
COMUNICAÇÃO PÚBLICA

A informação oficial
sem preconceitos
Área avança na última década, mas ainda falha diante
dos caminhos do informar na democracia

POR RACHEL CARDOSO

A comunicação pública no Brasil
ainda é incipiente diante da consoli-
dação da democracia e da proliferação
dos meios de informação. Essencial-
mente está estruturada em dois pilares:
publicidade e assessoria de imprensa.
As nuances desse instrumento de go-
verno seguem à deriva por motivos que
vão desde o engessamento burocrático
até a dificuldade de distingui-lo das
linguagens governamental e política.

Trata-se de terreno árido, permea-
do por polêmicas, como em tudo que
envolve a máquina pública. "O governo
brasileiro padece de miopia da comu-
nicação", avalia o professor Vladimir
Safatle, coordenador do curso de pós-
graduação em Comunicação Pública
da Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM).

Faz coro à crítica o jornalista Eu-
gênio Bucci, ex-presidente da Radio-
brãs, canal oficial da Presidência da
República, o qual dirigiu por mais de
quatro anos. "O conceito adotado é
o da Arca de Noé. Toda e qualquer
prática entra sob o guarda-chuva da
comunicação pública."

A compra de espaço
publicitário, com dinheiro

público, só deveria ocorrer em
caráter de emergência

Ele questiona a legitimidade da pu-
blicidade no setor e diz que a compra
de espaço publicitário, com dinheiro
público, só deveria ocorrer em caráter
emergcncial ou de utilidade pública,
caso da campanha de combate à den-
gue. E ainda considera obrigatório o
apoio dos grandes grupos de comu-
nicação a essas ações.

Bucci vê profunda distorção da de-
mocracia no atual estágio da comuni-

cação pública, no país. "A publicidade
é um mecanismo pelo qual o poder
público pressiona os veículos, porque
muitos deles são dependentes das in-
serções do governo para fechar o mês
no azul", afirma.

A repartição da verba entre os
diversos canais da mídia se traduz,
diz o jornalista, em uni cerceamento
velado da liberdade de expressão, ao
influenciar o conteúdo editorial. "É



correto gastar dinheiro público para
falar bem de si mesmo?", pergunta.

Safatle também rechaça a opção
prioritária de investimentos em pu-
blicidade, notadamente em propa-
gandas veiculadas em grandes redes
de televisão. Isso acontece porque
falta credibilidade na comunicação,
geralmente avaliada como plataforma
eleitoral permanente.

A opinião é compartilhada pelo
jornalista Eduardo Ribeiro, da Mega
Brasil Comunicação, empresa pro-
motora de congressos e seminários
voltados para aprimoramento de pro-
fissionais da área. "O setor público é
visto com maus olhos, embora hoje
esteja mais estruturado, com mão-de-
obra mais qualificada. A comunicação,
porém, é o espelho da gestão. Não faz
milagres", afirma.

Para amenizar o cenário de des-
confiança, Safatle defende a adoção de
corpo técnico gerencial. Somente um
quadro estável de funcionários públi-

0 setor ainda é visto com
maus olhos, embora hoje

esteja mais estruturado, com
mão-de-obra qualificada

cos, capacitado para pensar comuni-
cação de governo, terá condições de
avaliar acertos de cada administração,
e também abrir canais para dialogar
com a sociedade. "O usual é o troca-
troca de publicitários e jornalistas de
grife a cada nova gestão."

A jornalista Mary Zaidan, respon-
sável pelas contas públicas da agência
de comunicação Lu Fernandes, dis-
corda de Safatle. Para ela, assessoria
de imprensa é atividade que não pode
ser feita por corpo interno. "É preciso
ter cumplicidade com o dirigente,
pois não é possível desenvolver uma

Sinval, da Prefeitura de SP: frustração por não conhecer todo o público que servimos

ação eficiente só por ser um funcio-
nário público."

A análise é feita com a experiência
de quem atuou como braço direito de
Mário Covas nos dois mandatos de
governo do Estado de São Paulo. "É
natural que você queira ao seu lado
alguém de confiança", afirma Mary.
Considera, no entanto, as dificuldades
de obter bons profissionais, dispostos
ao envolvimento com o poder públi-
co, algo geralmente avaliado como
demérito. Outro motivo para isso é
a baixa remuneração.

CANAL COM O CIDADÃO

O antagonismo entre Mary e Sa-
fatle cai por terra quando o debate
é focado na construção de canais de
informações adicionais, que permi-
tam ao cidadão participar do processo
político, o que ambos consideram a
legítima comunicação pública. "Políti-
cos costumam ter o entendimento pri-
mário da comunicação, traduzida em
propaganda e imprensa", diz Mary.

Uma solução, classificada por Mary
como não-ortodoxa, foi empregada na

campanha realizada para a Secreta-
ria de Transportes do Estado de São
Paulo, na mudança de critérios para
uso do bilhete único. O objetivo era
o recadastramento para redução de
fraudes no sistema. Foram escolhidos
meios específicos, como jornais de
ônibus e mala-direta para os usuá-
rios, além de cartazes nos terminais
e treinamento de pessoal.

Políticos costumam ter
entendimento primário
da área, traduzida em

publicidade e assessoria

Estratégia semelhante adotou
recentemente a Companhia de Sa-
neamento Básico do Estado de São
Paulo (Sabesp). "Não temos mais
campanhas generalizando motes e
conceitos. Nossa meta é criar lingua-
gens diferentes para regionalizar a in-
formação", acredita o superintendente



de comunicação social da Sabesp, Piauí
Christiano.

A Sabesp conta com verba de R$ 40
milhões anuais, fora o contrato com a
agência publicitária no valor de R$ 12
milhões. O orçamento é dividido entre
apoios e patrocínios institucionais, pu-
blicidade oficial e suporte de imprensa,
além de educação ambiental. Estrutura
suficiente, segundo Christiano, para
criar uma nova comunicação dentro
da companhia.

DÉCADA DE EVOLUÇÃO
Apesar das críticas pertinentes,

Mary faz ressalvas sobre os avanços
na última década, como a adoção da
internet para divulgação das contas
públicas e das licitações para contrata-
ção das agências publicitárias. Ela diz
que também houve a setorização de
agências no atendimento das diversas
áreas de governo. Antigamente, todo
o serviço era prestado por uma única
vencedora. São passos que deram
transparência aos processos.

Mas as discussões em torno da Lei
federal n° 8.666 começaram a ganhar
musculatura com o escândalo do men-
salão, quando o publicitário Marcos
Valério, dono da agência DNA, foi acu-
sado de desvio de verba publicitária.
Em vigor desde 1993, a chamada lei
das licitações determina a escolha
das agências pelo melhor preço e
técnica. Ocorre que a atual forma de
contratação ainda deixa brechas para
corrupção.

No mercado, há movimento para
descentralizar a verba, hoje repassada
integralmente para as agências, que en-

Apesar das críticas, há

ressalvas sobre avanços

nos últimos anos, como

a adoção da internet

O Banco do Brasil inovou

ao lançar edital de

contratação restringindo

o serviço apenas à publicidade

tão subcontratam gráficas, assessorias,
institutos de pesquisas e produtoras,
entre outros. A luta é para que Execu-
tivo, Legislativo e Judiciário promovam
licitações independentes e contratem
diretamente esses serviços.

Nesse sentido, está em elaboração
um projeto de lei para modernizar a
8.666, conforme informa Sinval. De au-
toria do deputado petista José Eduardo
Cardozo (PT), sub-relator da Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI)
dos Correios, a proposta é criar ferra-
mentas de escolhas menos subjetivas
na análise de propostas técnicas, além
de restringir os contratos à prestação
de serviços de publicidade. Conforme
Cardozo, a iniciativa pode evitar o fa-
vorecimento de agências que tenham
feito campanha eleitoral.

O modelo atual permite ao go-
verno interferir na escolha de uma
determinada gráfica, ao estabelecer
critérios frágeis que podem permitir
uma contratação superfaturada. A
alternativa seria, então, estabelecer
sorteio para definir os membros das
comissões de licitação que analisarão
as propostas e desempenho técnico
dos concorrentes.

A iniciativa tem aval do mercado
publicitário. Tanto a Associação Bra-
sileira de Agências de Publicidade
(Abap) como a Associação Brasileira
de Propaganda (ABP) são favoráveis à
proposta. "O mercado está pronto para
separar a publicidade dos outros servi-
ços, desonerar a produção e destinar
recursos para canais como as agências
de comunicação corporativa e de even-
tos", diz Ribeiro, da Mega Brasil.

Mary, da Lu Fernandes: assessora de imprensa
não pode ser feita por corpo interno

Ele explica que, até então, as agên-
cias faziam lobby a favor desse sistema,
porque isto lhes dava poder e reforçava
receitas com a comissão sobre as sub-

A Prefeitura de São Paulo

vem trabalhando, em

2007, com uma verba
de R$ 49 milhões

contratações. Agências publicitárias
levam 20% sobre tudo que é veiculado
na mídia. Os honorários pelos tercei-
rizados variam entre 8% e 15%. Os
serviços subcontratados consomem
entre 35% e 50% de toda a verba do
governo destinada para a área.

FORA DO PAPEL
Enquanto o projeto não sai do pa-

pel, iniciativas pontuais de algumas
autarquias federais, uns poucos gover-
nos estaduais e, mais recentemente, a



COMUNICAÇÃO PUBLICA

O Poder Executivo é
considerado, sem dúvida,

um dos maiores
anunciantes do país

Prefeitura de São Paulo demonstram
que é possível colocar em prática a
idéia. O Banco do Brasil, por exemplo,
inovou critérios ao lançar edital de
contratação que restringe o serviço
apenas à publicidade.

Também solicitou aos concorren-
tes a entrega de dois envelopes com
propostas técnicas, sendo um identifi-
cado e outro não. Seguem pelo mesmo
caminho Banco Central e Instituto
Brasileiro de Turismo (Embratur).
Essas diretrizes são tendências dentro
de toda a Secretaria de Comunicação
da Presidência da República.

"É recomendável licitações sepa-
radas para terceirizar serviços como
assessoria de comunicação, pesquisa,
montagem de site e campanhas publi-
citárias", considera o subchefe exe-

cutivo da Secom do governo federal,
Ottoni Fernandes Júnior.

Concorda, porém, que a terceiri-
zação de serviços não exclui a neces-
sidade de formar, na administração
pública, um núcleo de funcionários
bem qualificados com visão de proces-
so e capacidade de planejamento. "A
continuidade do quadro formado, sem
bruscas oscilações, também influencia
na eficiência da comunicação."

A Prefeitura de São Paulo tam-
bém aderiu ao modelo. Com o fim dos
contratos da gestão anterior, ocorrido
em julho de 2006, realizou licitação
independente para contratar a pro-
dutora responsável pelas imagens
oficiais. Prepara, ainda, edital para
licitar agência de comunicação para
atendimento de imprensa.

Como a comunicação de todas
as secretarias fica com a Secretaria
Executiva de Comunicação, serão
selecionadas entre quatro e cinco
empresas, consideradas peças fun-
damentais no organograma da Secom
paulistana por atuarem diretamente
com os formadores de opinião. "To-
das terão contrato direto com o go-

Christiano, da Sabesp: linguagens diferentes
para regionalizar a informação

verno", adianta o secretário Marcus
Vinicius Sinval.

Profissional de perfil técnico, Sin-
val avalia que a descentralização da

TV PUBLICA NA BERLINDA

É oportuna a discussão criada sobre os
rumos da televisão pública — conceito cujo
entendimento é relativamente recente no país
— a partir do anúncio do governo federal de
investir inicialmente R$ 350 milhões na criação
da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), ges-
tora da rede batizada TV Brasil. Especialistas
acreditam que o debate pode estimular um
aperfeiçoamento na programação do meio cuja
finalidade deveria ser estritamente social. "A TV
pública nunca vai ser economicamente viável.
A função dela é a inovação", diz o professor
Vladimir Safatle, coordenador da pós-graduação
em Comunicação Pública da Escola Superior de
Propaganda e Marketing (ESPM).

Ele também destaca a necessidade de
autonomia, inclusive financeira. Um entrave
que reduziu a capacidade de produção de canais

como a Cultura e a TVE na década de 90. "O
patrocínio é uma forma velada de publicidade",
diz Safatle. Ele cita a BBC como experiência
de êxito por conseguir manter independência
do mercado.

O ministro Franklin Martins adiantou,
durante Encontro Nacional de Comunicação,
realizado em julho na Câmara dos Deputados,
que a nova TV não vai copiar nenhum modelo
existente no mundo e será adequada à realidade
brasileira. Para Martins, a criação da TV pública
também vai provocar mudanças positivas nas
TVs comerciais.

O ponto de partida para formação da rede
é a fusão entre a Radiobrás e a Associação de
Comunicação Educativa Roquette Pinto (Acerp).
Juntos, esses canais têm R$ 200 milhões para a
produção de conteúdo. "O que nós queremos

não é só uma TV pública, mas uma rádio pública
que faça uma comunicação pública de modo
geral, que tenha entretenimento e cultura e não
se movimente pela lógica comercial e nem pela
estatal", diz Martins.

A medida provisória que cria a TV pública
proíbe a nomeação de parlamentares ou funcio-
nários em cargos de comissão para o conselho
formado por 20 membros. A participação
do governo está limitada a quatro ministros
- de Educação, Ciência e Tecnologia, Cultura
e Comunicação. Outros 15 conselheiros serão
indicados pelo presidente da República, a partir
de nomes apresentados pela sociedade civil.
Haverá um representante dos funcionários.
As regras ainda podem mudar no Congresso.
A TV pública nascerá oficialmente em 2 de
dezembro. (RC)



COMUNICAÇÃO PÚBLICA

Safa/te, do ESPM: o governo brasileiro padece
de miopia da comunicação

verba publicitária se reflete em mais
liquidez e menos, tributação para os
fornecedores, além da economia aos
cofres públicos. "Os custos foram re-
duzidos em R$ 2 milhões com essa
primeira contratação direta."

A infra-estrutura no
Legislativo é espetacular,

mas se resume à
comunicação interna

A Prefeitura de São Paulo trabalha
com uma verba de R$ 49 milhões para
este ano, contra R$ 29 milhões em
2006. Para 2008, ano de eleições, é
obrigatória uma média dos três pri-
meiros anos. Estima-se algo em tor-

no de R$ 35 milhões. A maior parte
é aplicada em televisão e rádio pela
abrangência do alcance.

Estruturar uma comunicação
que leve o cidadão ao uso pleno do
serviço público depende de fatores,
muitas vezes, distantes daqueles que
administram os recursos. "Entendo a
burocracia no governo como algo ne-
cessário, mas a maior frustração é não
conhecer plenamente todo o público
que servimos", afirma Sinval.

No governo do Estado do Rio de
Janeiro, as discussões do modelo de
licitação também começaram. Os
editais devem ser abertos até o final
deste ano. "Ainda trabalhamos com as
agências herdadas pela gestão ante-
rior e boa parte da verba anual já está
comprometida", diz o coordenador de
comunicação do Rio, Ricardo Cota.

Com orçamento de R$ 45 milhões
para este ano, incluindo aí recursos
para eventos - em alguns Estados,
como a Bahia, essa verba é separada,
aos moldes do que ocorre na União -,
Cota tenta encontrar caminhos alter-
nativos. "Muitas vezes, a mídia regio-
nal e segmentada proporciona maior
eficiência com menor custo."

Aponta, porém, um empecilho
que deixou a internet à margem por
um longo período: a falta de auditoria
específica e de confiança para inves-
timentos em determinados canais,
como o Instituto Verificador de Cir-
culação (IVC). "Não dá para associar
a imagem do governador a qualquer
folhetim por aí."

Na administração do governador
Sérgio Cabral (PMDB) a Secom flu-
minense foi extinta. Hoje, a coorde-
nadoria de comunicação, com corpo
interno na assessoria de imprensa, fica
abrigada na Casa Civil. "Sem recursos
descentralizados de outras secretarias
não seria possível avançar em frentes
como Esporte e Turismo", observa.

Há 20 anos ao lado de Cabral,
Cota trouxe para o governo estadual

* Os valores, fornecidos com base nos dados

de 2006 do Instituto de Acompanhamento da

Publicidade (IAP), são nominais e não incluem

publicidade legal, produção e patrocínio.



COMUNICAÇÃO PUBLICA

Fernandes, da Secom: a comunicação online
para divulgar boas práticas de governo

um pouco da experiência vivida no
Senado, ao implantar um projeto de
intranet para os servidores. "A infra-
estrutura no Legislativo é espetacular,
mas se resume à comunicação interna.
Não há compromisso em anunciar."

O Poder Executivo é, sem dúvi-
da, um dos maiores anunciantes do
país. Os investimentos do governo
federal caminham lado a lado a gran-
des empresas, por exemplo, Casas
Bahia, listada como líder no ranking
do Ibope Mídia. Somente em 2006, a
União destinou mais de R$ l bilhão
à comunicação.

O volume 5,48% maior sobre 2005
foi puxado pela expansão de 12% das
verbas publicitárias das estatais, per-
centual semelhante ao crescimento
do mercado de publicidade no ano
passado, que foi de 12,3%. As estatais
consomem mais de 76% da verba to-
tal divulgada, sendo principais anun-
ciantes a Caixa Econômica Federal, a

Petrobras e o Banco do Brasil, nessa
ordem. "Em 2007 trabalhamos com
recursos até 15% menores", diz Fer-
nandes Júnior.

DIVISÃO DO BOLO
A distribuição da verba feita pela

União ilustra a movimentação nas de-
mais esferas. Como ocorre no setor
privado, a TV aberta está à frente dos
investimentos recebidos (veja gráfico
na pág. 24).

No balanço, destaca-se o cresci-
mento da verba destinada para mídias,
como outdoor e internet, e a queda
do volume aplicado em jornais e re-
vistas. "Nosso principal instrumento
de comunicação pública tem sido o
trabalho de divulgação, por meio de
assessorias de imprensa e os portais
na internet", diz Fernandes Júnior.
Ele cita como exemplo o site do Mi-
nistério da Educação, pela qualidade
das informações disponíveis.

Para Fernandes Júnior, é preciso
fortalecer a comunicação online com
disseminação das melhores práticas
de governo. "O foco é prestação de
contas e abertura de canais de partici-
pação popular", adianta. Lembra ainda

O governo federal investirá
R$ 38 milhões em campanhas

de utilidade pública
regionais e nacionais

que, por atender diversos públicos, é
preciso atenção com os beneficiários
dos programas de inclusão social e
redução da desigualdade, dependen-
tes do contato direto de agentes de
governo e do rádio.

A Secom tem dupla missão. É
responsável pelo trabalho de asses-
soria de imprensa e pela divulgação
da Presidência da República. Além

Coía, da Comunicação do Rio: mídia segmentada
tem maior eficiência com menor custo

disso, também mantém o núcleo de
comunicação pública, que faz a arti-
culação com as assessorias de comu-
nicação dos cerca de 250 órgãos que
compõem o Sistema de Comunicação
do governo federal (Sicom) — minis-
térios, estatais, fundações, autarquias
e universidades federais.

Em outra frente, a Secom é res-
ponsável pela publicidade institucio-
nal do governo federal, pelo acompa-
nhamento e aprovação de todas as
campanhas de utilidade pública dos
órgãos da administração direta. Fer-
nandes Júnior cita a recém-lançada
campanha ''Mais Brasil para mais
brasileiros", cujo objetivo é informar
o cidadão a respeito dos programas
sociais, bem como das principais po-
líticas públicas do governo federal.
Serão investidos R$ 38 milhões para
veicular as peças na mídia nacional
e regional, em linha com a política
adotada de segmentação. •

Text Box
Fonte: Negócios da Comunicação, ano 5, n. 26, p. 26-34, 2007.




