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Resumo 

O presente artigo tem como finalidade a conceituação de Cerimonial e Protocolo. Esses 
conceitos são a premissa para a real compreensão do trabalho executado pelo setor de 
Cerimonial. Conhecer e saber utilizar as normas de regem o Cerimonial e o Protocolo são 
fundamentais para as relações e para a perfeita convivência entre pessoas e/ou organizações, no 
contexto de um evento/solenidade ou fora dele. Diante da importância já comprovada do papel 
do Cerimonial em diversos setores, é possível dizer que o Cerimonial é membro indispensável 
do organograma institucional. Sendo assim, é imprescindível identificar seu papel, sua tipologia 
e a normatização que o rege, bem como conhecer as regras de protocolo e o papel destinado ao 
seu personagem principal, o mestre de cerimônias. De maneira que, ao explanar brevemente 
esses conceitos, será possível nortear o desenvolvimento de quaisquer trabalhos nessa área.  
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 Afinal, o que é Cerimonial e Protocolo?  
 

Para se conhecer a importância do protocolo e do cerimonial nos eventos, 

acreditamos que necessário se faz o conhecimento básico das razoes de sua existência e 

de sua evolução histórica. Os primórdios do Cerimonial foram no Egito antigo, quando 

havia um tratamento idêntico entre cerimonial civil e cerimonial eclesiástico ou religioso.  

Historicamente, a palavra cerimonial é oriunda do latim caerimoniale, que, 

aplicava-se originalmente às cerimônias religiosas. “Também era importante, no âmbito 

do cerimonial, o relacionamento com outros povos, influência que permanece até o 

                                                
1 Trabalho apresentado no XIV Congresso Internacional de Relações Públicas e Comunicação, realizado 
em Salvador, Bahia, Brasil, dias 22, 23 e 24 de outubro de 2014 no T13 -  Administração e Gestão de 
Eventos. 
2 Concluinte do curso de especialização em Gestão Estratégica em Relações Públicas pela Faculdade 
Batista Brasileira (FBB). Graduada em Relações Públicas pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). 
E-mail: adeliacaroline@gmail.com  
3 Concluinte do curso de especialização em Gestão Estratégica em Relações Públicas pela Faculdade 
Batista Brasileira (FBB). Graduado em Relações Públicas pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 
E-mail: mateusgomes4@gmail.com  



  
 

século atual no cerimonial governamental ou diplomático, e também, no meio 

empresarial” (MEIRELLES, 2011, p.22). 

Com o passar dos anos, “teve seu emprego estendido para quaisquer atos solenes 

e festas públicas, livro que contém as formalidades desses atos ou festas ou setor 

administrativo as quais elas estão afetas” (OLIVEIRA, 2010, p.13). Todavia, até os dias 

de hoje, o conceito de cerimonial confunde-se comumente com termos como protocolo e 

etiqueta. 

Conceituando brevemente os termos que cercam o conceito de cerimonial, 

Meirelles (2011) define: Cerimonial, como “sequência de acontecimentos que resultam 

em um evento”; Protocolo, como “conjunto de leis, decretos, normas e regras que regem 

o cerimonial”; e Etiqueta, como “conjunto de regras de boas maneiras que resultam no 

comportamento das pessoas”. Juntos, esses conceitos contribuem essencialmente no 

desenvolvimento do trabalho do Cerimonial como um todo. 

De acordo com Oliveira (2010),  
 
Entende-se o cerimonial como o conjunto de normas e formalidades 
preestabelecidas que devem ser seguidas na organização de 
determinados eventos, compreendendo o ordenamento de símbolos, 
autoridades e personalidades, a sequência das ações, a evolução das 
celebrações, além das regras de etiqueta – conjunto de regras que dizem 
respeito ao comportamento das pessoas, anfitriões e convidados, num 
determinado evento. (IBID, p.13) 
 

Tratando-se de protocolo, Oliveira (2010) define como “as regras a serem 

seguidas, com o propósito de ordenar e evitar constrangimento entre os participantes de 

uma cerimônia”. No Brasil, o protocolo está regulado pelo Decreto nº 70.274, de 9 de 

março de 1972, o qual aprova as Normas do Cerimonial Público e Ordem Geral de 

Precedência, alterado pelo Decreto nº 83.186, 19 de Fevereiro de 1979. Através deste 

decreto, as solenidades oficiais embasam suas ações em normas definidas para o 

cerimonial público e para a ordem geral de precedência.  

A precedência é a ordem através da qual se estabelece a ordenação e a 

disposição de autoridades, personalidades e/ou símbolos durante uma cerimônia.  Ou 

seja, por meio da precedência se define quem ou o que precede outrem, quem terá 

prioridade e assim por diante, tudo dentro de regras e ordem predeterminadas. “[...] além 



  
 

da observância das regras da etiqueta, que facilitam os contatos e o convívio, urge que se 

determine a precedência, o correto lugar das pessoas em relação aos cargos e funções que 

ocupam e o tratamento correspondente” (MEIRELLES, 2011, p.34). 

A regulamentação das ações de cerimonial através deste decreto foi é pilar que 

norteia a série de atribuições e de funções que o cerimonial assume e os conceitos que o 

cercam. Todavia, para se exercer esse posto é preciso preparo e boa formação, uma vez 

que “são funções que demandam constante aperfeiçoamento profissional, exigem 

conhecimento amplo do comportamento humano, da economia, da política, da sociedade 

e de outras ciências” (IBID, p.39)  

De acordo com Cesca (2008), no tocante à execução do Cerimonial na 

organização de eventos “é essencial que ela seja exercida por profissionais vinculados à 

área de relações públicas, e não por meros curiosos”. Tendo em vista as especificidades 

que esta função acarreta, os conflitos nos quais se envolve e as atribuições técnicas 

pertinentes à área. Dessa forma, o Cerimonial e as relações públicas acrescentam em 

suas funções a gestão, organização e planejamento da comunicação, bem como todas as 

estratégias de comunicação dirigida para públicos específicos. 

De acordo com Meirelles (2011), compete ao profissional do cerimonial: 

 

1. Conhecer ou contribuir para a implantação de uma política de 
relações públicas que atuará no relacionamento da organização com 
seus diversos públicos. 
2. Coordenar o Cerimonial, fixar funções de seus auxiliares e 
distribuir as atribuições. 
[...] 
6. Manter uma listagem atualizada de todos os públicos de interesse da 
organização. 
7. Criar sistema de cumprimentos dos públicos de interesse da 
organização para datas específicas e especiais. 
8. Encarregar-se de toda a correspondência da presidência da 
organização que envolva sua política de relacionamento – relações 
públicas. 
9. Assessorar a presidência da organização sobre a programação, o 
protocolo e o cerimonial das solenidades e recepções às quais deva ou 
não comparecer, informando sobre todos os dados complementares, 
inclusive o traje exigido. 
10. Coordenar e organizar as solenidades oficiais, que envolvam a 
presidência e diretoria da organização, assim como o cerimonial de 
visitas de altas personalidades civis e militares, nacionais e 



  
 

estrangeiras, providenciando, inclusive, os meios de transporte e 
hospedagem, se necessário for. 
11. Organizar a montagem de mesas de honra ou diretora, obedecendo 
às regras de precedência e a forma de tratamento correspondente a 
cada personalidade. 
12. Elaborar o roteiro e o script das cerimônias.  
13. Coordenar e supervisionar o trabalho do pessoal de apoio, 
especialmente do Mestre de Cerimônias e das recepcionistas. 
14. Articular e fornecer todas as informações e a programação das 
cerimônias ao departamento de imprensa da organização. 
[...] 
17. Atuar como introdutor na recepção de visitas oficiais ou formais à 
organização. (MEIRELLES, 2011, p.41/42) 

 

Sendo assim, não apenas o profissional, mas o cerimonial como um todo, por 

seu amplo leque de competências, pode ser entendido como uma ação de comunicação 

estratégica, principalmente no que diz respeito às organizações e execução de eventos. Os 

quais apresentam a mais diversa tipologia:  

! Finalidade: Eventos Públicos e Empresariais; Sociais. 

! Periodicidade: Esporádicos; Periódicos; De Oportunidade. 

! Abrangência: Locais; Regionais; Nacionais; Internacionais. 

! Âmbito: Interno; Externo. 

! Público – alvo desejado: Corporativo; Consumidor; 

Os eventos também podem ser classificados por áreas de interesse: Artístico, 

científico, cultural, educativo, informativo, cívico, político, governamental, lazer, social, 

desportivo, religioso, turístico. De natureza protocolar, comercial, cultural, esportiva, 

social, familiar. Todavia, não apenas os eventos apresentam as mais diversas tipologias, o 

cerimonial tem seus tipos definidos e é sobre isso que será desenvolvido o item a seguir.  

 

Tipologia de Cerimonial 
 

Desde seu surgimento, o cerimonial é utilizado em diversas situações, ritos e 

finalidades. Não apenas no Egito, com o cerimonial civil e religioso, mas também na 

Civilização Grega e Romana, o cerimonial era empregado no campo jurídico, social, 

para funerais, atos religiosos, casamentos, entre outros. Na Idade Média, elegeu-se o 

cerimonial das cortes, utilizado para reger as regras do dia do monarca e dos nobres. Até 



  
 

os dias de hoje, o cerimonial segmenta-se em vários tipos, de acordo com a ocasião e a 

finalidade.  

 

a) Cerimonial Eclesiástico 

Cerimonial de cunho religioso, baseado no Vaticano, é trabalhoso, detalhista e 

esplêndido. O protocolo Eclesiástico é um conjunto de ordens hierárquicas, as quais 

definem as normas de conduta das autoridades da igreja e de seus representantes, em 

ocasiões oficiais ou particulares. É considerado essencial na vida institucional da Igreja. 

O cerimonial eclesiástico tem termos, ritos e simbologias seculares. Todavia, com o 

passar dos séculos, a Igreja evoluiu e adequou muitas mudanças ao protocolo que a 

rege. Inclusive, o rigor dessas regras foi amenizado pelo Papa João XXIII.  

 

b) Cerimonial Universitário 

O princípio do cerimonial universitário se dá a partir da figura do Reitor, que 

para representar seu poder e autoridade em cerimônias devia estar devidamente trajado, 

o que se configura hoje como as vestes reitorais. A partir das vestes, outros rituais 

ficaram estabelecidos, dando ainda mais forma ao trabalho de cerimonial. No Brasil, o 

cerimonial universitário é um termo relativamente novo, desenvolvido apenas a partir 

do século XIX. O cerimonial universitário consiste em definir os ritos, as práticas, os 

elementos, a precedência de autoridades e setores, os símbolos oficiais, entre outros, 

presentes no contexto universitário.  

 

c) Cerimonial Legislativo 

No Brasil, ainda não existe uma norma que defina o cerimonial entre os três 

poderes, todavia, o Poder Legislativo tem funções específicas e precisa de regras 

particulares às suas atribuições. “O Legislativo é o estuário dos debates, das 

deliberações, das proposituras, das discussões, das análises, das negociações e das 

votações com procedimentos, dinâmica, ritos, normas, diferenças e semelhanças em 

cada ato, cerimônia e evento” (MEIRELLES, 2011, p.29).  Seus níveis de aplicação se 

estendem às esferas Federal, Estadual e Municipal. 

 



  
 

d) Cerimonial Militar 

O cerimonial militar pode ser inserido no cerimonial governamental e é 

regulamentado pelo Decreto Presidencial já descrito no início do capítulo. Ainda assim, 

sua atividade é realizada de acordo com regulamentos das mais diversas esferas 

militares do país. “Cerimônias militares contribuem para desenvolver, entre superiores e 

subordinados, o espírito de corpo, a camaradagem e a confiança, virtudes castrenses que 

constituem apanágio dos membros das Forças Armadas.” (BRASIL, 2009 apud 

OLIVEIRA, 2010, p.27). O cerimonial militar é constituído de sinais de respeito, de 

continência e de honras militares, como dignidade, disciplina e amor pelo país.  

 

e) Cerimonial Empresarial ou Privado 

O cerimonial empresarial é regido pelas regras e normas do cerimonial público, 

refere-se ao cerimonial desenvolvido em empresas, instituições ou organizações 

privadas. O protocolo empresarial define os critérios do relacionamento interpessoal 

dentro das organizações, bem como as formalidades, normas e condutas que regem cada 

organização em particular.  

 

f) Cerimonial Social 

Trata-se de um cerimonial que evidencia a confraternização, o laser e reunião 

de grupos da sociedade. “O cerimonial social está ligado aos eventos sociais, que visam 

reunir e confraternizar pessoas de um mesmo círculo familiar ou de amizade, por meio 

da comemoração de datas que tenham relação com os hábitos e costumes daquele 

grupo” (MEIRELLES, 2011, p.31). Apesar de não existir leis específicas, regulamenta-

se através de tradições e costumes. 

 

 

g) Cerimonial Público 

O cerimonial público é o conjunto de acontecimentos que implicam em um 

evento e propõe uma conexão entre a sociedade e os trabalhos desenvolvidos pelo poder 

público. “O cerimonial é, portanto, responsável por planejar soluções e executar ações 

voltadas ao encontro de aspirações políticas que contribuam na consolidação de 



  
 

cenários institucionais favoráveis, que permeiem intercâmbios variados ou fortaleçam 

processos interativos” (OLIVEIRA, 2010, p.23). O cerimonial público preocupa-se em 

estabelecer padrões na execução de eventos em órgãos públicos. Cria-se, portanto, um 

ritual com finalidade de comunicar, possibilitando projetar uma boa imagem da 

instituição e de seus administradores. Dentre as funções designadas ao Cerimonial 

Público, há o relacionamento direto com os públicos que permeiam a organização e a 

gestão das relações entre os envolvidos no processo comunicacional. 

Um personagem importante nessa interlocução entre públicos e as 

organizações é o desempenhado pelo Mestre de Cerimônias. Além de conduzir as 

solenidades, ele é capaz de transmitir a imagem desejada e de servir como canal para a 

comunicação que se deseja imprimir. É sobre esse conceito que o próximo item trará 

suas considerações. 

 

O papel do Mestre de Cerimônias  

 

Por vezes, os conceitos de Mestre de Cerimônias e Cerimonialista são tratados 

como sinônimos e usados para designar as mesmas funções dentro do cerimonial. 

Todavia, esses termos possuem finalidades adversas, tornando possível dar a cada 

função seus reais conceitos e atividades dentro do cerimonial. Se o cerimonial é um 

conjunto de normas, formalidades e regras que regem uma cerimônia, definindo a 

direção de cada ato e designando os procedimentos a serem empregados em cada 

solenidade, é preciso ter funções bem direcionadas e segmentadas para seus membros 

componentes, os quais, agindo de acordo com suas funções e trabalhando juntos, são 

indispensáveis para o funcionamento da cerimônia.  

 

a) Mestre de Cerimônias (MC) 

O Mestre de Cerimônias é a pessoa encarregada de fazer a locução do evento, 

ou seja, é quem conduz a cerimônia, seguindo o roteiro da solenidade e a sequência de 

procedimentos já definidos anteriormente. Ao Mestre de Cerimônias compete ter boa 

voz, boa dicção, boa leitura, além de elegância e boa postura. Faz-se necessário ao MC 



  
 

ter conhecimento prévio sobre a solenidade, ou seja, é preciso visitar com antecedência 

o local onde será realizado o evento para verificar condições de acesso, segurança, 

espaço físico, estrutura multimídia e disponibilidade de equipamentos.  

Cabe ainda ao MC administrar com bom senso, presteza, cortesia e polidez as 

situações imprevistas que possam ocorrer na sequência programada da solenidade, 

compreendendo a importância de sua função como mediador e controlador da 

cerimônia. Todavia, é preciso entender que improvisos são ocasionais a essa função, 

devendo ser tratados como atos já previstos, antecipados e treinados anteriormente. É 

preciso ainda que o MC conheça os textos que deverá enunciar no decorrer da 

programação, informando-se previamente sobre o tipo de público ao qual se dirigirá, 

para que não haja comportamentos e atos inconvenientes à cerimônia.  

Dessa forma, em resumo, é necessário que o MC cumprir basicamente o 

seguinte roteiro: apresentar um breve relato sobre o evento; anunciar os componentes da 

mesa de honra, na ordem do maior para o menor graduado; agradecer a presença das 

autoridades; se oportuno, conclamar os presentes à audição do Hino Nacional; na ordem 

inversa à anterior, anunciar os oradores, que deverão estar cientes do respectivo tempo 

de fala; encerrar o ato oficial no horário previsto.  

 

b) Cerimonialista 

Compete ao Cerimonialista administrar situações dessa natureza, orientando-se 

pela interpretação adequada dos dispositivos legais e pelo uso do bom senso e do 

respeito. Trata-se da pessoa encarregada da condução da solenidade, ou seja, 

responsabiliza-se pelo cumprimento das normas protocolares. Dessa forma, é possível 

afirmar que o Cerimonialista organiza, coordena, conduz e supervisiona a realização de 

solenidades de caráter oficial.  

As atividades relacionadas ao Cerimonialista são: 

! Zelar pelo cumprimento das regras protocolares e da ordem de precedência;  

! Elaborar o roteiro da cerimônia, a listagem (check list) dos itens a ser 

providenciados e os textos que deverão ser enunciados pelo mestre de cerimônias. 

! Orientar a montagem da mesa diretora ou de honra, obedecendo às regras 

protocolares e ao emprego correto dos pronomes de tratamento. 



  
 

! Fiscalizar os requisitos básicos no tocante aos serviços de apoio ao evento, tais 

como: normas de segurança, adequação dos espaços físicos e instalação de 

equipamentos de som e imagem;  

! Responsabiliza-se pelas questões relacionadas ao protocolo e à ordem de 

precedência, orientando as autoridades, personalidades e participantes presentes, 

especialmente quanto ao cumprimento dos ritos formais, à composição da mesa 

oficial, à disposição de bandeiras e ao uso adequado de trajes.  

Além disso, quando estiver dentro de suas funções atribuídas, cabe ainda ao 

Cerimonialista, contribuir para a formulação de políticas de relacionamento da 

instituição com seus diversos públicos. Nos limites de sua competência, o 

Cerimonialista deve prover as condições para o desenvolvimento de todas as tarefas 

pertinentes ao cerimonial.  

A elaboração do script ou do roteiro de uma solenidade deve ser de 

responsabilidade do cerimonialista, todavia, deve passar pela revisão do mestre de 

cerimônias, o qual deve estar totalmente intereirado e informado sobre o evento. O 

script ou roteiro deve ser objetivo, formal, conciso e bem escrito. Dessa forma, o MC 

deve manter sua essência, lendo-o e sendo fiel às sequencias pré-determinadas.  

Em seu modelo mais básico, o scritp ou roteiro deve conter, consecutivamente:  

! Cumprimentos iniciais;  

! Texto introdutório alusivo ao evento;  

! Composição da mesa diretiva o de honra;  

! Execução do Hino Nacional e outros hinos;  

! Breve acolhida introdutória do coordenador da mesa/ maior autoridade, 

dando início oficialmente ao evento; 

! Registro de presenças / Recados e Homenagens; 

! Pronunciamento dos integrantes da mesa; 

! Decomposição da mesa; 

! Prosseguimento do evento de acordo com sua tipologia; 

! Encerramento do evento com maior autoridade; 

! Agradecimento aos patrocinadores, apoios, permutas, funcionários; 

! Convite para o coquetel. 



  
 

É preciso destacar que o Mestre de Cerimônias não faz pronunciamentos de 

abertura, nem de encerramento de solenidades. O script ou roteiro deve ser adequado ao 

tipo do evento, encaixando-se na proposta da solenidade. Este é o momento das 

organizações expressarem, através do script, a comunicação que desejam realizar com 

seus públicos, o nível de formalidade, o conteúdo das informações, se seguirá à risca os 

protocolos ou permitirá que haja uma abertura para improvisos, entre outros. É através 

da postura adotada pelo Mestre de Cerimônias que a organização expressa seu perfil e é 

através do que é dito por ele que a organização consegue transmitir o que é relevante 

chegar aos ouvidos de seus públicos. 

A partir dessa compreensão geral acerca do que é cerimonial e protocolo, dos 

tipos de cerimonial e do papel do mestre de cerimônias, faz-se necessário entender a 

importância desse conjunto nas organizações, acerca desse assunto o próximo item será 

desenvolvido. 

A importância do Cerimonial para as organizações 
 

O cerimonial é o conjunto de acontecimentos que implicam em um evento e 

propõe uma conexão entre a sociedade e os trabalhos desenvolvidos pelo poder público. 

De acordo com Oliveira (2010), “o cerimonial é, portanto, responsável por planejar 

soluções e executar ações voltadas ao encontro de aspirações políticas que contribuam 

na consolidação de cenários institucionais favoráveis, que permeiem intercâmbios 

variados ou fortaleçam processos interativos”. 

Tendo em vista o gerenciamento, não apenas de crises, mas da comunicação 

como um todo, o Cerimonial precisa ser regido por normas, técnicas e regras específicas 

de protocolo, cerimonial e etiqueta, capazes de normatizar, diante de sua relevância, os 

métodos utilizados para a comunicação com os seus públicos. 

Ao conceituar cerimonial político, Pinto (2008) traz à compreensão a 

importância do cerimonial, independente de sua tipologia, para o fortalecimento das 

relações. 
O cerimonial político pode ser considerado um instrumento, entre 
outros, de legitimação do poder que serve para reforçar ou suprir 
lacunas de mecanismos constitucionais como seja o mandato 



  
 

conferido pelo eleitorado aos seus representantes. [...] É sem dúvida 
um instrumento importante para a aproximação da instituição ao povo. 

 

É possível considerar o cerimonial como um instrumento de inclusão social 

que impõe respeito e postura igualitária aos menos privilegiados, ou seja, equipara as 

relações de poder com as relações de respeito à pessoa humana, sem deixar de cumprir 

as precedências regidas no Protocolo. Deve-se considerar que a atividade de cerimonial 

requer um olhar atento ao processo de fortalecimento dos públicos diante de uma 

participação social mais efetiva. 

Cerimonial e Protocoloco não são conceitos ligados apenas a solenidades e/ou 

cerimônias de cunho político ou que sejam ligadas a momentos históricos, mas também 

estão diretamente relacionados a eventos que visam tornar público as suas ações da 

organização, que muitas vezes não são compreendidas pelo público através do contato 

tradicional, ou pelo que é visto na comunicação tradicional das organizações.  

Através de eventos, a organização poderá se apresentar à sociedade, aos seus 

clientes, à imprensa, aos cidadãos, enfim, aos seus públicos específicos, se assim 

desejar, ou geral. Esse contato pode motivar e provocar reações positivas (ou negativas, 

se não for bem planejado), mudar comportamentos e opiniões acerca da organização e 

garantir apoio para suas ações. Além disso, é possível também captar apoio dos públicos 

envolvidos para estimular a participação dos mesmos nas atividades desenvolvidas pela 

organização. 

É possível, dessa forma, ver no trabalho do Cerimonial uma ponte para a 

construção da imagem organizacional juntamente com seus públicos. De acordo com 

Farias (2004), o trabalho desempenhado pela comunicação para com os seus públicos é 

de eleva importância e responsabilidade. 

 
O discurso institucional segue sendo valorizado, pois já não se pode 
pensar uma organização que não tenha por trás de si uma imagem, 
uma identidade, um diferencial em relação às demais. As relações 
públicas podem e devem contribuir para essa construção de uma nova 
realidade, em que os diversos setores sociais, políticos e econômicos 
sejam mediados rumo ao equilíbrio. (FARIAS, 2004, p. 83) 
 

Essa contribuição em busca do equilíbrio pode ser desempenhada através de 

um planejado trabalho de cerimonial. Eventos podem contribuir para a formação e 



  
 

consolidação de uma imagem favorável para a organização, o que, por sua vez, poderá 

fortalecer o intercâmbio entre os públicos e provocar uma interação.  

Trata-se de ter um trabalho de relações públicas, desenvolvido através do 

cerimonial, com o objetivo de engajar os públicos, consolidar a imagem institucional, 

mediar conflitos, propiciar a interação do público envolvido, entre outros.  

 
O cerimonial e as relações públicas agregam em suas funções a 
gestão, organização e planejamento da comunicação nas 
instituições públicas e privadas, bem como todas as ações de 
comunicação dirigida para públicos específicos, sejam eles 
internos ou externos. O cerimonial é, portanto, responsável por 
planejar soluções e executar ações voltadas ao encontro de 
aspirações políticas que contribuam na consolidação de cenários 
institucionais favoráveis, que permeiem intercâmbios variados 
ou fortaleçam processos interativos. (OLIVEIRA, 2010, p22) 

 

Dito isto, é possível afirmar que o papel desempenhado pelo cerimonial vai 

além da promoção de eventos, de confraternizações, coquetéis, entre outros. O trabalho 

de cerimonial está intrinsecamente ligado ao cerne da comunicação, ao planejamento e à 

visão estratégica das relações públicas. Ao organizar eventos, uma organização expõe 

sua identidade, põe em pauta sua imagem, reúne seus públicos, ou seja, arrisca-se para 

promover um momento que deve dar certo e gerar frutos positivos. 

É plausível dizer que as ações do cerimonial podem mobilizar os públicos para 

ações positivas em relação às organizações, e mais ainda, pode gerar prestígio, respeito 

e admiração pelo conceito e pela imagem da mesma. Trata-se da consolidação da 

imagem organizacional, um conceito de suma importância para qualquer organização 

moderna.  

Em resumo, cerimonial e protoloco vão muito além do que comumente é 

entendido sobre essa atividade. Deve-se a esse trabalho um papel relevante dentro das 

organizações, proporcional à sua real função. Pois se trata de um setor que pensa 

estrategicamente, é bem planejado e comunica-se estreitamente com os objetivos das 

relações públicas. Cerimonial e protocolo também são integrantes – eficientes – da 

comunicação estratégica organizacional e podem trazer resultados positivos e 



  
 

duradouros. Basta acreditar, investir e entender, de fato, o que está por trás desses 

conceitos.   
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