rem esse produto ou servico e interessar compradores. E uecessirio
que haja boavontade de lodos os phblicos, tanto para com a empresa, quanto para com o que ela deseja comercializar, j& que prkticas
de produggo e de marcado afetam toda a comunidade. A confusZo
ou sobreposipko de atunc6es acontece porque a atividade de Relaq6es PdblIaaatambdm realiza programas promocionais da organiza-

0 g~&filif&e
entre ambas t. o objeto.
CO~d&do, a8 Relaq6es Publicas, qualquer que seja o signifi0 1 $ ~do ginno que venhamos a tomar, tEm como objeto material
b dhde ~rg$niz&~Ro
e seus publicos, estendendo-se para homem e
p $ b ] i Bnquanto
~ ~ ~ aqueleposicionar-se como homem publico. Al6m
do m&L,it Relaq6es Pliblicas t&mcomo objeto formal o conflito,
I ~ t ~ n et eiminente, no process0 decis6rio comum hs duas partes do

Capitulo 10

0s P~TBLICOS

0 s envolvidos, direta ou indiretamente, com a atividade de Relacaes Pliblicas, qualquer que seja o nivel de intensidade, estZo habituados a se referirem 9 tradicional classificagio de pliblicos, sob
o criterio geografico, em internos, rnistos e externos. Tal distribuiGZO tem sido satisfat6ria ou, pel0 menos, ninguem a contestou na
visZo anterior de Rela~desPhblicas, apesar de sua restrita utilidad*
para a elabora@o de diagn6sticos e progn6sticos da dinitmica da re
la~Zo.Serve para enquadrar os distanciamentos dos pdblicos quanto ao centro de poder da organizaq20.
Este ponto de vista, entretanto, nZo resiste h anilise, caso se considerem os deslocamentos constantes das fronteiras organizacionais
e, t a m b h , das pessoas, atravis dos virios pdblicos a que pertencem. 0 reposicionamento te6rico apresentado nesta tese nZo se contenta com essa classifica@o e seu criteria. Considera-os insuficientes para caracterizar o tipo de relado phblico-organizaqZo. 0 s p6blicos precisam ser compreendidos sob outra 6tica. fi imprescindivel
identifick-los, analis&-10se referencik-10s quanto ao poder que possuem de influenciar os objetivos organizacionais, obstaculizando-os
ou facilitando-0s.
A relagiio de poder como criterio para ontra tipologia
Em vEirios elos do sistema desta teoria tive que criar ou, pelo
menos, adaptar conceitos. Desta feita, isto 6 dispens&vel.Uma tipologia de pciblico, sob tal enfoque demandado, existe na documenta~ Z O
de Rela~8esPublicas, mais precisamente na francesa. at rat^,
em uma de suas obras, na dCcada de 70 apresentava esquema classificaI . Perdi o referenual da obra em que Lucien Mdrat apresenta essa classifica$Ho i s pp.
JC-42, sob o titulo Mdthodologie de /a commun~cation.
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