 

Mudança de 
Comportamento 

A disrupção da sociedade 

Movimentos de completa mudança 

 Social 

 Completa mudança dos parâmetros sociais 

 Assistencialismo / resp. social / sustentabilidade 

 Acesso a novos patamares e níveis sociais 

 Cultural 

 Evolução dos costumes – Novos paradigmas 

 Liberdade / Moralidade / Sexualidade 

 Combate à Discriminação, Preconceitos e Radicalismos  

 Comunicação Digital – Redes Sociais 

 Liberdade de Expressão / Opinião / Emoção 

 Instantaneidade / mobilidade / globalização 

 Interatividade / engajamento / 

multiplicidade 

We All Want to Be Young (Legendado).mp4
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A disrupção da sociedade 

Diante desse novo contexto, 

como podemos continuar fazendo 

as mesmas coisas de sempre? 
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A maior prova de insanidade é fazer as 
mesmas coisas todos os dias e esperar 

resultados diferentes.  
 
 

Para você alcançar resultados diferentes, 
você precisa fazer coisas diferentes. 

 
                                                 Einstein 

 
 

A disrupção da sociedade 
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A disrupção da sociedade 

Não é apenas pensar coisas 

diferentes e continuar a 

fazer as mesmas coisas, 

da mesma forma antiga. 

Temos que ser capazes de reaprender o que já se sabe, 

de transformar o que somos num modelo novo 

dentro da sociedade. 
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 As profissões estão fundamentadas em bases antigas. 

 As associações foram constituídas antes da disrupção. 

 A evolução da percepção da pessoa é constante. 

 Ele não reconhece coisas que não acompanharam a 

disrupção.  

A disrupção da sociedade 

Quem somos diante desse 

novo contexto: 
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A disrupção da sociedade 

Portanto, para mudar e trazer a audiência de 

volta, temos que provocar a Disrupção em 

nosso modelo. 

Temos que fazer as coisas velhas 

de maneira nova. 
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Como transformar atitudes velhas 

em atitudes novas? 

1. Transformar: 

Objetivos e propósitos em 

 UTILIDADE PÚBLICA 
 
Prestação de Serviços em ações 
INTELIGENTES E DIFERENCIADAS 
 
Comunicação tradicional em 
INTERATIVIDADE E ENGAJAMENTO 
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Como transformar atitudes velhas 

em atitudes novas? 

1. Transformar: 

Objetivos e propósitos em 

 UTILIDADE PÚBLICA 
  
O que justifica e endossa a existência de uma                 
profissão é a sua importância e o benefício que              
ela oferece para a sociedade e a nação. 
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Como transformar atitudes velhas 

em atitudes novas? 

UTILIDADE PÚBLICA 

1. Interpretar o que representa utilidade para a sociedade e 
 para o associado. 
 

2. Reavaliar como a instituição pode exercer o seu papel 
 dentro dos princípios de utilidade pública. 
 

3. Foco na sociedade e ações para a sociedade reconhecer tal papel. 
 

3. Servir de acordo com o que realmente interessa aos públicos 
estratégicos. 

 

4. Estabelecer relacionamento e comunicação a partir de projetos 
reais com a sociedade, grupos organizados, lideranças, imprensa e 
redes sociais.  

 

3. O associado presta serviço à sociedade em nome da associação. 
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Como transformar atitudes velhas em atitudes novas? 

Rotary 

Nós somos seus vizinhos, líderes comunitários e cidadãos 

globais unidos para fazer o bem no mundo. Formado por 

pessoas dedicadas a serviços comunitários e conectadas 

pela amizade. 

1. Reunião de líderes 

2. Habilidades de liderança 

3. Compartilhamento de perspectivas diversificadas 

4. Propostas de Ações concretas 

5. Causas sociais comunitárias 

6. Doação e comprometimento voluntário 

EXEMPLO - MODELO 
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Como transformar atitudes velhas em atitudes novas? 

A Prova Quádrupla dos Rotarianos 

1. É Verdade? 

2. É Justo 

3. Cria Boa Vontade e novas Amizades 

4. Traz Benefícios a todos? 

EXEMPLO - MODELO 
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Como transformar atitudes velhas 

em atitudes novas? 

2. Transformar: 

Serviços e promoções de marketing 

em serviços inteligentes e diferenciados. 

Os serviços inteligentes são aqueles que correspondem aos 
da utilidade pública, mas voltados para o associado. 
 

Fortalecer adesão, associação e integração não compulsória. 
 

Associar atração e retenção pelos propósitos dos serviços. 
 
 
 
 

As parcerias comerciais, descontos, ingressos, promoções com 
serviços externos são válidos, mas considerados marginais.  
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 A associação valoriza a profissão e o profissional no 
mercado e na sociedade 

 

 A associação protege o profissional de forma técnica e 
institucional 

 

 O associado está alinhado com a identidade da associação 
 

 Ele tem participação interativa na associação 
 

 Ele é responsável pelos resultados da associação no 
processo de Utilidade Pública 

 

 Ele recebe serviços técnicos avançados realmente úteis 
para o resultado de seu trabalho e sócio-familiar 

Serviços inteligentes e diferenciados e 

não benefícios e promoções de marketing. 

 Características 
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 Programas e Projetos em parceria com universidades 

 Relacionamento com o poder público para os avanços legais 

 Código de Conduta Ética avançado 

 Guia de melhores práticas e recursos 

 Serviço de orientação técnica avançada exclusiva. 

 Planejamento do Futuro  
o Reciclagem profissional com universidades 
o Treinamento exclusivo de melhores práticas e normas 
o Grupos de desenvolvimento de estudos avançados 

 Escritório Tecnológico Virtual = Portal + Nuvem 

 Escritório Físico Coworking com serviços agregados para 
desenvolvimento de projetos individuais e coletivos 

Serviços inteligentes e diferenciados e 

não benefícios e promoções de marketing. 

 Sugestões de Ações 
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 Indicação de Associados para: 

 Representação Oficial em: 

 Visitas a indústrias e universidades 
 Encontros técnicos do mercado 
 Programas e solenidades de universidades 
 Solenidades oficiais publicas 

 Integrar grupos de estudos em universidades e governos. 

 Visitas internacionais 

 Projetos próprios da Associação 

 Relacionamento institucional e de serviços com estudantes de 

graduação e pós graduação. 

 Serviços promocionais – benefícios básicos complementares   
 

 

Serviços inteligentes e diferenciados e 

não benefícios e promoções de marketing. 

 Sugestões de Ações 
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A disrupção foi intensa no processo de comunicação. 
Saímos da comunicação analógica para a comunicação digital. 
   
 

Foi criado um novo paradigma para a comunicação das 
Instituições. 

A Comunicação também é um serviço 

inteligente e diferenciado. 

Comunicação tradicional em 
INTERATIVIDADE E ENGAJAMENTO 

2. Transformar: 

Os profissionais fazem parte dessa comunicação de 
forma real e intensa. A associação tem que se 
comunicar com ele do modo como ele se comunica. 
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O profissional faz parte e interage intensamente de acordo com esse modelo. 

Redes 

Sociais 
Comunicação Digital 

Novo modelo da comunicação 

Relações 

Públicas 

Comunicação Corporativa 

Imagem e reputação 

Jornalismo 

Informação 

Divulgação - Notícias 

Marketing 

Promoção  

Campanhas 

Satisfazer desejos 

Publicidade 
     Propaganda 

    Filmes 

Apelo emocional 

Youtube 

Sites 

Portais 

WhatsApp 

Blogs 

Flickr 

Twitter 

LinkedIn 

Instagram 

Slide 

Share 

Imprensa 

Wikipedia 

FaceBook 

Fonte de 

Alimentação 

Mútua 
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Portanto, além da Utilidade Pública e dos Serviços 
Inteligentes, a Comunicação deve ser considerada 
estratégica e fator de sucesso da instituição. 
 
 
O Plano de comunicação deve contemplar os meios 
tradicionais, analógicos e físicos e os meios virtuais. 
 
 
 
 
 

A Comunicação também é um serviço 

inteligente e diferenciado. 

 Comunicação 
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 Pesquisa de perfil do profissional / associado 
 Plano de ação baseado no perfil 
 
 Desenvolver os processos tradicionais de comunicação 

 
 Criar mailing inteligente de emails 
 Assessoria de Imprensa 
 Relações Públicas 
 Meios de comunicação 

 Jornal de associados – físico e eletrônico 
 Boletim Informativo eletrônico 
 Site corporativo 

Ações recomendadas de comunicação 

A Comunicação também é um serviço 

inteligente e diferenciado. 
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 Desenvolver os processos virtuais de comunicação 
 

 Fanpage – Facebook 
 Blog  
 LinkedIn 
 Instagram 
 Vídeos de Youtube 

 Episódios, apresentações, entrevistas 
 Whatsapp 
 SnapChat 

 
 Criar campanhas orientadas e controladas para manter 

presença da instituição no sistema de comunicação do 
profissional. 

Ações recomendadas de comunicação 

A Comunicação também é um serviço 

inteligente e diferenciado. 
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PróImagem 
 
 

11 5666.6031 
 

proimagem@proimagem.com.br 
 

www.proimagem.com.br 
 

Twitter: ProimagemRP 

Flávio Schmidt 
 
 

11  9 9310.6100 
 

flavio@proimagem.com.br 
 

www.universorp.net\blog       
 

Twitter: universorp 

 
 
 
 
 
 
 

OBRIGADO! 


