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| O Congresso 

 

Mídia, poder e a (nova) agenda do capital é o tema do VI Encontro Nacional 

da ULEPICC Brasil 2016 – Capítulo Brasil da União Latina da Economia Política da 

Informação, da Comunicação e da Cultura, realizado de 9 a 11 de novembro em 

Brasília/DF, pela Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília – FAC/UnB.  

Os recentes acontecimentos que levaram no Brasil, como na Venezuela, 

Equador, Honduras, Paraguai, à ruptura institucional tornaram explícitos os desafios e 

fragilidades da democracia liberal, em países com as características históricas e culturais 

dos latino-americanos. O  jogo de cena parlamentar e suas reverberações nas redes e 

mídias expõem e ao mesmo tempo encobrem disputas econômicas, maiores ou menores, 

das quais são as manifestações exteriores e sobre as quais retroagem, na dialética maior 

da luta de classes, que envolve a luta por classificações, significações, simpatias e 

repúdios. Pensar essa nova forma – midiática – de golpe, apoiada nas instituições da 

democracia liberal, Congresso e Justiça, torna-se um imperativo. Ademais, neste 

contexto, uma questão se coloca: como se reordenarão as pautas nos campos da 

comunicação e da cultura a partir de agora em nosso país. 

 

Grupos temáticos 

 

GT1 – Políticas de comunicação 

Coordenação nacional: Profª. Drª. Eula Cabral (FCRB – MinC) 

Coordenação local: Prof. Dr. Murilo Ramos  (UnB) 

Ementa: Objetiva estudar as ações de agentes públicos e privados relativas ao processo 

de regulamentação da mídia em suas diversas fases. Envolve a definição do conjunto de 

normas, princípios, deliberações e práticas locais relacionadas com a administração, 

organização e funcionamento do conjunto do sistema comunicacional. Analisa os 

processos e estratégias locais, regionais e internacionais dos conglomerados de 

comunicação e seu impacto e influência nos governos e na sociedade. Além disso, a 

concentração das comunicações e telecomunicações no Brasil. 
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GT2 – Comunicação pública, popular ou alternativa 

Coordenação nacional: Prof. Dr. Fernando Oliveira Paulino (PPG-FAC-UnB) 

Coordenação local: Profa. Dra. Liziane Guazina (UnB) e Jairo Faria (UnB) 

Ementa: Contempla investigações sobre a comunicação desenvolvida no âmbito dos 

movimentos sociais, etnoculturais, dos sindicatos e organizações populares em geral, 

bem como aquela ligada ao serviço público. Aborda todo tipo de comunicação movida 

por objetivos sociais e de promoção da cidadania, atuantes em oposição à acentuada 

mercantilização da mídia. 

 

GT3 – Indústrias midiáticas 

Coordenação nacional: Prof. Dr. Marcos Dantas (UFRJ) 

Coordenação Local: Profa. Dra. Ellis Regina Araújo da Silva  (UnB) 

Ementa: Enfoca a rede institucional dos produtos comunicacionais que ligam a criação, 

produção, circulação, organização e comercialização de conteúdos de natureza cultural, 

informativa e de entretenimento. Engloba os processos industriais que envolvem 

televisão, cinema, rádio, internet, publicidade, produção editorial, indústria fonográfica, 

design, artes e espetáculos. 

 

GT4 – Políticas culturais e economia política da cultura 

Coordenação nacional: Profª. Dra. Verlane Aragão Santos (OBSCOM-UFS) 

Coordenação local: Profa. Dra. Dácia Ibiapina  (UnB) 

Ementa: Abriga pesquisas que retratam o papel econômico, político e sociológico que o 

campo da cultura e das artes assume na sociedade contemporânea. De um lado, engloba 

discussões sobre a atuação do Estado, da participação da sociedade e do mercado nesta 

relação, bem como os mecanismos de financeirização da cultura e das artes. De outro, 

debate a industrialização e mercantilização da cultura e sua implicação na dinâmica 

atual do capitalismo. 

 

GT5 – Teorias e temas emergentes 

Coordenação nacional: Profª. Dra. Patrícia Bandeira de Melo (FUNDAJ) 

Coordenação local: Prof. Dr. Luiz Martino 
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Ementa: Acolhe os trabalhos de fundamentação a partir da matriz teórica da Economia 

Política da Comunicação e da Cultura, suas distintas vertentes e perspectivas 

metodológicas bem como os estudos comparativos e relacionais entre a Economia 

Política da Comunicação e outras correntes teóricas da comunicação e de outras 

disciplinas. 

 

GT6 – Ética, política e epistemologia da informação 

Coordenação nacional: Prof. Dr. Marco Schneider (PPGCI-IBICT/UFRJ e PPGMC-

UFF) 

Coordenação local: Profa. Dra. Liliane Machado (UnB) 

Ementa: O objetivo geral do GT é fortalecer a presença da Ciência da Informação no 

âmbito da Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, com ênfase 

no debate em torno das questões éticas, políticas e epistemológicas correlatas, bem 

como em suas interconexões teóricas e aplicadas. 

 

GT7- Iniciação Científica em Economia Política da Informação, da Comunicação e da 

Cultura 

Coordenação: Profas. Dras. Elen Geraldes (PPG-FAC-UnB) e Janara Sousa (PPG-

FAC-UnB) 

Ementa: O objetivo do GT é estimular a participação de pesquisadores da graduação, 

das mais diversas áreas, no Evento a partir da pesquisa na área de Economia Política da 

Comunicação, Informação e Cultura. 

 

 

Coordenadores 

 

Elen Cristina Geraldes (UnB) http://lattes.cnpq.br/9494858512482573 

Luísa Martins Barroso Montenegro (UnB) http://lattes.cnpq.br/6231520355201599 

Marcos Dantas Loureiro (UFRJ) http://lattes.cnpq.br/8920113816573321 

Natália Oliveira Teles (UnB) http://lattes.cnpq.br/9581967936060931 

Vanessa Negrini (UnB) http://lattes.cnpq.br/9835944306956139 

Verlane Aragão Santos (UFS) http://lattes.cnpq.br/8919654003573846 

http://lattes.cnpq.br/9494858512482573
http://lattes.cnpq.br/6231520355201599
http://lattes.cnpq.br/8920113816573321
http://lattes.cnpq.br/9581967936060931
http://lattes.cnpq.br/9835944306956139
http://lattes.cnpq.br/8919654003573846
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Equipe de apoio 

 

Flávia Pereira da Rocha (UnB) http://lattes.cnpq.br/9965830878191170 

Nayara Helou Chubaci Güércio (UnB) http://lattes.cnpq.br/5087954516729051 

Pedro Ivo de Sá Guimarães (UnB)  http://lattes.cnpq.br/6566465746160266 

Silvana Pena de Sá (UnB) http://lattes.cnpq.br/4490599542425305 

 

Comitê Técnico-Científico 

 

Délcia Vidal (UnB) http://lattes.cnpq.br/2672598563988361 

Elen Cristina Geraldes (UnB) http://lattes.cnpq.br/9494858512482573 

Ellis Regina Araújo da Silva (UnB) http://lattes.cnpq.br/8819506375701154 

Eula Cabral (FCRB-Minc) http://lattes.cnpq.br/1180749525319069 

Fernando Oliveira Paulino (UnB) http://lattes.cnpq.br/2907708501435465 

Liliane Maria Macedo Machado (UnB) http://lattes.cnpq.br/4419127208068044 

Luiz Martino (UnB) http://lattes.cnpq.br/9545839725442236 

Luiz Martins da Silva (UnB) http://lattes.cnpq.br/9014912050610602 

Patrícia Bandeira de Melo (FUNDAJ) http://lattes.cnpq.br/4263428043620385 

Verlane Aragão Santos (UFS) http://lattes.cnpq.br/8919654003573846 

  

http://lattes.cnpq.br/9965830878191170
http://lattes.cnpq.br/5087954516729051
http://lattes.cnpq.br/6566465746160266
http://lattes.cnpq.br/4490599542425305
http://lattes.cnpq.br/2672598563988361
http://lattes.cnpq.br/9494858512482573
http://lattes.cnpq.br/8819506375701154
http://lattes.cnpq.br/1180749525319069
http://lattes.cnpq.br/2907708501435465
http://lattes.cnpq.br/4419127208068044
http://lattes.cnpq.br/9545839725442236
http://lattes.cnpq.br/9014912050610602
http://lattes.cnpq.br/4263428043620385
http://lattes.cnpq.br/8919654003573846
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| Programação Geral 

 

Dia 09/11 | quarta-feira 

 

13h 
Recepção e Credenciamento 

Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho 

14h às 

17h 

Mesa Socicom: A Comunicação Pública e seus percalços recentes no Brasil – 

Ruy Lopes (USP); Nelia Del Bianco (UnB); Ivonete Lopes (Universidade 

Federal de Viçosa); Rita Freire (EBC); Bia Barbosa (Intervozes). 

Mediação: Marcos Urupá (UnB) 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

15h às 

17h30 

Jornada dos Doutorandos 

Local: Sala B8 (Edifício Benedito Coutinho) 

18h às 

19h 

Coquetel 

Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho 

18h 
Lançamento de Livros 

Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho 

19h às 

22h 

Mesa de abertura – “A mídia e o processo político brasileiro”, com Franklin 

Martins e Tereza Cruvinel. 

Mediação: Elen Geraldes (UnB) 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

 

Dia 10/11 | quinta-feira 

 

8h30 às 

10h30 

Painel 1 – Internet: sua economia e suas políticas 

Marcos Dantas (UFRJ), César Bolaño (UFS) e Eduardo Villanueva (Peru). 

Mediação: Janara Sousa (UnB) 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

9h às 

11h30 

GT 7 – Iniciação Científica em Economia Política da Informação, da 

Comunicação e da Cultura 

10h30 às 

10h45 

Coffee Break 

Local: Hall de entrada do Auditório Benedito Coutinho 

10h45 às 

12h45 

Painel 2 – Ciência, tecnologia e inovação  

Abrahan Sicsu (UFPE) e Sarita Albagli (IBICT). 

Mediação: Elen Geraldes (UnB) 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

12h45 às 

14h30 

Almoço 

Local: livre 

14h30 às 
GT 1 – Políticas de Comunicação 

Local: Sala A1 
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17h30 GT 2 – Comunicação pública, popular ou alternativa 

Local: Salas B7 e B8 

GT 3 – Indústrias Midiáticas 

Local: Sala A2 

GT 4 – Políticas culturais e economia política da cultura 

Local: Sala A3 

GT 5 – Teorias e Temas emergentes 

Local: Sala A4 

GT 6 – Ética, Política e Epistemologia da Informação 

Local: Sala A5 

GT 7 – Iniciação Científica em Economia Política da Informação, da 

Comunicação e da Cultura 

17h30 às 

18h 

Coffee Break 

Local: Hall do Auditório Benedito Coutinho 

18h 
Assembleia Geral da ULEPICC-Brasil 

Local: Sala A7 (mesma sala da coordenação geral do evento) 

19h às 22h 

Painel 3 – Políticas Públicas Audiovisuais  

Sérgio Ribeiro (UnB); Flávia Rocha (UnB); Lizely Borges (UnB); Luísa 

Montenegro (UnB) e Natália Teles (UnB). 

Mediação: Dácia Ibiapina 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

 

Dia 11/11 | sexta-feira 

 

8h30 às 

10h30 

Painel 4 – Comunicação, Cultura e Desenvolvimento 

Ruy Sardinha Lopes (USP) e Antônio Rubim (UFBA).  

Mediação: Anita Simis (UNESP) 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

10h30 às 

10h45 

CoffeeBreak 

Local: Hall do Auditório Benedito Coutinho 

10h45 às 

12h45 

Painel 5 – Setores do capital e financiamentos de campanha 

Bruno Lima Rocha (UNISINOS), Marco Schneider (IBICT/UFRJ) e Arthur 

Bezerra (IBICT). 

Mediação: Rodrigo Braz (UnB)  

Local: Auditório Benedito Coutinho 

12h45 às 

14h30 

Almoço 

Local: livre 

14h30 às 

17h30 

GT 1 – Políticas de Comunicação 

Local: Sala A1 

GT 2 – Comunicação pública, popular ou alternativa 
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Local: Salas B7 e B8 

GT 3 – Indústrias Midiáticas 

Local: Sala A2 

GT 4 – Políticas culturais e economia política da cultura 

Local: Sala A3 

GT 5 – Teorias e Temas emergentes 

Local: Sala A4 

GT 6 – Ética, Política e Epistemologia da Informação 

Local: Sala A5 

GT 8 – Temas emergentes da Economia Política da Informação, da 

Comunicação e da Cultura e Lei de acesso a informação 

Local: Sala A6 

17h30 às 

18h 

Coffee Break 

Hall do Auditório Benedito Coutinho 

18h 

Mesa de Encerramento: Mídia ativismo e Mídia livrismo 

Mídia Ninja; Bia Barbosa (Intervozes); Pedro Rafael (FNDC); Antonio 

Escrivão Filho (Direito Achado na Rua), Murilo Ramos (UnB). 

Mediação: Vanessa Negrini (UnB) 

Local: Auditório Benedito Coutinho 

Meia 

noite 

Confraternização  de Encerramento – Festa Pequila com Je Treme mon 

Amour (DJS Tide e Zalma)  

Local: SCS Quadra 5 Bloco C loja 108|110 .  

Valor da entrada: 20 reais (até 00h30, com apresentação do crachá do 

evento) 
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 Representatividade E Mídia: Uma Análise Das Representações Nas 

Marcas Mais Amadas Do Brasil Em 20161
 

 

Bárbara Lima Vieira
2
 

 

 

Resumo 

Este trabalho levanta uma discussão sobre a relação entre marcas e mídia e o poder de ambas 

em criar significados para o público. Em uma sociedade de consumo e midiatizada é notável a 

relevância das representações sociais vistas nas grandes marcas, especialmente quando são 

fortes e bem posicionadas na mente do consumidor. No primeiro semestre de 2016 foi realizada 

uma pesquisa para identificar as marcas mais amadas pelos brasileiros. O presente artigo busca 

analisar como as melhores colocadas desse ranking (Harley-Davidson, Nestlé e Rolex) 

exploram a questão da representatividade na sua comunicação por meio das redes sociais.  

Palavras-chave: representatividade; marcas; nestlé; harley-davidson; rolex. 

 

Abstract 

This paper raises a discussion about the relationship between brands and media and the power of both on 

creating meanings for the public. In a mediated and consumer society the relevance of social 

representations seen in major brands is remarkable, especially when they are strong and well placed in 

the consumer's mind. In the beginning of 2016 a survey was carried out to identify the biggest Brazilian 

lovemarks. This article aims to analyze how the best placed brands in this ranking (Harley-Davidson, 

Nestlé and Rolex) explore the question of representativeness in their communication through social 

media. 

Keywords: representativity; lovemarks; nestlé; harley-davidson; rolex 

                                                           
1 Trabalho apresentado no GT8 – Temas emergentes da Economia Política da Informação, da Comunicação e da 

Cultura e Lei de Acesso a Informação, com coordenação da Profª. Dra. Katia Maria Belizario (UnB) no VI Encontro 

Nacional da ULEPICC-Br. 
2 Mestranda do Programa de Pós-graduação da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília 

(PPG/FAC/UnB) na linha de pesquisa Imagem, Som e Escrita e eixo temático “Branding: construção, 

posicionamento, imagem e identidade de marca”. Pesquisadora do NEB – Núcleo de Estudos sobre Branding e 

Comunicação. Bacharela em Comunicação Organizacional também pela UnB.  

Contato: barbaralima_93@yahoo.com.br 
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como principal objetivo compreender a maneira como são 

exploradas as representações sociais na comunicação das marcas mais amadas pelos 

brasileiros, analisando a visibilidade dada a diferentes etnias e identidades de gênero.   

Para isso, foi realizada um exame dos sites institucionais e perfis nas redes sociais da 

Harley-Davidson, Nestlé e Rolex. Tais marcas ocupam, respectivamente, as três 

primeiras posições no ranking da pesquisa “Mais Amadas 2016” da consultoria Officina 

Sophia. O Centro de Inteligência Padrão (CIP) encomendou a pesquisa a fim de 

identificar as marcas mais amadas do Brasil no ano de 2016.  

Para compor a análise deste trabalho, foram selecionadas as primeiras colocadas 

no ranking geral, que além de amadas, são marcas fortes e que possuem um público 

abrangente em faixa-etária e identidade de gênero. A Harley-Davidson foi vencedora na 

categoria “Motos”, a Nestlé na categoria “Alimentos” e a Rolex ganhou em “Relógios 

Masculinos”.  

A metodologia deste estudo considera alguns fatores da identidade das marcas 

como posicionamento, missão e valores para então avaliar as imagens veiculadas nas 

postagens durante 10 dias nas redes sociais (Facebook ou Instagram) das mesmas. 

Buscou-se identificar a pluralidade das representações expressadas pelas três marcas.  

Um dos fatores que contribuem para uma ligação emocional com uma marca é o 

fato do usuário enxergar-se representado nela. Autores como Jodelet (2001) e 

Moscovici (2001) explicam que a comunicação e as condutas sociais são orientadas 

pelas representações. O público se identifica ou não com o que está sendo representado 

por suas marcas preferidas. Nesse contexto é possível perceber a relevância do papel das 

organizações e da mídia em orientar essas identificações, organizar sentidos e criar 

significados. Sendo assim, é notável o poder das marcas em uma sociedade de consumo 

e midiatizada. 
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O QUE SÃO LOVEMARKS 

De acordo com Dias (2015) o modelo mais atual de gestão é o marketing 3.0, o 

qual olha o público como ser humano e não como consumidor. Devido ao 

desenvolvimento da Internet e das redes sociais, o consumidor está cada vez mais 

crítico, amadurecido, autoral e exigente, fator que levou as empresas a terem mais 

transparência e a mudarem o foco do produto para o relacionamento com o consumidor. 

As grandes marcas começaram a investir em relacionamentos com o consumidor através 

de empatia, gerando simpatia. (DIAS, 2015) 

O que estes comportamentos geraram foram algumas marcas conseguindo 

transcender a fidelidade e alcançar a lealdade dos consumidores. De acordo com 

conceitos das relações humanas, a fidelidade ocorre quando uma das partes tem motivos 

e a razão de ser fiel enquanto que a lealdade está relacionada ao sentimento que 

independe de motivos e razão. (DIAS, 2015) 

A temática do amor às marcas pode parecer um fenômeno recente, mas já vem 

sendo estudada desde o início dos anos 1970, quando Howard (1970) explorou o 

relacionamento entre consumidor e marca utilizando expressões como sentimento e 

envolvimento para caracterizar a relação do consumidor com produtos, marcas e objetos 

de consumo.  

Já a visão de Sternberg (1986) constrói a metáfora da “Teoria triangular do 

amor” onde explica a inter-relação entre os três componentes do amor: intimidade, 

paixão e compromisso.  Além disso, Sternberg estuda o comportamento do consumidor 

perante a cognição, suas emoções e motivações.  

Mas foi somente em 2004 que os conceitos que envolviam o amor à marca 

foram sintetizados e assim surge a definição de Lovemarks. Roberts (2004) explica que 

as lovemarks são marcas que amplificaram sua ligação com o consumidor, criando 

fortes laços emocionais que transcendem as outras marcas porque conquistam não só a 

mente, mas o coração, e assim promovem a lealdade e a defesa da marca por parte do 

consumidor. 
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Roberts (2004) cita algumas premissas sobre o amor: a primeira é que os seres 

humanos precisam de amor; a segunda, que amor significa mais que gostar muito; a 

terceira, que o amor precisa ser correspondido e delicado; a quarta é que o amor leva 

tempo para acontecer; a quinta é que o amor não pode ser comandado e a sexta é que 

para existir amor, tem que existir respeito. Essas características são essenciais para a 

construção do amor, tanto com uma pessoa quanto com uma marca. 

 

A PESQUISA “MAIS AMADAS 2016” 

Os dados obtidos com a pesquisa “Mais Amadas 2016” foram utilizados como 

base do presente artigo. Esta é uma pesquisa realizada anualmente encomendada pelo 

Centro de Inteligência Padrão (CIP) e produzida pela consultoria Officina Sophia.  

A consultoria considerou cinco dimensões para o levantamento de dados: a 

qualidade do produto, conexão emocional, fator aspiracional, fator racional que afeta o 

emocional (marca feita para mim) e fator racional de satisfação (marca humana).  

Foram realizadas 1.569 entrevistas entre São Paulo (capital e interior), Rio de 

Janeiro (capital), Belo Horizonte, região sul e região nordeste. A avaliação considerou 

as classes socioeconômicas A, B e C e foi composta por homens e mulheres, entre 18 e 

59 anos. 

 A pesquisa elege, além do ranking geral, marcas amadas em 26 segmentos de 

mercado, sendo eles: artigos esportivos, automóveis, automóveis nacionais, bancos, 

bandeira de cartão de crédito, bolsas, calçados femininos, celulares, cervejas, 

companhias aéreas, cosméticos, eletrodomésticos, hipermercados, jeans, joias, moda 

masculina, motos, notebooks, operadoras de banda larga, posto de combustíveis, 

produtos alimentícios, refrigerantes, relógios masculinos, sandálias, seguros de 

automóveis e TV por assinatura.  

 As três marcas com as melhores colocações no ranking geral foram 

respectivamente Harley-Davidson, Nestlé e Rolex, que além disso venceram as 

categorias “motos”, “produtos alimentícios” e “relógios masculinos”. A colocação de 

todas as marcas que participaram da pesquisa pode ser vista na imagem a seguir: 
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Imagem 1: Reprodução / www.officinasophia.com.br 

Ranking geral com as 26 marcas que venceram cada categoria da pesquisa. 

 

 

 De acordo com a metodologia descrita na pesquisa, o Amor das Marcas foi 

avaliado através de uma Escala de Zero a Dez, onde quanto mais próximo do 10, maior 

seria considerado o sentimento pela marca.  O ponto 10 teve peso 2. Todas as outras 

notas tiveram peso 1. O Índice do Amor de cada Marca foi assim composto: ((Nota 10 * 

2) + Nota 9) – (Nota 0 + Nota 1 + Nota 2 ...+ Nota 6). Onde “((Nota 10 * 2) + Nota 9)” 

era o Indicador do Amor e “(Nota 0 + Nota 1 + Nota 2 ...+ Nota 6)” era o Indicador do 

Desamor. 

 O Índice resultante para uma Marca poderia ir de zero a 200 (situação onde 

todos os entrevistados indicariam amar muito determinada marca e todos deram 10, 

ponderado por 2). A avaliação de cada marca é feita com aqueles que a conhecem. Os 

cálculos acima mencionados foram feitos junto aqueles que conheciam cada marca, 

assim o efeito visibilidade estava neutralizado.  

 

 

http://www.officinasophia.com.br/
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QUESTÃO DE REPRESENTATIVIDADE  

 Sodré (2002) explica a relação da comunicação entre marca e público e as 

representações sociais quando explica que tudo tende a convergir “para a imagem 

publicitária como valor coletivo, o que pode tornar a interpretação cênica da realidade 

mais importante do que qualquer modo tradicional de representação”. (SODRÉ, 2002, 

p. 35) 

 Trindade e Filho (2006) também enxergam a relevância da publicidade e da 

sociedade midiatizada na conduta dos indivíduos. 

A comunicação midiática publicitária, assim como outras formas de 

comunicação, tem uma responsabilidade social muito grande na 

formação do repertório cultural do indivíduo e que sua presença 

cotidiana e os seus respectivos processos de produção, bem como o 

consumo de seus produtos, geram uma nova ambiência social, ou seja, 

a sociedade midiatizada. (TRINDADE e FILHO, 2006, p. 05) 

De acordo com Jodelet (2001), Moscovici, que é uma das grandes referências 

quando se trata de representações sociais, insiste sobre a especificidade dos fenômenos 

representativos contemporâneos. Com isso, é possível a identificação de uma primeira 

caracterização da representação social.  

A autora define a representação como “uma forma de conhecimento, 

socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui para a 

construção de uma realidade comum a um conjunto social”. (JODELET, 2001, p. 22) 

Além disso, a autora ressalta que as representações sociais estão sempre em ação 

na vida social, orientando e organizando as condutas e as comunicações sociais. Dessa 

forma, elas devem ser estudadas “integrando a consideração das relações sociais que 

afetam as representações e a realidade material, social e ideativa sobre a qual elas têm 

de intervir”. (JODELET, 2001, p. 26) 

A representação produz significados tecendo um elo entre três diferentes 

questões como explica Hall (1997): 
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A representação envolve produzir significação forjando elos entre três 

diferentes ordens das coisas: o que podemos geralmente chamar de o 

mundo das coisas, pessoas, eventos e experiências; o mundo 

conceptual – os conceitos mentais que levamos em nossa mente; e os 

signos, arranjados nas línguas que “significam” ou comunicam estes 

efeitos. (HALL, 1997, p. 61) 

Ainda de acordo com Hall (1997) os atores sociais vão utilizar um sistema 

cultural e linguístico para construir os significados. A representação é então uma prática 

“que usa objetos e efeitos materiais, mas o significado depende não da qualidade 

material do signo, mas de sua função simbólica” (HALL, 1997, p. 25). 

Portanto, inferem-se dos conceitos apresentados até o presente momento, que as 

representações são práticas complexas que dependem de diversos fatores para acontecer 

e variam os significados dependendo de cada indivíduo.  

 

 

1. HARLEY-DAVIDSON 

Para iniciar a análise da Harley-Davidson apresenta-se aqui a visão da marca: 

“Nossa visão é realizar os sonhos fornecendo motocicletas extraordinárias e 

experiências premium. Também, alimentando a paixão por liberdade de nossos 

consumidores.”
3
  A marca surgiu em 1903 produzindo motocicletas para competições e 

tem a rebeldia e a liberdade ligadas à sua história, identidade e posicionamento.  

Nesta etapa do trabalho foram selecionadas imagens do Instagram
4
 da marca por 

se tratar de uma rede social com alto número de postagens e grande aceitação do 

público refletida em números de seguidores, comentários positivos e “curtidas”. Até o 

momento da análise o perfil acumulava 1570 postagens e mais de 1,9 milhões de 

seguidores.  

O período da análise consegue abarcar seis postagens, sendo fotos e não vídeos, 

mostradas a seguir:  

  

                                                           
3
 Disponível em http://www.harley-davidson.com/content/h-d/pt_BR/company. Acesso em 28/10/2016.  

4
 Disponível em www.instagram.com/harleydavidson . Acesso em 28/10/2016.  

http://www.harley-davidson.com/content/h-d/pt_BR/company
http://www.instagram.com/harleydavidson
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Imagem 1: Reprodução / instagram.com/harleydavidson 

 

Pode-se observar que a marca utiliza o perfil principalmente para ressaltar seus 

produtos e o estilo de vida que ela proporciona. Entre as imagens, além das fotos 

produzidas pela própria marca para divulgação das motocicletas e de eventos 

patrocinados pela marca existe a ocorrência de duas postagens colaborativas em que o 

público que acompanha a marca na Internet envia suas próprias fotos para ser usada pela 

Harley-Davidson.  

É possível ver nas imagens dos usuários da rede, um homem e uma mulher, 

ambos pilotando uma motocicleta da marca, mas se analisarmos as postagens da rede 

social em outros momentos veremos que a grande maioria das imagens retrata as 

mulheres em segundo plano e não como protagonistas das cenas nas fotos.  
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2. NESTLÉ 

A Nestlé é uma empresa antiga no cenário do ramo alimentício no Brasil. Em 

2016 a empresa completou 150 anos de existência com um total de 141 marcas sendo 

distribuída por ela. No site
5
 institucional da marca é apresentada sua missão: “Oferecer 

ao consumidor brasileiro produtos reconhecidamente líderes em qualidade e valor 

nutritivo, que contribuam para uma alimentação mais saudável e agradável, gerando 

sempre oportunidades de negócios para a empresa e valor compartilhado com a 

sociedade brasileira.” 

 A marca nasceu por conta do sonho do alemão Henri Nestlé em solucionar o 

problema da desnutrição infantil. Com o objetivo de produzir uma farinha infantil que, 

preparada com água pura e quente, resultasse em um alimento saboroso e de alto valor 

nutritivo, ele investiu seus recursos na busca de uma formulação que reunisse alimentos 

básicos, como leite, açúcar e farinha de trigo, experimentando inúmeras composições. O 

produto alimentício de alto valor nutritivo foi batizado em 1866 de Farinha Láctea 

Nestlé e assim se iniciava a história da marca. 

Por conta do número de submarcas ligadas à Nestlé, o que consequentemente 

gera inúmeros perfis pelas redes sociais, preferiu-se realizar a análise desse artigo com a 

página oficial do Facebook
6
 da marca que até o fim de 2016 acumulava mais de nove 

milhões de “curtidas”. Durante o período da análise apenas uma postagem foi 

encontrada, a marca não possui uma frequência ativa de postagens, mas costuma 

interagir e responder a diversos comentários do público.  

A postagem usada na análise se trata de um vídeo em comemoração ao 

aniversário da marca. No espaço de informações do post a marca escreveu o seguinte 

texto: “No nosso aniversário de 150 anos, queremos saber: Qual foi aquele produto que 

não podia faltar na sua casa e marcou pra sempre sua infância? #150Nestle”  

O vídeo citado possuía um total de 14 mil visualizações até novembro de 2016 e 

foi postado em 27 de julho. Uma de suas cenas pode ser vista a seguir onde é mostrada a 

imagem congelada do vídeo: 

                                                           
5
 Disponível em: www.nestle.com.br. Acesso em 02/11/2016.  

6
 Disponível em: www.facebook.com/Nestle.Brasil. Acesso em: 02/11/2016.   

https://www.facebook.com/hashtag/150nestle?source=feed_text&story_id=907418306052854
http://www.facebook.com/Nestle.Brasil
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Imagem 2: Reprodução / www.facebook.com/Nestle.Brasil 

 

O vídeo passa imagens de cinco famílias fazendo algum tipo de refeição em 

algum espaço de suas casas. Entre as famílias que aparecem nas imagens, todas são 

compostas por um homem, uma mulher e crianças, em sua maioria são atores jovens e 

brancos. A única cena que foge a esse padrão é a que mostra uma família de três pessoas 

negras sentadas à mesa.  

Entre os comentários presentes na postagem não existem respostas referente ao 

conteúdo do vídeo, mas sim, perguntas e críticas sobre os produtos da marca. 

 

 

3. ROLEX 

A história da Rolex se inicia em 1905, depois que o alemão Hans Wilsdorf, com 

24 anos, e seu cunhado, o inglês Alfred Davis, se uniram para fundar a 

empresa Wilsdorf & Davis. Sediada em Londres, a empresa importava, montava e 

distribuía relógios com mecanismos suíços da Hermann Aegler. O grande sucesso teve 

início com decisão tomada por Wilsdorf, no ano seguinte, em especializar-se somente 

em relógios de pulso, um mercado emergente naquela época.  

Em 1908, por ser de fácil pronúncia em todos os países da Europa e curto o 

suficiente para se adequar a um mostrador de relógio, o nome Rolex foi adotado. A 

escolha do nome foi arbitrária, sem nenhum significado em especial, sendo a primeira 
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marca a utilizar o sufixo “ex”. Porém, muitos acreditam que ROLEX provenha das 

palavras francesas “horlogerie exquise” que significa relojoaria requintada.  

Para compor a análise preferiu-se o perfil do Instagram
7
 da marca por conter 

uma boa frequência de postagens e alto índice de seguidores. Até o final de 2016 o 

perfil contava com mais de 2,5 milhões de pessoas conectadas a ele. Durante o período 

da análise, foram encontradas as três imagens a seguir:  

 

 

Imagem 3: Reprodução / www.instagram.com/rolex 

 

Na primeira imagem é possível ver uma campanha publicitária da marca para os 

relógios “Submarine” que trazem uma imagem de dois pulsos, um feminino e um 

masculino, onde o homem usa o relógio e a mulher toca no objeto como se quisesse 

admirar o relógio. A imagem traz o seguinte texto: “Nós inventamos o Submarine para 

funcionar perfeitamente a 660 pés sob a água do mar. Mas parece funcionar muito bem 

em qualquer nível.” (Tradução livre).  

Nas outras duas imagens ainda se vê o mesmo relógio sendo divulgado pela 

marca e de forma de geral, é possível afirmar que a Rolex utiliza seu perfil no instagram 

para engradecer os produtos luxuosos da marca com imagens que mostram os detalhes 

dos acabamentos e pedras preciosas nos produtos, sendo rara a aparição de pessoas nas 

fotos.  

                                                           
7
 Disponível em www.instagram.com/rolex. Acesso em 12/11/2016.  

http://www.instagram.com/rolex
http://www.instagram.com/rolex
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CONCLUSÕES 

Todas as marcas que compõem o presente trabalho de pesquisa são marcas já 

consolidadas em seus respectivos nichos de mercado há anos. Por esse motivo podemos 

considerar que o fato das marcas serem antigas e conhecidas pode influenciar na força e 

valor das mesmas. 

Marcas fortes e com alto valor no mercado tendem a gerar maior engajamento 

nas redes sociais da Internet. Entretanto, vimos que entre as marcas analisadas aqui, a 

que possui maior frequência de postagens (Harley-Davidson) é a que possui também o 

menor índice de seguidores.  

Em se tratando das representações vistas nas mídias sociais das marcas, os 

padrões dos estereótipos de gênero ainda permanecem. O papel feminino foi todas as 

vezes colocado como secundário, onde a mulher é apresentada ou como a dona de casa, 

mãe de família, responsável pelo cuidado dos filhos, como visto na Nestlé, ou como a 

figura que expressa um interesse financeiro sobre a figura masculina que detém mais 

poder, como observado na Rolex.  

Em contraponto, a Harley-Davidson dá lugar às mulheres clientes da marca e 

tenta, aos poucos, desconstruir a ideia de que a liberdade é um direito apenas masculino. 

Ainda é uma participação muito pequena, mas pode-se considerar que entre as marcas 

apresentadas aqui é a que mais avança nas questões de representatividade.  

Quando a questão a ser tratada na análise passa a ser a diversidade racial, a 

representatividade proporcionada pelas marcas fica ainda menor. Não há diversidade. 

Como pequena exceção, há a campanha da Nestlé que abarca pessoas negras. Mas em 

um panorama geral, em se tratando de uma marca presente no mercado brasileiro há 

tantos anos, a empresa possui uma responsabilidade muito maior em retratar na sua 

comunicação a realidade do povo brasileiro.  
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Resumo 
 
O facebook integra as estratégias de divulgação de empresas públicas e privadas. A 
nova era da internet criou novos espaços de comunicação e influenciou diretamente no 
formato em que as empresas escolhem divulgar suas informações. Neste trabalho, é feita 
uma análise se este espaço realmente traz modificações na comunicação entre emissor e 
receptor. Foi escolhido para este artigo o perfil da Prefeitura de Anápolis. Uma 
instituição pública que tem essa ferramenta na assessoria de imprensa em que 
desenvolve. É feita a análise do conteúdo das mensagens recebidas por meio da 
ferramenta Messenger, análise das publicações de janeiro a julho de 2016 e perceber se 
as solicitações feitas por meio do facebook foram não só respondidas, mas de fato 
resolvidas. Alguns gestores das secretarias municipais também são entrevistados para 
avaliar se eles reconhecem a ferramenta como um diálogo válido com a população. 
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Abstract: 
 
Facebook integrates communication strategies from both the public and the private 
sectors. The new “Internet Era” created new communication platforms and has a direct 
influence on the ways firms choose to disseminate information. On this work, it is 
analyzed whether Facebook is responsible for causing modifications on the 
communication held between the broadcaster and the audience. The public 
administration of the city of Anápolis was chosen as a case study for the present article, 
since this institution’s press office makes use of this specific platform. This study 
comprehends an analysis of:The content of the messages received by the means of the 
Messenger tool;The publications from the period between January and July 2006;The 
reply to the requests done via Facebook.In order to verify the weight of this social 
media in public communication from the perspective of the local government, some 
authorities are interviewed regarding the validity of this platform for broadcasting 
information to the community. 
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CORPO DO TEXTO 
 

É uma nova era da comunicação. Um marco que transformou as formas de 

transmitir uma mensagem que ultrapassa os limites das barreiras geográficas. O 

surgimento da internet revolucionou o formato da comunicação. É uma possibilidade de 

fazer com que muitas pessoas tenham acesso à informação. Ao mesmo tempo, elas 

podem produzir conteúdo e ter um espaço para divulgação. 

Um novo canal que no século XX transformou as interações entre emissores e 

receptores e percebeu-se que as tecnologias são capazes de mudar paradigmas, superar 

barreiras. “A internet é um meio de comunicação que permite, pela primeira vez, a 

comunicação de muitos com muitos, num momento escolhido, em escala global” 

(Castells, 2001, p.8) 

O autor Manuel Castells deixou uma importante contribuição ao analisar essa 

transformação que as tecnologias da informação trouxeram. “No final de 1995, o 

primeiro ano de uso disseminado da worldwide web, havia cerca de 16 milhões de 

usuários de redes de comunicação por computador no mundo. No início de 2001, eles 

eram mais de 400 milhões” (Castells, p.9, 2001). 

A história recente da internet que tem início nos anos 60, nos Estados Unidos, 

demonstra uma forma de buscar superioridade econômica e política. Nos anos 90 que 

surgem os navegadores e mais pessoas encontram neste universo mais ferramentas para 

criar novas plataformas de comunicação. 

Castells descreve que:  

 
Todos os desenvolvimentos tecnológicos decisivos que 
levaram à Internet tiveram lugar em torno de instituições 
governamentais e importantes universidades e centros de 
pesquisa. A Internet não teve origem no mundo dos 
negócios. (Castells, pg. 24, 2001) 
 

 
Mas são nos anos 2000 que uma nova forma de comunicação surgiu para firmar 

essa interação: as mídias sociais. Este trabalho tem o objetivo de avaliar se este novo 

canal de comunicação permite uma maior participação das pessoas nas administrações 

públicas. O objeto de análise escolhida é a ferramenta utilizada pela Prefeitura de 

Anápolis, o facebook, que se apresenta aberta para um diálogo com as pessoas, 

apresentando à elas uma forma de governo participativa. 

Para contribuir com esta análise é preciso conhecer as definições dos conceitos 



de mídias sociais, comunicação pública e comunicação organizacional, que integram a 

prática utilizada na comunicação do órgão pública: Prefeitura de Anápolis. São novas 

formas de comunicação que podem ser um canal de ouvir outras pessoas. Ao ter mais 

acesso as opiniões das pessoas, como que essa interação interfere no trabalho feito nesta 

assessoria de imprensa. 

As novas ferramentas permitem uma aproximação da comunicação feita por um 

órgão público, mas será que existe uma participação da sociedade na produção de 

conteúdo? Quando a proposta é integrar as pessoas nesta realidade, é possível pensar em 

uma comunicação em que Estado e sociedade possuem as mesmas influências? 

 

Mídias Sociais 

 

As mídias sociais se apresentam como uma ferramenta para uma sociedade 

democrática. Há uma abrangência muito maior em comparação com outras formas de 

comunicação. Para Saad (2003), as mídias sociais transformam o paradigma, os 

receptores tem o poder de intervenção. 

Os autores André Lemos e Pierre LévyLévy (2010) afirmam que o modo 

informacional é marcado pelo fato de que os conteúdos são criados e postados pelos 

próprios usuários das mídias sociais. O surgimento das mídias sociais traz mudanças nas 

formas de pensar e fazer a comunicação. 

As redes sociais permitem uma aproximação dos indivíduos e essa aproximação 

contribui para a participação da população nas ações de uma administração pública. 

Dentre as opções, destaca-se neste artigo o surgimento do Facebook. A história desta 

rede começa em 2004, nos Estados Unidos. 

A princípio era apenas uma forma de interagir com amigos mais próximos, em 

um ambiente universitário. Mas sua interatividade ultrapassa barreiras. Na central de 

ajuda da rede social facebook, eles explicam algumas ferramentas que a plataforma 

oferece para interação. Dentro deste espaço existe a opção Políticas e denúncias. 

Sobre as políticas os tópicos são divididos em: visão geral. O que não é 

permitido no Facebook: nudez ou outro conteúdo de contexto sexual, discurso de ódio, 

ameaças reais ou ataques diretos, violência, perfil falso. No site desta rede social eles 

denominam a missão: 

 



A nossa missão é fornecer às pessoas o poder de 
compartilhar e tornar o mundo mais aberto e conectado. 
Todos os dias, as pessoas acessam o Facebook para 
compartilhar suas histórias, ver o mundo através dos 
olhos dos outros e se conectar com amigos e causas. As 
conversas que acontecem no Facebook refletem a 
diversidade de uma comunidade de mais de 1 bilhão de 
pessoas. (Facebook, 2016) 

 
As pessoas usam o Facebook para compartilhar suas experiências. Os criadores 

ressaltam que o objetivo é incentivar as pessoas a usarem esta rede social de forma 

segura, e explica as normas que tornam o convívio deste espaço mais normatizado. 

 
As pessoas usam o Facebook para compartilhar suas 
experiências e conscientizar os outros sobre assuntos que 
consideram importantes. Isso significa que você pode 
encontrar opiniões diferentes das suas, o que acreditamos 
que possa gerar conversas importantes sobre temas 
complexos. No entanto, para equilibrar as necessidades, a 
segurança e os interesses de uma comunidade 
diversificada, temos que remover determinados tipos de 
conteúdos controversos ou limitar o público que os 
visualiza. (Facebook, 2016) 

 
 

Dentre as possibilidades, o Facebook permite que mensagens sejam enviadas 

instantaneamente as pessoas, por meio da ferramenta Messenger. Uma opção de bate-

papo que abre mais um espaço para a interação. Com isso, é apresentada uma 

possibilidade de superar barreiras burocráticas, principalmente em relação a 

comunicação com um órgão público que mantem um perfil ativo nesta rede social. 

Sobre esta nova realidade de comunicação, Castells (2003) defende que a 

interatividade proporcionada pela internet torna possível aos cidadãos solicitar 

informação, expressar opiniões e pedir respostas pessoais aos seus representantes. 

Já que o Facebook traz essas novas possibilidades, pode-se considerar a sua 

importância para criar um caminho para que a Comunicação Pública seja realidade no 

Brasil. Uma forma de incentivar a participação das pessoas nas decisões do governo.  

Com este espaço aberto, esta rede social define uma maior aproximação das 

pessoas. Ao criar o perfil de Facebook da Prefeitura de Anápolis, os gestores afirmam 

que é uma forma de conhecer as demandas da cidade. Anápolis tem pouco mais de 300 

mil habitantes, o perfil foi criado em agosto de 2012 e até o ano de 2016 tinha pouco 

mais de 32 mil seguidores. 

 



Comunicação Pública 

 

Para garantir a transparência da administração pública são criados canais de 

comunicação do governo. Brandão (2007) define que o conceito de Comunicação 

Pública está em um processo de construção, porém delimita cinco áreas diferentes na 

atividade profissional.  

Uma definição encontrada por Brandão (2007) é Comunicação Pública 

identificada com Comunicação do Estado e/ou Governamental. Trata as ações de 

comunicação de uma instituição pública como algo a ser feito de forma ampla, com a 

participação consciente dos cidadãos. 

A estrutura da assessoria de comunicação voltada para a área governamental 

surge nos anos 70. O próprio debate sobre o conceito de Comunicação Pública começa a 

surgir nos anos 90.São conceitos e realidades que tem pouco tempo de debate uma 

ampla pesquisa para tentar entender o impacto desta nova realidade. 

Ainda no meio deste processo, as mídias sociais surgem como uma ferramenta 

que oferece a participação de todos, como foi apresentado nos conceitos acima, em 

definições feitas pela própria empresa. O surgimento do Facebook em 2004 chega a um 

cenário incerto, com conceitos ainda em construção. 

Pensar a comunicação pública em um contexto democrático tem-se a ideia de 

participação de todos, onde todos tem acesso a fabricação de conteúdo. Oliveira defende 

que é um cenário ‘das transformações sociais e econômicas verificadas nas décadas 

recentes’ (2004, p. 9) 

Dentro de uma assessoria em órgãos públicos, o desafio é implementar ações 

que permitam a participação de todos. Para este cenário, Oliveira defende: 

 
A comunicação realizada no espaço público democratizado, 
com a discussão de temas de interesse público, o que 
subentende o envolvimento e a participação ativa do governo, 
das empresas, do Terceiro Setor e da sociedade como um todo. 
(Oliveira, 2004, p. 9) 

 

A participação de todos os setores da sociedade define o propósito da 

Comunicação Pública. Mesmo diante das diversidades sociais, o conceito sempre 

apresenta a necessidade de um conteúdo elaborado com a participação de todos, o que 

definiria uma nação democrática de fato. Para Bezzon, ‘o conceito mínimo de 



democracia pressupõe que os cidadãos estejam preparados para usar as regras de 

participação democrática’. (2004, p. 21). 

Sobre o tema, Brandão define: 

 
A comunicação pública tem como objetivo primeiro o 
mercado, visando atingir os diversos públicos das corporações 
com o intuito de vender – seja uma imagem, seja um produto, 
seja uma ideia, seja uma fé – e obter lucro financeiro, pessoal, 
em status ou poder. 
 
 

Mesmo diante destes conceitos, Matos (1999) avalia que não se definiu a 

comunicação como processo de reconstrução da cidadania. Matos ressalta que o Poder 

Executivo é o que mais concede visibilidade as suas ações e conta com melhor estrutura 

de comunicação. 

É o Poder Executivo que tem mais visibilidade e sendo assim é mais cobrado. 

Não só pela sociedade, mas a própria mídia escolhe pautas que exigem uma posição da 

administração municipal. Nos noticiários o espaço é para o andamento de obras 

públicas, atendimentos na área da saúde e educação. 

Os serviços são realizados pelo Poder Executivo que precisa divulgar na 

imprensa, mostrar para a população onde os recursos públicos estão sendo aplicados. 

Por meio desta responsabilidade é possível criar um elo mais forte com a sociedade, 

para que o governo seja feito com transparência e com uma maior participação do 

cidadão. 

Brandão (2007) apresenta a Comunicação Pública como uma forma de colocar 

as informações em debate, uma forma de ouvir as demandas sociais. O que também se 

leva em consideração, quando os autores que estudam o conceito de Comunicação 

Pública, é como essa participação do cidadão pode acontecer sem levar em consideração 

as diferenças sociais. 

O surgimento da internet, das mídias sociais e suas ferramentas mudaram a 

forma de fazer comunicação, mas ao mesmo tempo demonstra a lacuna que pode 

aumentar em relação as diferenças econômica e social de uma população.Neste trabalho 

esta análise não foi feita. O que se leva em consideração é a prática feita com o 

Facebook em um órgão público. 

Matos (1999) afirma que a Comunicação Pública, ao contrário da política, 

propõe uma interação capaz de envolver o cidadão, e ela se adapta ao 



formatomercadológico dos meios de comunicação privado. Brandão (2007) e Duarte 

(2007) ressaltam: 

 
A Comunicação Pública ocorre no espaço formado pelos 
fluxos de informação e da interação entre os agentes 
públicos e atores sociais em temas de interesse público. 
Ocupa-se da viabilização do direito social coletivo e 
individual ao diálogo, à informação e expressão. 

 

 Neste contexto, o perfil do Facebook da Prefeitura de Anápolis surge com a 

proposta de ouvir as demandas do município. Segundo os gestores desta Secretaria de 

Comunicação, uma forma de divulgar os trabalhos e entender o que as pessoas precisam 

tanto de serviços, como de informações. 

 As informações³ das redes sociais se repetem com as do site oficial do órgão 

público. Além de definir vários ícones importantes como o portal da transparência, e 

outros serviços administrativos. Os sites oficiais são muito usados pelos órgãos públicos 

para oferecer ao cidadão um canal onde ele encontra as informações que precisa e tire 

suas dúvidas. 

A construção de uma imagem que é bem vista pelas empresas privadas, quando 

utilizadas pelo público soa como manipulação. Em relação a fiscalização, geralmente 

são os poderes executivo que são mais cobrados. Neste caso, as prefeituras têm mais 

visibilidade, a sociedade cobra delas as melhorias que a cidade precisa. 

É o poder Executivo que prepara ouvidorias públicas, 0800 e outros canais de 

comunicação para receber as observações da população. Matos (2009)avalia que “a 

Comunicação Pública, ao contrário da política, propõe uma interação capaz de envolver 

o cidadão. Fluxo de relações entre a sociedade e o Estado” 

A questão de divergência é até que ponto esse cidadão tem instrumentos e 

informações que fazem que eles entrem em um debate de maneira igual aos 

governantes. Uma comunicação feita de forma igual que promove a inclusão social, em 

um governo feito por todos. 

 

 

______________________________ 
 
3 A informação é uma matéria-prima que o conhecimento deve dominar e integrar; o conhecimento deve 
ser permanente revisitado e revisado pelo pensamento e o pensamento é, mais do que nunca, o capital 
mais precioso para o indivíduo e a sociedade. (Morin, 2002, apud Caldas, 2004, p. 34). 

 



Para que haja uma integração que define a Comunicação Pública governamental, o 

emissor e receptor precisam entender dos assuntos abordados. ‘Comunicar consiste 

sempre em instaurar uma relação mais ou menos direta pela qual um emissor transmite 

uma mensagem para um ou vários receptores’ (Zémor, 2003, apud Monteiro: 2009, p. 

37). Sobre o conceito de informação Zémor afirma: 

 
A origem das informações (EMISSOR), portanto, não oferece 
muitas pistas, mas, quando se olha para a natureza 
(MENSAGEM) da comunicação pública, é possível começar a 
perceber alguma singularidade. A característica número 1 desse 
tipo de informação é ser portadora do interesse geral. (...) Esse 
aspecto marca profundamente a natureza da mensagem da 
comunicação pública (...) Tal interesse resulta de um 
‘compromisso de interesses’ entre os indivíduos e os grupos da 
sociedade que consentem em um contrato social. (Zémor, apud 
Monteiro: 2009, p. 39). 

 

 
No conceito de Comunicação Pública, dentro da Comunicação governamental, 

ressalta-se o trabalho das secretarias de Comunicação.  

 
O conjunto administrativo público que forma a comunicação 
governamental, SECOM e as assessorias, ainda tem influência 
preponderante na maneira de produzir comunicação, mas nos 
últimos anos, com a implantação de estruturas profissionais de 
comunicação na Câmara e no Senado e o início dos trabalhos 
da TV Justiça, o Legislativo e o Judiciário aportam novas 
formas de fazer comunicação governamental e pública 
(Brandão, 2009, p. 11). 

 

Sobre a gestão de comunicação em ambiente de administração municipal 

Fossatti analisa: 

 
  A realidade administrativa dos municípios está fazendo com 

que os governos locais demonstrem interesses por alguns 
instrumentos de gestão como planejamentos estratégicos, 
programas de qualidade e pesquisas de campo, como também 
ao processo de comunicação, envolvendo atividades de 
jornalismo, relações públicas e publicidade/propaganda. (2006, 
p. 20 e 21). 

 

Gonzaga e Rangel observam: 

 

 

 



As comunidades reconhecem o papel central dos governos 
municipais na promoção do progresso econômico e social, 
implementando políticas públicas eficazes na busca de 
desenvolvimento auto-sustentável, capaz de assegurar direitos 
de cidadania, tais como o acesso à saúde, educação, serviços 
públicos, moradia, cultura, entre outros. (apud Fossatti, 2006, 
p.21). 

 

Por ser um cenário local, essa proximidade entre governo e a população é um 

facilitador para uma administração participativa. Ambiente que interfere na prática 

comunicacional desenvolvida nesses espaços. ‘Um cidadão que tem mais conhecimento 

da sua realidade por estar cada vez mais ligado ao poder local, ter mais proximidade 

com o problema faz esse cidadão construir um novo estado local’ (Castells, apud 

Fossatti, 2006, p. 35). 

Mesmo com suas facilidades, será que realmente o ambiente em que o website 

tem é eficiente na prática da Comunicação Pública organizacional? As pesquisas 

identificaram alguns dados relevantes. 

 
Bezerra expõe: 

 
A pesquisa IBGE 2006, Perfil dos Municípios Brasileiros, 
divulgada em 2007, revela um crescimento significativo do uso 
da internet como ferramenta de disponibilização de 
informação. A grande maioria dos municípios participa do 
fluxo de informação, mas não oferece à sociedade mecanismos 
de interação. A pesquisa IBGE também classificou os sites 
segundo o estágio de desenvolvimento, tipificando em 
“informativos”, “interativos” e “transacionais”. Foram 
classificados como “transacional’ os sites consideradas no topo 
do desenvolvimento, ou seja, que participam do fluxo 
informacional e possibilitam a troca de valores e serviços, por 
exemplo, matrícula na rede de ensino, pagamento de impostos 
e similares (2008, p. 9). 

 

Com essa constatação, encontra-se outro ponto de exclusão que afeta uma 

comunicação feita com a integração de todos. Quantos realmente têm acesso a esse 

novo canal de comunicação? O espaço que depende da internet para ser divulgado e 

utilizado pela sociedade, precisa ter uma ambiente favorável para este tipo de 

ferramenta. 

Portanto, a participação está condicionada a outro tipo de democracia. A 

inclusão digital. Bezerra avalia que mesmo no website, as informações são oferecidas e 

não colocadas em discussão. Principalmente porque neles é possível encontrar deveres 

do cidadão, serviços que eles precisam o que ela define como uma ‘máquina pública’. 



Não há como intervir nos websites usados pelos órgãos públicos. Sendo assim, 

não há como afirmar que são espaços de interação. É uma comunicação unilateral, com 

dificuldades de acessos por parte da sociedade no processo de escolher as informações 

que serão divulgadas. 

A produção de conteúdo gira em torno dos gestores e sua equipe, impondo ao 

cidadão o que ele vai ler, sem nenhuma interferência interna. Com surgimento do 

facebook essa realidade é modificada. Há possibilidades de interferência, comentários, 

mensagens diretas e privadas da população de um município ao órgão público. 

O governo local é um bom meio para prover os serviços públicos necessários, 

capacitar os cidadãos a participar das decisões que afetam suas vidas e a de suas 

comunidades’ (Hambleton, apud Fossatti, 2006, p. 23). Dentro da realidade de uma 

administração municipal, a Comunicação Pública se faz possível porque teria como foco 

o cidadão, na descentralização dos serviços. 

 

Facebook como canal facilitador 

 

 O perfil criado pela Prefeitura de Anápolis se torna um espaço aberto para o 

diálogo a partir do momento em que ele não apenas foi criado, mas é abastecido com 

informações que interagem com o cidadão. Para este artigo, foram analisadas as 

mensagens recebidas pela ferramenta Messenger. 

 O Messenger oferece uma caixa de diálogo privada. Apenas o cidadão e os 

administradores da página têm acesso e por este canal eles enviam diversas mensagens. 

As mensagens analisadas foram de janeiro a julho de 2016. O que se percebe em um 

primeiro momento é uma semelhança com um serviço de ouvidoria. 

 Trata-se de um espaço em que as pessoas podem não só solicitar informações, 

mas fazer reclamações, mostrar seu ponto de vista sobre a administração municipal e 

suas ações. Para continuar esta análise é preciso entender um pouco mais deste conceito. 

Nobelli afirma sobre a análise do conceito de ouvidoria que é um espaço em que 

cidadão reivindica o direito de participar ativamente da formulação de políticas públicas 

e na implantação e gestão dos serviços públicos (2006, p.80). 

 O guia de Ouvidorias no Brasil identifica que esta possibilidade de interagir com 

o cidadão traz benefícios reais na comunicação entre instituição e cidadão: 

Fortalecimento da cidadania; aumento da satisfação e confiança, poder de influência na 

decisão, rapidez na solução de problemas, acessibilidade do canal, fortalecimento da 



transparência e obtenção de respostas claras e objetivas (Guia de Ouvidorias Brasil, 

2011, p.23). 

 Apenas para ter um comparativo do que difere outras estratégias de comunicação 

paras mídias sociais se apresenta este conceito. Não é a proposta deste trabalho analisar 

a trajetória da implantação das ouvidorias no Brasil. É possível saber o porque esta 

assessoria de imprensa priorizar as mídias sociais. 

Na Prefeitura de Anápolis foi criado em 2009 o programa 156 que tem essa 

proposta de ouvidoria. Um espaço em que as pessoas possam solicitar, reclamar, ter um 

feedback dos serviços que são de responsabilidade do Poder Executivo. A resposta logo 

encontrada durante a análise desta ferramenta é a seguinte: a diferença principal entre 

uma ouvidoria, ou um 0800, do Facebook é a instantaneidade.  

As pessoas que chegam pelo Messenger são respondidas no mesmo dia. Seja 

informação, solicitação de serviço, reclamações. A proposta dos gestores que estão à 

frente da Secretaria Municipal de Comunicação de Anápolis é responder de imediato, 

mesmo que seja para procurar maiores informações sobre algo solicitado. 

 Sobre os conteúdos, foram definidos três temas: reclamação; informação e 
sugestão. Foram analisadas 260 mensagens diretas. 

 

 

Há um reconhecimento por parte dos gestores da importância das mídias sociais 

para se aproximar da população. Por isso, as mensagens são respondidas e são levadas 

em consideração para elaborar o planejamento de postagens que são feitas no perfil 

oficial da Prefeitura de Anápolis. 

Muitas informações são solicitadas em relação a saúde e educação e outros 

assuntos relevantes que acontecem no dia a dia da cidade. Exemplos disso, são as 



constantes dúvidas e solicitações em relação a vagas na rede municipal de ensino. Sobre 

o assunto os administradores da página do Facebook, jornalistas na sua função de 

assessor, publicam matérias relacionadas. 

 

 
 

 Neste período, a reportagem de uma inauguração de uma unidade que integra os 

serviços de educação foi postada. A reportagem está postada na íntegra no site oficial do 

órgão público. No Facebook, apenas uma foto com um lead. A ideia é incentivar o leitor 

a acessar a página da rede social, o site, e interagir. 

 Outra ferramenta utilizada nesta rede social é a possibilidade de divulgar 

vídeos. Com isso, o audiovisual integra as possibilidades de comunicação. Em 2011, um 

ano antes da criação do perfil no Facebook, a Prefeitura de Anápolis abriu um canal no 

Youtube. Neste mesmo ano foi criado a webtv para que as reportagens pudessem ser 

acompanhadas em vídeo também. 

______________________________ 
 
4 Como citado por Dines (1986), o lead é constituído pelas respostas às seguintes perguntas relacionadas 
aos fatos – Where? What? When? Why? Who? How? – que foram institucionalizadas por Rudyard 
Kipling. Ele considera que essas questões se transformaram no pilar da objetividade do jornalismo 
moderno. Lage (1993), por sua vez, cita a síntese acerca do lead proposta por Lasswell, que além de 
considerar que no lead se informa ao leitor quem fez o que, quando, onde, como, por que, acrescenta a 
essas questões outras duas: quem sofreu a ação e, ainda, para quê se agiu. Tradicionalmente, considera-se 
que o lead é constituído pelos fatos mais importantes ou mais interessante. 
 



 Mesmo assim, as reportagens em vídeo que são postadas no site oficial não 

podem receber comentários. Existe um padrão de postagem que a pessoa apenas assiste 

o vídeo, sem interferência nem no processo de elaboração do conteúdo, nem tem a 

possibilidade de comentar quando este material está pronto. 

 Com o Facebook existem ferramentas que a rede oferece que aumenta essa 

participação. São elas: curtir, compartilhar, comentar. São formas instantênas de 

interação que demonstram qual o assunto que tem mais visibilidade. Dentro do 

Messenger, muitas mensagens solicitando asfalto, tapa-buracos e serviços de 

infraestrutura para vários bairros da cidade. 

 As mensagens diretas foram respondidas. A instantaneidade foi em relação a 

levar a solicitação para a secretaria responsável pelos serviços. Pode-se observar com 

essa pesquisa além do canal de comunicação aberto pelo Messenger, os assuntos 

escolhidos para postagens continuaram sendo programados levando em consideração a 

estas dúvidas do cidadão. 

  

 
 

 Em relação ao dia a dia, algumas obras que são feitas na cidade mudam a 

estrutura do trânsito. Por isso, tanto nas mensagens diretas, quanto nas postagens de 

janeiro a julho deste ano foram feitas muitas reclamações, e pedidos de informação. Um 

exemplo é a construção de um viaduto em uma das principais vias de Anápolis. 



 Os desvios feitos pela Companhia Municipal de Trânsito e Transporte, e também 

o passo a passo desta obra específica estão sempre nas pautas divulgadas no Facebook. 

 

 
 

Conclusão 

 

 Nesta análise do Facebook é possível perceber uma forma de fazer a 

comunicação de um órgão público com a participação do cidadão. Ele permite uma 

interferência durante o processo de escolher os conteúdos das pautas. É mais um espaço 

para solicitação de serviços, mas de mostrar o ponto de vista da população.  

 É um cenário novo que contribui para a descentralização do poder de quem 

define os assuntos a serem divulgados. É possível fazer uma comunicação mais 

transparente. Neste artigo não foram levados em consideração uma nova opção 

oferecida pela empresa Facebook: a possibilidade de impulsionar postagens. 

 Seria uma estratégia de marketing já adotada por muitas empresas privadas e 

alguns órgãos públicos. Nesta publicação aparece a palavra patrocinado, uma forma das 

pessoas perceberem a diferença entre mídia espontânea e mídia paga. Uma forma de 

mercantilizar as mídias sociais que interfere diretamente nas condições de vantagem que 

o administrador da página tem sobre seus seguidores. 
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Resumo 

Este trabalho trata de pesquisa realizada tendo como metodologia a Análise de Conteúdo que foi aplicada                
sobre entrevistas realizadas no segundo semestre de 2014 com servidores públicos que administram os              
pedidos de informação feitos por meio da Lei 12.527/2011 ou Lei de Acesso à Informação (LAI) nos                 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF’s). Foi utilizada a técnica de Entrevista em               
Profundidade Semi Aberta. O objetivo da pesquisa foi compreender como os servidores públicos têm              
agido na implementação da lei. Foram entrevistados 13 funcionários responsáveis por operacionalizar a             
LAI em todas as cinco regiões do País. As entrevistas foram realizadas pessoalmente ou por telefone.                
Seguindo as recomendações de Bardin (1977), o resultado foi categorizado e se analisou a relação da                
implementação da LAI com a comunicação. O que se buscou foi tentar compreender a LAI como uma                 
política de comunicação. Por isso, toda a avaliação girou em torno da ideia de que a LAI comunica ou                   
poderia comunicar. O que se pôde observar foi que todos os entrevistados avaliam a lei como positiva.  

Palavras-chave: Lei de Acesso à Informação, LAI, comunicação, Institutos Federais de           
Educação, transparência. 

 

Abstract 

This paper describes a research carried using a Content Analysis methodology that was applied to               
interviews conducted in the second semester of 2014 with civil servants who administer the requests for                
information of Law 12.527/2011 or Law on Access to Information (LAI) in Federal Institutes of               
Education, Science and Technology (IF's). For the interview was used the technique of Interview in depth                
semi-structured. The goal of the research was to understand how public servants have acted in the                
implementation of the law. We interviewed 13 employees responsible for operating LAI in all five regions                
of the country. Interviews were conducted in person or by telephone. Following the recommendations of               
Bardin (1977), the result was categorized and the relationship between LAI implementation and             
communication was analyzed. What was sought was trying to understand LAI as a communication              
policy. Therefore, the whole assessment revolved around the idea that LAI communicates or could              
communicate. What was observed was that all the interviewees evaluate the law as positive. 

Keywords: Law on Access to Information (LAI), communication, Federal Institutes of Education            
Science and Technology,  transparency.  
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Este artigo realizou Análise de Conteúdo de entrevistas semiabertas e em           

profundidade feitas com 13 operadores da Lei de Acesso à Informação (LAI) atuantes             

nos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF’s). As entrevistas           

ocorreram por telefone ou pessoalmente entre os meses de agosto e outubro de 2014.  

Júnior (2011) afirma que a Análise de Conteúdo se ocupa basicamente com a             

análise de mensagens, categorizando-as e fazendo análises das categorias separadas,          

relacionando-as com outros pontos ligados ao tema pesquisado. 

Essa metodologia foi utilizada nas ciências políticas para a descoberta de armas            

secretas alemãs pelos britânicos, a partir da propaganda nazista; na psicologia,           

contribuiu para o diagnóstico de pacientes por meio da análise da gravação de             

entrevistas terapêuticas; na crítica literária, permitiu destacar os traços característicos do           

estilo de um autor; na sociologia, a compreender a diversidade das mentalidades            

nacionais; na comunicação de massa, a comparar as atitudes adotadas por diferentes            

jornais em período eleitoral (KIENTZ apud  JÚNIOR, 2011). 

De acordo com Duarte (2011), a entrevista em profundidade possibilita          

identificar problemas, microinterações, padrões e detalhes, obter juízos de valor e           

interpretações. Já a semi aberta é aquela que tem origem em uma matriz, um roteiro de                

questões-guia que dão cobertura ao interesse da pesquisa. 

As entrevistas foram divididas em sete categorias que seguem descritas. O           

material desta pesquisa foi recolhido no âmbito de pesquisa de mestrado realizado por             

este autor entre os anos de 2013 e 2015 no Programa de Pós-graduação em              

Comunicação da Universidade de Brasília (UNB). A dissertação está referenciada como           

Mesquita (2015). 

Categoria 1: Visão dos operadores da LAI sobre a Lei 

Para essa primeira categoria, buscou-se entender como os operadores da LAI           

veem a lei. Estes são originários de muitas áreas profissionais e atuam em diferentes              

regiões do País com distintas culturas e formas de ver o Estado e a democracia. São eles                 

os que colocam a lei em prática, no local onde ela é aplicada, os órgãos públicos; daí a                  

necessidade de se compreender como enxergam tal legislação. Políticas públicas podem           
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ser postas em prática por servidores que discordam delas, afinal, tem-se no serviço             

público brasileiro a figura da estabilidade no emprego em que o servidor pode até ser               

exonerado, mas em casos muito específicos. Então, se na iniciativa privada, a empresa             

pode demitir um funcionário que não concorde, não goste ou não esteja totalmente apto              

para colocar em prática determinada política ou ação, na administração pública isso não             

ocorre com facilidade. Nessas instituições, a política pública pode ser implementada por            

alguém que discorde dela, que não tenha interesse no assunto ou até mesmo não tenha a                

formação e a capacidade para operacionalizá-la. Mesmo assim, em tese, o servidor vai             

colocar a ação em prática para cumprir uma ordem superior. Nesse cenário, reforçam-se             

as razões para verificar o que pensam da LAI os servidores públicos que a colocam em                

prática. 

Entre os 13 operadores entrevistados, todos veem a lei de forma positiva, como             

ferramenta para a fiscalização do governo e capaz de fazer os fluxos de informação da               

instituição melhorarem, aumentando inclusive, o controle interno.  

Além de haver unanimidade em considerar a lei positiva, todos os entrevistados            

apontam como um dos problemas principais a falta de pessoal para operacionalizar a             

legislação. 

No entanto, um operador fez uma ressalva nessa questão da falta de mão de obra               

com a qual esta pesquisa concorda. Ele afirmou que há carência de servidores no              

momento, mas que, a princípio, se opunha à contratação de mais gente, pois quando              

teve início a implantação da lei, não se sabia quanta demanda de serviço seria gerada.               

Para ele, o Estado não pode contratar sem ter claramente qual a necessidade dessas              

contratações, pois corre o risco de se ter servidores em demasia, sem necessidade e              

gerando custos para o País. Na visão desse operador, agora, passados cerca de três anos               

do começo da implementação da LAI, já é possível afirmar a necessidade de contratar              

mais servidores para atuar com a Lei. 

Além da falta de mão de obra, houve outra questão levantada pontualmente. Um             

operador comentou sobre o aumento do volume de trabalho entre os servidores,            

inclusive entre os que não estão vinculados ao setor que operacionaliza a lei, já que a                
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implantação da LAI trouxe consequências e mudanças para todos os níveis do serviço             

público. 

Categoria 2: Estrutura de implantação da LAI 

Analisa-se nesta categoria a estrutura administrativa que dá funcionamento à          

LAI em três aspectos: o primeiro quanto ao modelo de administração da transparência             

passiva; o segundo quanto ao modelo de administração da transparência ativa; e o             

terceiro quanto à estrutura física dos setores da LAI. 

Subcategoria 1: Estrutura administrativa da transparência passiva 

A estrutura que dá funcionamento à transparência passiva da LAI varia de uma             

instituição para outra e se divide em centralizada e descentralizada por setores. Do total              

de 13 operadores da LAI entrevistados, quatro apontaram que a operação da lei é              

descentralizada por setores, os outros nove indicaram a centralização. 

No modelo de centralização, tem-se um operador que recebe os pedidos de            

informação e os encaminha para os outros setores internos. Esse mesmo operador            

recebe as respostas de volta e as repassa para o interessado. Nesse caso, os servidores               

públicos que recebem os pedidos do operador central não têm nenhuma ligação com a              

LAI. O operador que centraliza o recebimento de pedidos de informação funciona,            

dentro da instituição, como uma espécie de perguntador que faz o papel de intermediar              

as dúvidas do cidadão e, ao mesmo tempo, as respostas a serem para ele encaminhadas.               

A característica principal do modelo centralizado é que o operador que recebe a             

pergunta a envia direto para quem tem a resposta na instituição, sem passar por              

intermediários. O servidor que tem a informação entrega a resposta diretamente para o             

operador, também, sem intermediários. 

No lado oposto, tem-se o modelo de descentralização em que há vários            

servidores que lidam com a LAI espalhados por diversos setores da instituição e os              

pedidos de informação são encaminhados, de forma segmentada para esses servidores a            

partir de um operador central, e eles encaminham o pedido para quem tem a resposta.               

Nesse modelo, existe um intermediário entre o operador que recebe a pergunta do             

interessado e o servidor que deve oferecer a resposta.  
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Além da descentralização por setores internos como pró-reitorias, departamentos         

e núcleos, há Institutos Federais que trabalham com uma descentralização por campus ,            

havendo um servidor ou operador da LAI em cada um dos campi  da instituição.  

Entretanto, esse modelo descentralizado por campus apresenta problemas. Um         

operador descreveu que, formalmente, ocorreu a descentralização, sendo que existem          

dois servidores responsáveis pela LAI em cada um dos campi , porém, o sistema não              

funcionou. Nesse caso, todos os responsáveis pela LAI nos campi teriam também            

acesso ao portal eletrônico e-SIC, dessa forma responderiam às perguntas sem passar            

pelo administrador central que fica na Reitoria. 

Note que são duas possibilidades diferentes: na primeira, o operador que fica na             

Reitoria pede informação a um servidor no campus , esse faz o pedido a quem tem a                

informação e repassa de volta para o operador que está na Reitoria, e ele coloca a                

resposta no sistema. 

No segundo caso, o próprio operador que está no campus lida com o sistema              

recebendo as perguntas e respondendo-as.  

Subcategoria 2 – Estrutura administrativa da transparência ativa 

Nenhum dos 13 entrevistados apontou a existência de controles formais sobre as            

rotinas ou processos administrativos da transparência ativa. Há uma dificuldade dos           

operadores da LAI em tratar do tema transparência ativa, e isso se mostrou na pesquisa               

no momento em que se faziam perguntas direcionadas para a transparência ativa, mas o              

entrevistado, muitas vezes, respondia, falando de transparência passiva.  

A questão da falta de sistemas de controle sobre a administração da            

transparência ativa foi explicitada por outro operador da LAI que disse haver apenas um              

trabalho com questões pontuais, ou seja, às vezes se produz informação de acordo com              

uma demanda momentânea que seja verificada.  

Ainda de acordo com esse operador, foi implementado no site institucional o rol             

mínimo de informações conforme determinado pela Controladoria-Geral da União e, a           

partir daí, não se estabeleceram formas de gerir essas informações de modo a garantir              

que sejam mantidas atualizadas.  
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Mesmo sem rotinas formalmente estabelecidas e indicadas claramente pelos         

entrevistados, foi possível identificar, em suas falas, processos de produção e           

publicação das informações da transparência ativa nos sites dos Institutos estudados.           

Todos os operadores da LAI afirmaram que, de alguma maneira, avaliam a produção da              

transparência ativa ao verificarem os sites das suas instituições para observar se há             

necessidade de se acrescentar ou modificar informações disponibilizadas ao público.          

Porém, nenhum deles informou com qual periodicidade realizam essa verificação,          

indicando, assim, não haver um método definido para tal. 

A falta de rotinas formalmente definidas gera problemas. Para além da ausência            

de controle, foi verificado que, nos casos em que ocorreram troca de operadores, o              

operador que assume o cargo precisa repensar como fazer o trabalho e tem necessidade              

de reinventar a forma de trabalhar, pois não encontra modelos de ação definidos e              

documentados sobre como fazer a transparência ativa. Dois dos 13 operadores           

entrevistados descreveram situações assim. 

Foram apontados como responsáveis por colocar as informações da         

transparência ativa nos sites : os setores de tecnologia da informação, os de            

comunicação, o próprio gestor da LAI e, inclusive, em um instituto qualquer pessoa que              

tenha a senha de acesso ao site da instituição pode publicar. Nesse último caso, foi               

explicado que cada setor do IF tem uma senha específica do site e quando tem               

informações para postar, um determinado servidor se ocupa disso.  

As falas dos entrevistados indicam que a publicação das informações da           

transparência ativa leva o setor da LAI a aproximar-se de vários outros setores da              

instituição. Entende-se que essas ações precisam ser coletivas, necessitam do apoio de            

todas as áreas do órgão público. No momento de publicar e atualizar as informações, o               

setor da LAI se aproxima da comunicação, pois a disponibilização das informações no             

site  está, muitas vezes, sob controle dos setores de comunicação.  

Todos os 13 entrevistados apontaram que existem vários servidores que          

publicam informações e não há uma pessoa que faça o controle, de forma central, de tais                

publicações.  
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Outro operador da LAI se manifestou afirmando que há necessidade de se            

convencer os membros da instituição a agir. Há, na visão desse operador, uma cultura              

do segredo nas instituições públicas que precisa ser vencida para que a transparência             

ativa se efetive.  

Apesar desse cenário geral que pode indicar certa desorganização quanto à           

publicação e atualização de informações de forma proativa, os dados mínimos parecem            

estar sendo publicados, porém, em espaços outros que não o dedicado à LAI nos sites               

dos IF's.  

Os dados como listas e salários de servidores, licitações e contratos já estão             

disponíveis no Portal da Transparência do governo federal. Assim, nessa dimensão mais            

ampla, esse tipo de informação disponibilizada que compõe a transparência ativa parece            

funcionar. Entretanto, a transparência ativa que precisa ser feita pelo operador da LAI             

na instituição está falhando, pois, como foi indicado pelos 13 entrevistados, não há             

nenhuma rotina administrativa ou sistema de controle formal sobre esse trabalho.           

Nessas informações que enfrentam falha na publicação, incluem-se números de          

telefones, endereços, formas como solicitar serviços ou os nomes e contatos           

profissionais de dirigentes. Esses dados, de acordo com todos os 13 entrevistados, foram             

inseridos nos sites em maio de 2012, quando a lei entrou em vigor, mas não se                

estabeleceu ao longo do tempo nenhuma forma de controle sobre o processo de             

renovação e atualização, o que pode comprometer a validade desses conteúdos. 

Subcategoria 3 – Estrutura física dos setores da LAI 

Quanto à estrutura física, dos 13 entrevistados, 12 informaram que não existe            

uma sala de trabalho exclusiva para o setor da LAI. Os espaços são divididos com               

setores como ouvidorias, auditorias e corregedorias. Essa situação é vista com           

normalidade pelo fato de todos os servidores que atuam com a lei desempenharem             

outras atividades laborais em suas instituições. 

Apesar de compartilharem ambientes de trabalho com outros setores, sete dos           

treze entrevistados consideram essas estruturas boas, pois contam com computadores,          

armários para arquivo de documentos e linhas telefônicas para atendimento. 
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As entrevistas indicaram que as estruturas físicas da LAI conseguem fazer um            

atendimento básico, mas não atendem às determinações da lei como, por exemplo, local             

apropriado para atendimento presencial e mesmo salas adequadas para que se lide com             

documentos, por vezes, sigilosos. 

Apenas um operador informou existir uma sala exclusiva para atender o usuário            

de modo privado. Nenhum dos 13 entrevistados indicou a existência de local de             

atendimento presencial exclusivo para a LAI com a devida sinalização e balcão dentro             

das instalações de suas instituições. Nenhum dos 13 entrevistados informou se o IF no              

qual trabalham apresenta, em todas as suas unidades, a estrutura física necessária para             

prestar o atendimento ao usuário nas condições determinadas pela lei. 

Categoria 3: Visão dos operadores da LAI sobre a comunicação 

Todos os operadores entrevistados afirmaram haver entre os setores da LAI e da             

comunicação uma boa relação que se pauta, principalmente, pelo apoio da comunicação            

à LAI quando é necessário publicar informações institucionais nos sites dos IF's. Os 13              

operadores vêem no setor de comunicação competência técnica para trabalhar uma           

linguagem mais adequada à compreensão do público. Entendem que esse setor pode            

contribuir para conscientizar a comunidade sobre a importância da lei e citam a presteza              

em postar informações como uma característica do jornalismo que pode trazer           

benefícios para o processo de aplicação da LAI. 

Apesar de os operadores afirmarem a existência de uma boa relação entre os             

setores da LAI e da comunicação, verificou-se que ela ocorre de forma pessoal, não              

havendo uma institucionalização das práticas de contato entre os dois setores, o que             

gera dificuldades quando os responsáveis pela LAI ou pela comunicação são           

substituídos. Ao serem indagados sobre como se dá essa relação no dia a dia,              

perguntou-se também qual o nível de interação que se estabelecia entre os dois setores e               

se ocorriam reuniões periódicas entre eles. Todos os entrevistados informaram que não            

ocorrem reuniões periódicas entre os setores da LAI e da comunicação. Dos 13             

respondentes, 12 informaram que nem mesmo uma única reunião ocorreu entre esses            

dois setores.  
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Um operador da LAI se queixou do fato de não terem uma relação mais              

articulada e disse que o setor da Lei de Acesso à Informação se sente “meio órfão” em                 

relação à comunicação, pois gostaria que houvesse uma relação mais próxima na qual a              

comunicação desse um maior apoio às atividades da LAI. Nas entrevistas, não foi             

encontrado planejamento de ações conjuntas entre LAI e Comunicação.  

No levantamento realizado nos sites das instituições pesquisadas, pôde-se         

verificar que as informações publicadas não estão em dados abertos, ou seja, dados             

oferecidos ao público em formatos digitais que possam ser lidos por máquina e que              

estejam editáveis.  

Categoria 4: Similaridades entre as funções da LAI e da Comunicação 

Nessa categoria, procura-se verificar similaridades da LAI e da comunicação. O           

que se deseja saber é se os operadores da lei veem algo comum entre seu trabalho e o                  

desenvolvido pelos setores de comunicação de suas instituições. A primeira pergunta           

feita a esses operadores da LAI foi: O senhor considera que os veículos de comunicação               

do IF fazem transparência ativa? 

A LAI, a literatura e a CGU definem transparência ativa como aquelas            

informações que o Estado divulga sem ser provocado, sem ser perguntado. Portanto,            

procurou-se saber o que os operadores da LAI entendem por transparência ativa e se o               

trabalho de publicitários, jornalistas, programadores visuais e outros profissionais da          

área da comunicação é considerado como transparência ativa na visão dessas pessoas. 

Os 13 operadores da LAI entrevistados concordam que os trabalhos realizados           

pelos setores de comunicação devem ser considerados uma forma de transparência           

ativa, pois as atividades desenvolvidas pelos profissionais das assessorias buscam          

fornecer informações, e essa ação está entre os objetivos da Lei de Acesso à              

Informação. Um operador da LAI apontou o site institucional como o principal            

instrumento de que dispõem os institutos para promoverem a sua transparência ativa.            

No entanto, um operador fez uma ressalva de que, dentro da instituição, a comunicação              

não é vista como uma parte da LAI.  
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Para observar se os operadores da LAI vêem alguma diferença entre a            

transparência ativa e a comunicação, foram questionados se essas duas definições são a             

mesma coisa. Dos 13 entrevistados, três afirmaram que sim, e os outros 10 disseram que               

não. No grupo dos 10 que não consideram a comunicação como transparência ativa,             

encontram-se afirmações que ponderam, em alguma medida, essa visão. Alguns          

chegaram a dizer que “de certa forma” esses dois conceitos são iguais ou             

“complementares”. A comunicação seria, nas palavras deles, para “divulgar”, para          

“falar de coisas boas”, não teria um “compromisso com a transparência”. Pode-se,            

assim, resumir a visão dos operadores da LAI, nessa questão, afirmando que, para eles,              

o setor de comunicação da instituição funciona como propagandista, já a transparência            

ativa teria um compromisso concreto com os fatos. Enquanto a comunicação pode            

omitir informação para proteger o IF, a transparência ativa é obrigada a expor as              

informações.  

Para os operadores da LAI, comunicação é, também, transparência ativa, é uma            

parte dela, porém, é algo menos nobre. Enquanto a LAI teria um compromisso mais              

profundo com a disponibilização de informações e as exporia sem qualquer           

preocupação com quem será atingido por tal divulgação, excetuando-se os casos de            

sigilo legal, a comunicação teria uma função propagandística e, em consequência, um            

compromisso menor com a transparência. Deduz-se das falas dos entrevistados que,           

enquanto a LAI tem seu compromisso maior com a disponibilização das informações, a             

comunicação teria seu compromisso maior com a boa imagem da instituição. As            

informações disponibilizadas pela LAI poderiam até prejudicar a instituição, as          

publicadas pela comunicação, se forem prejudicar a instituição, não devem ser           

publicadas. Isso fica explícito na fala de um entrevistado que diz que a LAI “é bem                

profunda” e que a comunicação “é complementar, é para divulgar”. 

Categoria 5: Visão da transparência ativa 

Os operadores da LAI têm opiniões diferentes quanto à clareza das informações            

da transparência ativa, mas a maioria vê problemas na linguagem. 

Para 11 dos 13 operadores entrevistados, as informações não são          

compreensíveis. Apenas dois avaliaram a transparência ativa como clara o suficiente.           



 

VI Encontro Nacional da Ulepicc-Brasil – Brasília – 9 a 11/11/2016 

Os que veem problemas quanto à clareza, enxergam uma necessidade de se avançar             

nessa questão, mas foram comedidos no momento de verbalizar essa crítica.           

Observou-se que ocorrem pedidos de explicação a respeito de informações          

disponibilizadas na transparência ativa e, segundo um operador, isso mostra que o            

usuário final acessa a informação, mas não a compreende. 

O relato de um dos operadores entrou em detalhes sobre essa questão da clareza              

e da capacidade de compreensão das informações pelo usuário. Ele avaliou que os dados              

precisam ser disponibilizados em uma linguagem mais simples, pois, mesmo quando se            

escreve uma informação pensando no estudante do Instituto Federal, isso não é            

suficiente, visto que os alunos que estão ali já passaram pelo Exame Nacional do Ensino               

Médio (Enem) ou por outro processo seletivo, e a maioria da população está, na visão               

desse operador, abaixo da média desse aluno da instituição. Na visão de outro operador,              

o fato de essas instituições serem acadêmicas também atrapalha a produção de            

informações em linguagem simples, pois há, nas palavras dele, uma dificuldade em            

convencer quem escreve a “baixar o nível da linguagem ao qual se está acostumado”. 

Dois operadores manifestaram a opinião de que a responsabilidade pela falta de            

clareza é da CGU, afirmando que parte das informações é dada a partir de linques do                

Portal da Transparência e que esse não é claro; Outros dois disseram que as informações               

dos relatórios feitos pelos auditores como as prestações de contas, por exemplo, são,             

sim, claros e compreensíveis, pois são escritos de forma “coerente”. 

Foi possível observar que os operadores que afirmaram que a linguagem de            

questões técnicas é clara estão ligados à área de auditoria. Já os operadores ligados a               

outros setores, com formação na área de tecnologia da informação ou comunicação,            

fazem parte do grupo que reclamou das prestações de contas apontando-as como não             

compreensíveis nem mesmo para os servidores da instituição. Essa situação indica que            

os operadores da LAI que tiveram contato com a comunicação em suas formações têm              

uma postura crítica em relação às informações da transparência ativa. 

Ao longo das entrevistas verificou-se uma mistura muito grande de opiniões           

entre os 13 operadores da LAI quanto à clareza das informações. Entretanto, todos eles              
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reconhecem que, em algum grau, há dificuldade do cidadão em lidar com a massa de               

informações técnicas. 

Categoria 6: Perfil profissional dos operadores da LAI 

Foi possível verificar o perfil profissional de 12 dos 13 operadores da LAI             

entrevistados. Foram encontradas as seguintes características: um operador graduado         

em Ciências Contábeis que acumula o cargo de chefe de auditoria; um graduado em              

Letras que ocupa também o cargo de ouvidor; um graduado em Engenharia com             

pós-graduação nas áreas de Informática e Administração e que ocupa o cargo de             

ouvidor; um graduado em Administração que ocupa o cargo de diretor do Departamento             

de Desenvolvimento Institucional; um graduado e com pós-graduação em Relações          

Internacionais e que ocupa também o cargo de assessor para assuntos internacionais e             

ouvidor; um docente com formação em Engenharia de Minas que ocupa uma série de              

coordenações como a de vestibular, a do Programa Nacional de Acesso ao Ensino             

Técnico e ao Emprego (PRONATEC), a de Assistência Estudantil e é também assessor             

do reitor; um psicólogo, que ocupa o cargo de assessor de relações internacionais; um              

graduado em Sistemas de Informação que é assessor de avaliação institucional e            

responde, interinamente, pela Ouvidoria nas ausências do ouvidor titular; um graduado           

em Relações Públicas que é também ouvidor; um jornalista que ocupa, ainda, os cargos              

de ouvidor e secretário da Comissão de Ética; um docente graduado em Letras que é, ao                

mesmo tempo, chefe de gabinete do reitor; Um auditor que é também diretor de              

campus . 

É possível observar uma ligação dos operadores da LAI com os sistemas de             

controle da instituição. Entende-se, aqui, por sistemas de controle duas formas: 

1. Um sistema de controle institucionalizado, como no caso dos auditores, chefes            

de auditoria, ouvidores e servidores da área de desenvolvimento institucional,          

que cumprem nessas instituições a função de planejamento e controle          

administrativo; 

2. O outro sistema de controle é o político, ou seja, é possível inferir que os                

operadores da LAI são pessoas ligadas aos chefes máximos da instituição, o            

reitor. Nesses casos, essa ligação se materializa quando se verifica que os            
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operadores ouvidos também têm outros cargos de confiança na instituição          

além do cargo de autoridade da LAI. 

Esses perfis apontam que pode ter havido uma preocupação dos reitores em            

colocar na operação da LAI pessoas que já tinham um conhecimento dos sistemas de              

controle ligados à CGU como ouvidorias e auditorias. 

Para esta pesquisa, é interessante a verificação desses perfis, pois aqui se            

entende que a LAI é uma dimensão da comunicação. O que se observa é que, enquanto                

a pressão da sociedade para a criação da LAI veio da área de comunicação, depois de                

aprovada, ela parece ter sido encampada pelos sistemas de controle do governo como             

ouvidorias, controladorias e auditorias.  

Todos os operadores entrevistados disseram ter atividades paralelas na         

instituição, não havendo funcionário que lide apenas com a LAI.  

Categoria 7: Relações entre operador e usuário da informação 

Zémor (2009) afirma que, devido à complexidade dos textos, dos procedimentos           

e mesmo das situações em que os cidadãos se encontram, o direito à informação gera               

um dever de comunicação por parte do serviço público. Com base nessa ideia,             

estabeleceu-se essa categoria para verificar como os operadores da LAI veem o usuário,             

se expressam alguma intenção de comunicar, se fazem algum esforço nesse sentido e,             

principalmente, como os operadores avaliam a forma como os usuários recebem as            

informações. 

Os pontos comuns observados na fala dos operadores da LAI quanto à            

apropriação que o usuário faz ou não das informações públicas são: 

1. Os 13 operadores apontaram que há uma dificuldade em se medir como             

ocorre essa apropriação, pois não existem sistemas para verificar o que o            

usuário faz com a informação ou para que ele a quer; 

2. Os 13 entrevistados apontaram que falta conhecimento da população a           

respeito da lei, o que dificulta a apropriação da legislação pelos cidadãos e,             

consequentemente, a apropriação das informações públicas e dos processos         

para obtê-las. 
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Além da falta de informações sobre a lei, a inexistência de uma cultura de              

controle social do Estado brasileiro por parte dos cidadãos é, na visão dos operadores,              

um empecilho a uma boa implementação da LAI. 

Um operador da LAI afirmou que o cidadão comum não usa a lei e que os                

pedidos partem, em sua maioria, de pessoas que têm algum tipo de relação com a               

instituição perguntada, principalmente servidores públicos.  

Nessa relação do usuário com a LAI, os 13 operadores da lei entrevistados             

afirmaram que grande parte das informações pedidas já estavam disponíveis no site da             

instituição. Mesmo assim, eles observam que o usuário insiste em fazer a pergunta.             

Diante desse contexto, foi posta aos operadores a questão de como eles analisam essa              

situação. As avaliações apresentadas transitaram entre a auto responsabilização por uma           

suposta má qualidade e confusão dos sites das instituições, uma possível falta de hábito              

de leitura dos usuários e o analfabetismo funcional e a “preguiça” que os usuários              

possuem de buscar as informações sendo “mais fácil” perguntar. Um operador afirmou            

que o usuário é acomodado, mas assumiu a corresponsabilidade pela situação diante da             

falta de clareza nas informações disponibilizadas. Em medidas variadas e com formas            

de se manifestarem diferentes, todos (os 13 entrevistados) colocam a responsabilidade           

desse fato, em parte ou no todo, no usuário. 

A partir das falas dos operadores, pode-se inferir que a apropriação da            

informação pelo usuário vai ocorrer com a população conhecendo a lei, tendo noções             

dos seus direitos; e, finalmente, dando uma utilidade prática para a legislação.  

Conclusões 

As entrevistas que deram base a esta pesquisa foram realizadas apenas dois anos             

após a implementação da LAI. Portanto, é um retrato parcial e, mais que isso, de um                

momento inicial da política pública. O que se buscou aqui, como objetivo principal, foi              

compreender a LAI como uma política pública de comunicação. Por isso, toda a             

avaliação girou em torno da ideia de que a LAI comunica ou poderia comunicar. 

O que se pôde observar foi que há carência de mão de obra para lidar com a lei.                  

O número de servidores responsáveis por proporcionar o acesso à informação não é             

suficiente. O primeiro passo seria qualificar os servidores públicos, independente da           
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área na qual trabalhem, para que melhorem a comunicação tornando-a mais simples.            

Todos os entrevistados avaliam a lei como positiva. 

Um entrevistado apontou o aumento de trabalho no serviço público, em           

consequência da implantação da LAI, como um problema da política de acesso à             

informação.  

A administração da transparência passiva ocorre de maneira centralizada e          

descentralizada por setores. O modelo de centralização e descentralização também          

ocorre por campus .  

Nenhum dos 13 entrevistados apontou a existência de controles formais sobre as            

rotinas ou processos administrativos da transparência ativa. Mesmo sem rotinas          

formalmente estabelecidas e indicadas claramente pelos entrevistados, foi possível         

identificar, por meio de suas falas, processos que dizem respeito à produção e             

publicação das informações da transparência ativa nos sites  dos Institutos estudados. 

Dos 13 entrevistados, 12 informaram que não existe uma sala de trabalho exclusiva             

para o setor da LAI. Sete dos 13 entrevistados consideram essas estruturas boas. As              

entrevistas indicaram que as estruturas físicas da LAI conseguem fazer um atendimento            

básico, mas não atendem a todas as determinações da lei. 

Todos os operadores entrevistados afirmaram haver uma boa relação entre os           

setores da LAI e da comunicação. Apesar de os operadores afirmarem a existência dessa              

boa relação, pôde-se notar que ela ocorre de forma pessoal, não havendo            

institucionalização. Todos os entrevistados informaram que não ocorrem reuniões         

periódicas entre os setores da LAI e da comunicação.  

Os 13 entrevistados concordam que os trabalhos realizados pelos setores de           

comunicação devem ser considerados uma forma de transparência ativa. Dos 13           

entrevistados, três afirmaram que LAI e comunicação são a mesma coisa, 10 disseram             

que não. Para os 10 que entendem não serem a mesma coisa, a comunicação serviria               

para “divulgar”, “falar de coisas boas”, não teria um “compromisso com a            

transparência”.  

A maioria, 11 de 13 entrevistados, avalia que a linguagem usada não está clara.              

Dois operadores manifestaram a opinião de que a responsabilidade pela falta de clareza             
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é da CGU. Dois disseram que as informações dos relatórios feitos pelos auditores são              

claras e compreensíveis. Todos reconhecem, no entanto, que, em algum grau, há            

dificuldade do cidadão em lidar com a massa de informações técnicas.  

Todos os entrevistados (13) apontaram que falta conhecimento da população a           

respeito da LAI. Três operadores disseram acreditar que grande parte dos pedidos vem             

de servidores públicos. Todos os operadores (13) afirmaram que parte das informações            

pedidas, por meio do e-SIC, já estavam disponíveis no site  da instituição. 
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