
Um debate com o presidente
da Radiobrás, Eugênio Bucci,
e a gerente executiva da dire-
toria de marketing e comuni-
cação do Banco do Brasil, Yole
Mendonça, realizado semana
passada, em São Paulo, foi
o primeiro evento do curso
de pós-graduação em comu-
nicação pública que a ESPM
retoma este ano. As aulas co-
meçam na primeira quinzena
de abril.

O curso, iniciado em 2005,
tem duração de 360 horas/aula
e o objetivo de formar um
corpo técnico gerencial de ges-
tores em comunicação pública.
Está direcionado a interessados
em atuar na esfera pública da
comunicação ou aos que de-
sejam compreender melhor o
setor, como profissionais de
ONGs, jornalistas e funcioná-
rios públicos.

Vladimir Safatle, coorde-
nador do curso, diz que a
ESPM percebeu que há uma
carência de profissionais com
formação específica para tra-
balhar em administração pú-
blica. "A maioria que atua na
área veio de outros setores da
comunicação, como agências
de publicidade e redações de
jornal, o que gera algumas
distorções", afirma. Um dos
problemas, na visão de Sa-
fatle, é usar a "espetaculari-
zação típica da publicidade
na comunicação pública". "O
cidadão vê o governo como
mais um anunciante, um
agente de publicidade", com-
pleta.

Segundo o coordenador, o
resultado da primeira turma,
de 50 alunos, foi positivo. "As
habilidades desenvolvidas no
curso otimizaram as relações
de trabalho dos profissionais".

Entre as disciplinas do curso

de pós-graduação estão Plane-
jamento e implementação de
campanhas publicitárias so-
ciais, Estado e estratégias de
comunicação pública, Estudo
da mídia brasileira e Gerencia-
mento de crise na comunica-
ção pública.

No debate, promovido na
última quarta-feira (21), Eugê-
nio Bucci e Yole Mendonça
comentaram suas experiências
no setor, o funcionamento das
empresas e os fundamentos da
comunicação pública.

Bucci começou sua exposição
diferenciando comunicação e
propaganda. "A comunicação
pública não pode ser interes-
sada. Ela existe para ajudar o
público".

A Radiobrás, empresa da
qual o jornalista está à frente,
compreende a Agência Brasil, a
Rádio Agência Nacional, duas
emissoras de TV e cinco de
rádio. Sua gestão, diz, intro-
duziu a palavra objetividade
na missão da empresa. "Temos
compromisso com os fatos, a
rapidez e a exatidão do relato".
Ele também apresentou dados
comparativos que mostram
crescente produtividade da
Radiobrás nos últimos anos.
"Criamos novos programas
sem aumentar o número de
funcionários", afirmou.

Yole falou sobre a importância
da comunicação interna - "pa-,
ra motivar os funcionários - e
a última campanha de posicio-
namento do Banco do Brasil,
que trocou o nome do ban-
co por nomes de correntistas
- "Banco do João", por exem-
plo. "Clientes nos procuravam
para saber onde encontrar um
banco com seu nome. Alguns
foram até a agência tirar foto.
Mobilizou a população, o que
a gente queria", conclui.
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