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DESCONSTRUÇÃO DA 

IMAGEM PET 

(A ideia para a construção do texto para 

esta GD gira em torno de qual é a imagem do grupo 

PET dentro do seu próprio curso e como diminuir a 

distância entre o PET e os alunos.) 

A imagem corporativa é o conjunto de 

significado que uma pessoa associa a uma 

organização. O processo de formação de uma 

imagem é um processo complexo, que resulta de 

uma abstração que cada indivíduo forma em sua 

mente, bem como do imaginário coletivo. E que, 

em sua maioria, provém de três fontes: os meios 

de comunicação de massa, as relações 

interpessoais e a experiência pessoal. Ou seja, a 

imagem corporativa é constituída por retalhos do 

que a organização é, o que faz e o que diz. 

 “(..) identidade é realidade; imagem é 

percepção. Identidade molda imagem; imagem 

reflete identidade” (Ade, 2001) 

Parte do “fazer Marketing” significa 

identificar e explorar quaisquer diferenciais que 

trarão destaque à sua organização, que sejam 

valorizados pelo seu público alvo. Zerbini Jr. afirma 

que “satisfazer não é suficiente! É preciso 

encantar! Entregar um valor maior do que o 

esperado! Só assim pessoas irão falar bem do seu 

serviço!”. 

Dessa forma, é válido levantar o 

questionamento: Como a imagem dos grupos PET 

e dos próprios PETianos foi sendo formada ao 

longo dos anos de existência do programa? Os 

grupos, embasados nos três pilares, desenvolvem 

diversas atividades. Estão elas contribuindo 

efetivamente para a formação dessa imagem, ou 

são apenas algo de conhecimento e esforço 

interno? 

E, falando dos PETianos, como formar uma 

imagem geral, dada a heterogeneidade do grupo? 

Uma entidade que aglomera pessoas de tão 

variadas personalidades, origens, culturas e 

classes, mas que, na nossa universidade, para a 

grande parte do corpo estudantil externo ao PET, 

se resumem a apenas uma classificação que, nesse 

caso, para esses alunos, se torna homogênea: 

nerds. Será esse o grande distanciador? Será essa 

impressão a causadora da distância que os 

PETianos têm com os demais alunos? 

Diz-se impressão porque aqueles que 

convivem no meio PET, a minoria que não vê 

distância entre a entidade e os alunos, e que fazem 

parte desta mesmo não sendo membro oficial, 

percebem que não é bem assim. O grupo PET não 

se trata de um grupo de nerds. Trata-se de um 

grupo de alunos, assim como qualquer outro que 

faz parte do curso. Talvez essas diferenças possam 

ser melhor exploradas para encurtar esse caminho, 

essa distância.  

Tendo a imagem dos grupos PET sido 

formada ao longo de todo seu percurso, é válido 

destacar o conceito de Rebranding. Este termo, no 

meio empresarial, pode significar um novo nome, 

uma nova filosofia operacional ou de 

relacionamento com o mercado; é utilizado para 

estabelecer uma nova estratégia corporativa ou 

criar um diferencial que se traduza em um novo 

posicionamento de uma organização frente seu 

público, membros, entre outros.  

O conceito de Rebranding mostra que hoje 

é impensável administrar de uma mesma forma 
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para sempre. O mercado, a economia, o contexto 

político e a sociedade mudam e evoluem. Mudar 

faz parte da vida de uma organização, seja em 

grandes transformações ou pequenos ajustes. 

Portanto uma atitude que se toma da mesma 

forma que há anos ou décadas atrás talvez não seja 

a mais conveniente nos dias atuais. Em outras 

palavras, a postura que o PET adotou 

anteriormente, que pode ter sido bem sucedida 

naquela época, talvez, atualmente, não esteja mais 

sendo tão assertiva. E dessa forma, o 

encantamento definido por Zerbini Jr. se perde em 

meio a ações repetitivas e obsoletas. 

Contudo, tratar o PET somente com essa 

ideia administrativa profissional torna-se inviável 

quando se analisa o contexto dessa organização. 

Isso porque além de uma entidade, o PET está, ou 

deveria estar, no mesmo âmbito dos alunos e da 

comunidade. Ou seja, deve-se também conciliar 

essas três esferas a qual o grupo pertence de certa 

forma a não superiorizar e, muito menos, 

menosprezar algum quesito.  

Note que isso é o “fazer Marketing”, citado 

anteriormente. E, abordando dessa maneira, não 

se está, de forma alguma, minorando a relação do 

PET com as outras áreas que ele integra. Dar uma 

nova identidade ao PET abusando de suas 

personalidades, culturas, noções é um meio 

bastante favorável para vencer esse desafio. 

Já é perceptível que essa GD aborda um assunto 

bastante diferente de qualquer outra já realizada 

no CONPET. E, reforçando esse tratamento 

diferente com essa discussão, afinal o assunto 

pede esse tipo de abordagem, questione os alunos, 

professores e outras entidades acadêmicas sobre o 

PET. O que ele oferece e qual sua influência? Quais 

pontos o atrai ou o distância das pessoas, e como é 

trabalhar com o PET? Indague sobre o valor daquilo 

que seu grupo faz ou representa. Avalie a 

satisfação dos alunos, o seu diferencial, a 

relevância do que é oferecido. Essa interface trará 

informações vitais para o futuro do PET e 

contribuirá significativamente para o sucesso e 

repercussão dessa GD. Afinal, o propósito deste 

texto não é resolver o problema, mas sim propor 

uma reflexão para que possamos identificar as 

causas de tal problema e atuar efetivamente para 

sua solução. Aqui reside o maior desafio: como 

diminuir a distância entre os PETianos e os alunos?  

 

 


