
Comunicar o que é público
Começa a tomar corpo a dis-

cussão sobre a importância da
demarcação do campo da comu-
nicação pública, tanto na seara
acadêmica quanto na de mer-
cado. A área ganha espaço por
sua necessidade de apresentar
diferenciais em relação à comuni-
cação mercadológica, de maneira
que o profissional não atue na
esfera pública adotando práticas
tradicionais do mercado.

"Até agora a dedicação das
universidades a esse tema tem
sido desproporcional ao que
isso já significa, visto que muitos
profissionais trabalham relacio-
nados à comunicação pública",
afirma Eugênio Bucci, presi-
dente da Radiobrás até o fecha-
mento desta edição. Por isso, o
setor aponta crescente procura,
enquanto ainda carece de pro-
fissionais que sejam gestores na
área, compreendendo as pecu-
liaridades das questões públicas
em todas as esferas (muiúcipais,
estaduais e federais).

Atualmente, as atividades
relacionadas com comunicação
pública somam 14 mil postos de
trabalho, ocupados por profis-
sionais das mais variadas áreas.
Sob a ótica dos investimentos,

Eugênio Bucci defende a importância de
compartilhar discussões sobre o tema

os números são expressivos. Só
no governo federal o orçamento
em comunicação, em 2005, foi
da ordem de R$ 888 milhões,
contemplando ações das admi-
nistrações direta (ministérios)
e indireta (empresas públicas).
A Petrobras, por exemplo,
abriu concorrência no início do
ano para o atendimento de sua
conta com verba anual de R$
250 milhões, na qual concorrem
14 agências publicitárias. A lici-
tação deve ser concluída antes
do dia 31 de março, quando
expira o contrato das três atuais
agências: F/Nazca, Quê Comuni-
cação e Duda Propaganda.

A Escola Superior de Propa-
ganda e Marketing (ESPM) está
entre as poucas instituições de
ensino que têm se dedicado à
questão. "Nosso curso é bas-
tante focado na formação de
quadros técnicos gerenciais
para atuar na área governamen-
tal, já que temos bastante de-
manda nesse mercado", reforça

Vladimir Safatle, coordenador
do Programa de Pós-Graduação
em Comunicação Pública.

Bucci destaca a importância
de iniciativas como essa em vir-
tude de esses espaços acadêmi-
cos permitirem a realização
de estudos comparados. Isso
pode envolver questões como a
análise de diferentes modelos,
processos e posturas dos gov-

ernos em relação à comunica-
ção pública. Ele aponta, como
demonstração, o perfil brasileiro,
no qual o governo se comunica
muito por meio da compra de
espaços na mídia (o que pode
vir a interferir na linha editorial
de veículos mais vulneráveis),
enquanto tem um modelo que
mescla investimentos públicos
e privados para a manutenção

da agência pública de comunica-
ção. Na Inglaterra, o recurso de
compra de mídia é pouquíssimo
utilizado, mas o governo mantém
toda a estrutura da BBC.

Bucci acrescenta que é pre-
ciso haver cuidado para não
gerar confusões, como a de
um governante pensar a pro-
paganda de si mesmo como
acesso à informação: "Não pode

haver democracia sem uma co-
municação pública forte, capaz
de se contrapor ao sistema de
comunicação comercial".

Daí surge a ponderação de
que a principal responsabilidade
da comunicação não é apenas
a transmissão de informaçõe,s,
mas a construção de canais
para a decisão partilhada pela
sociedade civil. "Não existem
marcos teóricos e distinções
sobre as práticas de conduta
nas comunicações pública e
mercadológica. Por isso, muitas
vezes há reprodução da lógica
comercial na esfera pública",
finaliza Bucci.
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