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RESUMO 

 

Baseado nas definições de Comunicação Pública, Marketing Político, Informação de Interesse 

Público e na Comunicação como Ferramenta de Governança, o estudo observa o uso da seção 

de notícias dos sites das Prefeituras de Natal e Mossoró, no Rio Grande do Norte, no tocante 

ao fortalecimento da cidadania e incentivo à gestão participativa, a partir da caracterização 

das matérias como peças de Marketing Político e Comunicação Pública. A coleta de dados da 

pesquisa qualitativa foi realizada de agosto a setembro de 2011 e a análise do conteúdo 

demonstrou que a apropriação da coisa pública para uso pessoal é uma realidade, apesar das 

exigências legais, em detrimento de ações estratégicas de comunicação e de governança para 

resultados, a partir da difusão de informações de interesse público e do estabelecimento do 

canal de comunicação entre Estado, Governo e Sociedade. Elementos deste estudo sugerem a 

necessidade de novas pesquisas para aprofundar a discussão. 

 

Palavras-chave: Comunicação Pública. Gestão Pública. Governança. Informação de Interesse 

Público. Marketing Político. 
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ABSTRACT 

 

Based on the definitions of Public Communication, Political Marketing, Public Interest 

Information and Communication as a Tool of Governance, the study notes the use of the news 

section of the websites of the City Christmas and Mossoro, Rio Grande do Norte, in regard to 

strengthening citizenship and encouraging participatory management, from the 

characterization of materials like pieces of Political Marketing and Public Communication. 

Data collection in qualitative research was conducted from August to September 2011 and 

content analysis showed that the appropriation of public property for personal use is a reality, 

despite legal requirements to the detriment of strategic communication and governance for 

results from the dissemination of information of public interest and the establishment of a 

communication channel between State Government and Society. Elements of this study 

suggest the need for further research to deepen the discussion. 

 

Key words: Public Communication. Public Management. Governance. Information of Public 

Interest. Political Marketing. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Estado democrático brasileiro ainda é recente. Estruturado com base em uma 

Constituição com menos de 25 anos, tendo em vista que a Carta Magna foi promulgada em 

1988, ainda enfrenta dificuldades quando se fala em mudança de comportamento e 

adequações à legislação vigente. No âmbito do setor público, por exemplo, ainda há 

limitações dos detentores de cargos públicos sobre a necessidade de seguir as leis, deixando 

de lado práticas como o patrimonialismo. Maus hábitos históricos como esse vão de encontro 

ao novo paradigma em vigor. 

Exemplo desta apropriação do bem público em benefício próprio pode ser 

observado no uso que se faz dos meios de comunicação institucionais. Com o objetivo de 

analisar se aquilo que é dito pelo senso comum corresponde à realidade, bem como de 

contribuir para o avanço da pesquisa nesta área que desperta cada vez mais o interesse social e 

científico, este estudo se destina a avaliar como se dá o processo da comunicação nos sites das 

instituições públicas municipais. 

A proposta deste estudo é analisar se os canais de comunicação institucional estão 

sendo utilizados na administração pública para garantir benefícios e notoriedade aos gestores, 

em detrimento da publicização das ações e serviços que podem imprimir melhorias na 

qualidade de vida dos cidadãos e garantir o fortalecimento da cidadania. Será que os sites 

institucionais estão servindo como ferramenta de marketing político ou, de fato, são utilizados 

como instrumentos de comunicação pública? 

Na era da informação, não há dúvida sobre a necessidade do estabelecimento 

eficaz da cultura do diálogo entre os mais diversos segmentos da sociedade. Somado a isso, 

temos o registro do rápido desenvolvimento das novas tecnologias da informação que tornam 

a importância da adaptação a elas ainda mais urgente. O fato de as pessoas se tornarem mais 

bem informadas permite a elas opinarem e mesmo interferirem nas situações que impactam a 

sociedade – começando por sua própria vida – o que, portanto, possibilita o maior exercício 

da cidadania. Este é o objetivo e o desafio de manter o cidadão bem informado acerca dos 

serviços e bens públicos. Porém, obriga os detentores de mandatos eletivos a responder aos 

questionamentos e demandas de uma sociedade cada vez mais crítica. 

Esta dissertação, intitulada “Comunicação pública e marketing político na gestão 

pública municipal”, tem como objetivo verificar como se dá a utilização da seção de notícias 

dos sites das Prefeituras de Natal e Mossoró, se como ferramenta de Comunicação Pública ou 

de Marketing Político. A partir desta análise, pretende-se descrever como são elaborados e 
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realizados os processos de comunicação nas administrações das duas maiores cidades do Rio 

Grande do Norte e o impacto deste processo na gestão municipal, tendo vista que a 

comunicação também é uma ferramenta de governança. 

A pesquisa tem fundamentação teórica o trabalho de autores como Jorge Almeida, 

Pierre Zémor, João Roberto Vieira da Costa, Renato Costa Dias, Jorge Duarte, Rubens 

Figueiredo, Philip Kotler, Maria José da Costa Oliveira, dentre outros, que discorreram sobre 

Comunicação Pública e Marketing Político. Este referencial possibilitou a definição dos 

parâmetros de análise utilizados na caracterização das matérias publicadas nas seções de 

notícias dos sites escolhidos, de forma aleatória, para a identificação da forma de uso desta 

ferramenta de publicidade. 

Em termos metodológicos, este projeto caracteriza-se como um tipo de estudo 

qualitativo descritivo, visto que está focado na descrição, análise e caracterização do processo 

de produção diária de matérias nos sites institucionais das Prefeituras de Natal e Mossoró num 

período de três meses. 
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2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Numa época em que as informações são disponibilizadas com uma rapidez tão 

grande, que chega a ser difícil assimilar todas as mensagens, garantir a qualidade das mesmas 

e, ao mesmo tempo, que determinado dado chegue ao conhecimento do o público alvo é um 

dos desafios da gestão municipal, tendo em vista que este é um dos fatores que interferem na 

avaliação de seu desempenho. Esta interferência pode ser positiva ou negativa. Por isso, a 

necessidade de monitoramento da eficiência do fluxo de informação e do constante 

aprimoramento deste processo são importantes para garantir a qualidade da comunicação 

entre o gestor e a sociedade. 

A comunicação pública na sociedade globalizada, em suas mais diversas 

vertentes, tem como objetivo disponibilizar para a população informações acerca de tudo o 

que acontece e que essas informações tenham relação direta com o cotidiano da população. 

Canais de comunicação, como a internet, reduzem os espaços reais e agrupam as dimensões 

do planeta ao espaço virtual, onde são veiculadas as informações sobre produtos e serviços de 

interesse social. São essas informações que contribuem para o fortalecimento da cidadania e, 

consequentemente, da democracia, pois o conhecimento sobre o que está sendo feito ou não 

com o dinheiro público é uma das possibilidades de influenciar as pessoas a exercer seus 

direitos e deveres de forma consciente. 

Construir uma democracia não é tarefa fácil. Trata-se de um processo extremamente 

difícil, pois a pluralidade de objetivos presentes na sociedade faz com que, 

necessariamente, as contradições entre as práticas e os discursos venham à tona, 

colocando muitas vezes em dúvida os próprios valores democráticos. (OLIVEIRA, 

2004, p. 17-18). 

Porém, nem tudo o que é publicado na internet, por exemplo, é de interesse 

público. Segundo COSTA (2006, p. 13), “toda vez que a comunicação busca o interesse 

público, promovendo resultados concretos para o indivíduo e a sociedade, estamos falando em 

Comunicação de Interesse Público”. E para fazer com que as informações sobre o que está 

sendo realizado – neste caso, na e pela administração municipal – bem como fazer com que os 

dados sobre os direitos e deveres cheguem ao cidadão, as Prefeituras têm se valido da 

implementação de sites institucionais. Somada à obrigação legal de publicidade dos atos 

gonvernamentais, a opção por investimento no ambiente virtual para o desenvolvimento de 

um canal de comunicação eficiente visando atingir os mais diversos atores sociais se deve ao 

fato de este ser um espaço de acesso cada vez mais difundido nas diversas camadas sociais. 

Além disso, a internet reduz o custo e o tempo para manter contato com os diversos setores da 
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gestão municipal que têm suas distâncias físicas reduzidas ao clique no cursor, na tela do 

computador, ou de um botão do celular. 

Dentre outras coisas, estes portais oferecem ao internauta notícias diárias sobre a 

rotina da gestão, prestação de contas sobre como está sendo utilizado o dinheiro público, 

quais programas estão sendo desenvolvidos pelas diversas secretarias que compõem a 

administração municipal, os avanços na oferta de produtos e serviços, assim como as 

explicações a respeito das mais variadas áreas de atuação. 

Em tese, as matérias são publicadas com o objetivo de prestar contas à sociedade, 

já que a equipe que está à frente da Prefeitura foi eleita para trabalhar por e para ela. Mas será 

que com a possibilidade de ter o domínio sobre uma ferramenta de comunicação tão eficaz, há 

espaço para a distorção de seu uso, com o objetivo de promoção pessoal e política? 

No decorrer deste estudo, buscaremos verificar se “dar respostas à sociedade” é ou 

não a única motivação daqueles que são responsáveis por publicitar as ações da gestão, ainda 

se esta é prioridade. 

O investimento em sites institucionais é uma forma de garantir que será dada 

publicidade à determinada notícia, da forma como os gestores esperam que ela chegue ao 

cidadão, dentro de um jogo de informações que faz parte do processo político e eleitoral 

brasileiro. E, exatamente por se tratar de um canal de comunicação direto das Prefeituras com 

o público alvo, há a possibilidade de que este espaço seja utilizado de maneira distorcida e, ao 

invés de a notícia se prestar ao esclarecimento da população acerca dos serviços públicos, seja 

utilizado como um meio de promoção política do prefeito e do secretariado, no caso da gestão 

municipal. 

A comunicação político-eleitoral é aquela que visa garantir a conquista e a 

permanência de grupos e partidos políticos no poder. Na sua forma mais explicita, a 

comunicação político-eleitoral tem a forma de marketing político, ou seja, das ações 
de comunicação que fazem parte do embate eleitoral direto. (...). Regulamentada 

pelo Tribunal Superior Eleitoral e pela Constituição, a comunicação político-

eleitoral utiliza técnicas de marketing para eleger um candidato a cargos no 

Executivo e no Legislativo nas três esferas de governo: federal, estadual e 

municipal. (COSTA, 2006, p. 25). 

Os sites aparecem nas instituições como ferramenta indispensável, não apenas de 

comunicação, mas, sobretudo, de gestão, tendo em vista que vivemos numa época em que a 

informação é uma das armas mais importantes da sociedade. A Constituição Federal de 1988 

deixa claro que é obrigação dos gestores públicos dar publicidade às ações e serviços que são 

de interesse público, ao mesmo tempo em que limita à veiculação de informações de interesse 
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social e não de promoção pessoal. Esta determinação constitucional reforça a ideia de que 

informação é poder. 

A Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988) dá 

orientações, no capítulo VII, Seção I, Art. 37, acerca dos princípios aos quais as 

administrações públicas devem obedecer: legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. De acordo com AMORIM (2006, p. 17), o princípio da 

impessoalidade determina que a “Administração Pública seja impessoal tanto na maneira 

como se manifesta perante a sociedade quanto em relação ao modo pelo qual deve tratar os 

particulares”. Ao mesmo tempo, explica AMORIM (2006), seguindo o princípio da 

publicidade, que os atos da administração pública devem ter “ampla divulgação de modo a 

permitir que a sociedade possa ter deles ciência e controlar as ações do Poder Público”. 

A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos 

deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo 

constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de 

autoridades ou servidores públicos. (BRASIL, 1988, art. 37, § 1.°). 

Exemplo do investimento na elaboração de sites institucionais que, em tese, 

seguem as determinações constitucionais, é o Nordeste brasileiro, onde, por exemplo, todas as 

capitais dos Estados mantêm este tipo de ferramenta de comunicação. Nos portais das nove 

cidades foi verificado que a estrutura é, basicamente, a mesma, focada na publicização das 

ações das administrações municipais. Mas, além do espaço destinado às notícias diárias, é 

possível encontrar informações sobre a história, geografia, demografia e pontos turísticos da 

cidade. É disponibilizado o Diário Oficial do Município, o Portal da Transparência, o 

organograma da Prefeitura, serviços aos cidadãos e servidores (como IPTU, contracheque 

online) e informações úteis aos fornecedores (como avisos de licitação). Citamos apenas 

algumas das seções que compõem os portais, ressaltando sempre que seu foco está na 

divulgação das ações da gestão ao seu público alvo. 

Porém, por ser um mecanismo utilizado como espaço para prestação de contas do 

uso do dinheiro público e do cumprimento dos compromissos firmados pela atual equipe 

gestora durante a campanha eleitoral, é tênue a linha que separa a difusão das informações de 

interesse público do uso do espaço para a personificação da administração, bem como da 

apropriação dos méritos e a consequente promoção pessoal. Mesmo correndo o risco de arcar 

com a responsabilidade pessoal dos erros administrativos cometidos pela personificação da 

gestão, as equipes que compõem a administração têm preferido se colocar à prova a perder a 

oportunidade de utilizar o espaço já existente e que coloca a Administração Pública em 
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contato com seu público eleitor. Tal afirmação é demonstrada no decorrer deste trabalho, que 

se propõe a verificar se as informações de interesse público, que devem ser transmitidas à 

população, são ou não utilizadas como ferramenta de marketing político. 

De maneira clara ou subliminar, os profissionais contratados para a elaboração 

dos sites e atualização do conteúdo diário têm que se preocupar em atender à demanda social 

de necessidade por informação, acerca dos mais diversos assuntos, ao mesmo tempo em que 

dão visibilidade ao gestor e sua equipe, ainda que de forma ilegal. Exemplo disso está no fato 

de que, invariavelmente, as nove cidades do Nordeste apresentam portais com cores que 

remetem aos partidos aos quais os atuais prefeitos são filiados. Aliás, em toda gestão que se 

inicia, a primeira providência é, justamente, apresentar sua marca, logomarca, slogan e site. 

Essa preocupação reforça a importância do investimento na área de comunicação e a 

consciência dos que chegam ao poder quanto à essencialidade da informação como peça 

fundamental ao êxito da gestão. 

A preocupação com a mensagem que está sendo passada aos cidadãos/eleitores 

começa com a escolha da cor predominante dos sites institucionais. Por mais que pareça uma 

escolha sem tanto significado, a cor embute a mensagem ideológica e partidária da atual 

gestão. Este elemento, aparentemente simples, leva ao internauta, de maneira sutil, uma forte 

carga de informações. O portal da Prefeitura de São Luís do Maranhão 

(http://www.saoluis.ma.gov.br) apresenta como cores predominantes o azul e o verde, que 

remete à cor azul do PSDB, partido do atual prefeito. Em Teresina, a administração seguiu o 

mesmo caminho ao elaborar o site http://www.teresina.pi.gov.br, apresentando como cor 

principal o vermelho – cor que compõe a bandeira do PTB (preto, branco e vermelho). O site 

da capital cearense, Fortaleza (http://www.fortaleza.ce.gov.br), administrada pelo Partido dos 

Trabalhadores (PT), assim como o de Recife/PE (http://www.recife.pe.gov.br/), também foi 

criado dando destaque à cor vermelha. Do mesmo jeito que foi feito em Aracaju 

(http://www.aracaju.se.gov.br), capital de Sergipe, elaborado em vermelho e azul, sendo a 

primeira cor predominante em referência ao PC do B. No mesmo tom vermelho, seguiu a 

equipe de criação do site da Prefeitura de João Pessoa (http://www.joaopessoa.pb.gov.br), na 

Paraíba, administrada pelo PSB. As cidades de Salvador 

(http://www.salvador.ba.gov.br/Paginas/index.aspx), na Bahia, e Maceió 

(http://www.maceio.al.gov.br/ ), em Alagoas, são administradas por prefeitos filiados ao 

Partido Progressista (PP) que apresenta como cor preponderante o azul. Nos dois portais a cor 

prevalece, sendo que na da capital baiana, o tom é mais claro do que o utilizado pelo partido. 

No portal de Maceió, o tom do azul é exatamente o mesmo. Em Natal 
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(http://www.natal.rn.gov.br/ ), capital do Rio Grande do Norte, e primeira cidade administrada 

pelo Partido Verde, o caminho seguido não poderia ser diferente e a cor adotada como 

principal do site é verde. 

É essencial que a população saiba quem é o responsável pelas benfeitorias que lhe 

estão sendo garantidas, bem como quem não está cumprindo suas obrigações. É com base 

nesse conhecimento que, espera-se, os cidadãos decidam nas eleições seguintes quem são os 

políticos que desejam ter como seus representantes. Neste caso, a divulgação das cores dos 

partidos nos sites, tem o lado positivo de trazer à tona a discussão acerca da disseminação da 

cultura político-partidária que hoje é inexistente no Brasil. Sem dúvida, a linha tênue à qual 

nos referimos anteriormente tem destaque na separação de quais informações precisam ou não 

se tornar públicas, daquelas que representam a publicidade de pessoas e grupos. A reflexão 

sobre este tema deve abordar tanto a definição do que é informação de interesse público, bem 

como o uso que se faz dela. 

O investimento em sites institucionais se justifica neste ambiente onde o contato 

entre a população e o gestor é essencial para a concretização do papel de cada ator, 

especialmente em um momento em que a difusão de dados sobre tudo e a todo momento 

representa uma concorrência desleal para os que não investem neste tipo de ferramenta. Por 

um lado, o gestor, caso dos prefeitos, enquanto representante do povo agindo em benefício 

das pessoas que moram nesta ou naquela cidade; por outro lado, o povo, enquanto cidadãos, 

na sua mais ampla significação, consciente de seus direitos e deveres, e atuante na cobrança 

por uma sociedade mais justa, o que, sem acesso à informação, não é possível. A informação 

é uma ferramenta para a educação do cidadão e leva o eleitor a agir de maneira mais crítica e 

consciente. Por isso, é fundamental o cuidado em transmitir a mensagem que garante a 

conquista dos interesses do emissor ou, do contrário, esta mesma mensagem pode ser usada 

contra quem a emitiu. O incentivo à educação e, consequentemente, ao poder de análise 

crítica dos cidadãos para mudar um quadro político-administrativo, obriga aquele que emitiu 

determinada informação, aja de acordo com as suas premissas. Só assim, agindo de forma 

coerente, poderá evitar ser julgado pelos mesmos critérios que incentivou. 

Ciente de que esta mesma mensagem pode, e deverá, ser usada para avaliar a 

administração municipal, os gestores e suas equipes de comunicação e marketing têm o 

cuidado de associar, além das cores, o slogan da administração às campanhas. Exemplo disso 

é o da Prefeitura de Natal que tem como mote “Cuidando da Cidade. Cuidando da gente”. Na 

campanha eleitoral de 2008, a coordenação da coligação “Natal Melhor”, da então candidata e 

hoje prefeita da capital do RN, Micarla de Sousa, definiu como tema “Natal Pode Mais”. É 
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possível perceber a relação entre os três slogans que ressaltam a preocupação em melhorar a 

cidade. As frases escolhidas dão a idéia de que a concepção do projeto trabalhado na 

campanha apresentada à população entende quais são seus problemas e, se conquistasse seu 

voto, teria a possibilidade de concretizar tais ideias. No site institucional, o slogan refere-se ao 

que já está sendo feito em cumprimento ao que ficou acordado na eleição passada. E as 

notícias publicadas diariamente têm o objetivo de comprovar esta “quitação de débito”. Mas, 

até onde esta prestação de contas é apenas o fechamento de um ciclo e morre em si mesma? 

Onde termina a prestação de contas e onde começa a promoção pessoal daquele que fez 

promessas no período eleitoral em troca do voto? 

A sociedade está cada vez mais sedenta por informação e na medida em que o 

grau de instrução da população avança e o poder aquisitivo aumenta, facilitando o acesso a 

estas informações por ser um bem de alto custo, também, de forma constante, passa a exigir 

respostas mais rápidas e eficientes por parte do poder público – este, no Brasil, de acordo com 

a Constituição Federal, é o responsável por gerir e garantir os serviços básicos à população. A 

Constituição Federal, em seu artigo 6°, Capítulo II, destaca que “São direitos sociais a 

educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 

à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados”. Aos governos, em todas as 

esferas, cabe garantir o acesso do cidadão a todos esses direitos. E a ele, conhecer seus 

direitos e cobrar o efetivo cumprimento desta premissa. 

A preocupação e a necessidade em responder às demandas sociais é explicada 

pelo fato de que é a partir dela que o cidadão julgará, diante das urnas, qual a melhor opção 

para gerir sua cidade. E, neste processo, na era da informação, os meios de comunicação de 

massa e sua influência chegam a se sobrepor aos papéis dos partidos e instituições, abrindo 

espaço para a discussão dos temas de interesse público e, até mesmo, para a personificação 

nos processos político e administrativo. Isso acontece porque acabou ficando sob a 

responsabilidade deles, veículos de comunicação, e de quem os comanda, a fiscalização das 

ações do poder público e a indicação das demandas sociais. Os gestores públicos, por sua vez, 

fazem uso da mesma arma, um veículo de comunicação com grande capilaridade, como os 

sites, para transmitir aquilo que entendem ser necessário para manter o status quo vigente. 

De fato, o uso dos sites institucionais pode viabilizar uma ação mais cidadã com é 

feito no portal do Parlamento Escocês (http://www.scottish.parliament.uk) que, sem substituir 

os meios tradicionais de comunicação entre o poder legislativo e a sociedade, “traduz, de 

forma inovadora, o aspecto relacional da Comunicação de Interesse Público, ou seja, a 

maneira pela qual governos, empresas e instituições podem, por meio da comunicação, 
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estabelecer uma relação com o cidadão. É uma comunicação de duas mãos” (COSTA, 2006, 

p. 137). 

Neste contexto, este trabalho se propõe a verificar como se dá o uso da seção de 

notícias dos sites institucionais mantidos pelas Prefeituras das duas maiores cidades do Rio 

Grande do Norte: Natal e Mossoró. Diante do exposto, é apresentada como problema de 

pesquisa a seguinte indagação: as seções de notícias dos sites das gestões municipais são 

utilizadas como ferramenta de comunicação pública ou marketing político? 

Como estão sendo utilizados os meios de comunicação de massa pelas 

administrações públicas? Veículos como os portais de comunicação estão sendo utilizados 

como ferramenta de difusão de informação de interesse público ou instrumento de promoção 

pessoal? Como está sendo realizada a comunicação pública nos sites institucionais na esfera 

da gestão municipal? Entender como e quais as razões que orientam o desenvolvimento dos 

produtos e peças de comunicação e como as notícias são publicadas nos sites institucionais é 

um passo importante para a conscientização da população acerca da importância do constante 

estado de vigilância e fiscalização em relação às ações daqueles que são escolhidos para 

representá-los. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

A crescente necessidade de disseminação de informações pelos gestores públicos 

exige dos detentores de cargos eletivos, bem como de suas equipes, a consciência de que a 

transparência no trato da coisa pública é um dos pilares de sustentação da gestão e de 

governança. Diante desta realidade, o cuidado na utilização das ferramentas de comunicação 

deve se dar de acordo com técnicas específicas que preconizam a objetividade no trato da 

informação que deve ser de interesse público, favorecer o fortalecimento da cidadania e da 

gestão em vigor. Esta percepção reforça a ideia de que o uso da máquina pública em benefício 

próprio pode significar a não renovação do mandato na eleição seguinte, como forma de 

punição pela má conduta ou, no mínimo, a percepção por parte da população da incoerência 

entre discurso e ação. 

Esta realidade representa uma mudança de paradigma na cultura brasileira no que 

diz respeito à manipulação da estrutura pública em consequência da postura ativa que passa a 

ser adotada pela sociedade civil. A observação deste processo é uma ferramenta essencial para 

o avanço da democracia no País, além de ser uma possibilidade de análise a respeito das 

correções de possíveis distorções ainda vigentes. 

Neste sentido, pesquisas como esta incentivam a educação e o processo de 

formação do cidadão. Saber discernir se o aparelho público é usado visando (ou não) à 

personalização da administração pública é um ponto importante neste processo de 

conscientização e de fortalecimento da cidadania e da prática da boa governança. Por isso, 

conhecer como e quando as ferramentas de comunicação são utilizadas de acordo com os 

princípios da publicidade e impessoalidade, determinados pela Constituição Federal, pode 

significar na mudança de comportamento do candidato e do eleitor. 

A contribuição que esta pesquisa pretende dar à comunidade acadêmica e à 

sociedade em geral justifica sua realização no que diz respeito a incentivar o fortalecimento 

da formação do cidadão. Além disso, sua viabilidade é garantida pelo fácil acesso ao material 

a ser observado, disponível na internet para o acesso de todos – as matérias publicadas na 

seção de notícias dos sites das Prefeituras de Natal (http://www.natal.rn.gov.br) e Mossoró 

(http://www.prefeiturademossoro.com.br). É importante mencionar que a comunicação de 

interesse público, o marketing político e a relação desses com o processo da boa governança 

também são temas de interesse do pesquisador. 
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4 OBJETIVOS 

 

O estudo tem como objetivo verificar como se dá o uso da seção de notícias dos 

sites institucionais das Prefeituras de Natal (http://www.natal.rn.gov.br/) e Mossoró 

(http://www.prefeiturademossoro.com.br/), se como ferramenta de comunicação pública e/ou 

marketing político. Observar se o conteúdo publicado é de interesse público ou apenas 

destinado à promoção pessoal e política daqueles que fazem as administrações das duas 

maiores cidades do Rio Grande do Norte. 

A análise das informações publicadas na seção de notícias dos dois portais será 

com base nas regras do fazer jornalístico, tendo em vista que o trabalho de assessoria de 

imprensa é desenvolvido a partir da utilização de tais ferramentas para dar publicidade ao que 

é feito, neste caso, no âmbito municipal. 

Esta verificação possibilitará demonstrar se e como os sites institucionais estão 

sendo usados como mecanismo de marketing político pelos prefeitos e secretários que 

compõem a equipe que gere o portal. Além disso, com base nos dados levantados ao longo da 

pesquisa, propõe-se a apresentação de sugestões para solucionar possíveis problemas 

detectados, tendo em vista que cabe à Comunicação Pública extrapolar a esfera da divulgação 

de informações do Governo e da assessoria de imprensa como mecanismo de autopromoção 

dos governantes e de suas ações para colocar-se como instrumento facilitador do 

relacionamento entre Cidadão e Estado. 

 

4.1 Objetivo Geral 

. 

Investigar em que medida as seções de notícias nos sites institucionais estão sendo 

utilizadas como ferramenta de marketing político ou comunicação pública.  

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

Examinar se o conteúdo do material publicado na seção de notícias é de interesse 

público ou instrumento de marketing político; 

Demonstrar como esta seção dos sites está sendo utilizada nas duas Prefeituras; 

Sugerir soluções para os possíveis problemas identificados. 
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5 MARCO TEÓRICO 

 

5.1 Comunicação Pública 

Em relação a todos os segmentos que oferecem produtos e serviços aos cidadãos, 

a sociedade contemporânea tem se caracterizado pela exigência de mais informações. A 

preocupação em apresentar essas respostas tem pautado a agenda de gestores tanto da 

iniciativa pública quanto da iniciativa privada, nos mais diversos setores. 

Neste contexto, a comunicação pública passou a ser tema de debate e pesquisa 

recentes e cada vez mais constantes, porém, ainda não há consenso na definição do termo. 

Diversos autores têm discutido acerca dele, mas de modo geral há o entendimento de que a 

comunicação pública está relaciona à difusão de informações de interesse da sociedade e que 

auxiliem no fortalecimento da cidadania. 

Duarte (2009), em seu artigo “Instrumentos de Comunicação Pública”, explica 

que o termo que intitula o texto, e sua prática, tem origem na Comunicação Governamental. 

Porém, diz ele, a partir da década de 1980 e, especialmente, após a promulgação da 

Constituição de 1988, a sociedade brasileira passou por uma transformação que resultou no 

registro do aumento da demanda por transparência no setor público (2009, p. 07). 

Segundo o autor, a Comunicação Pública acontece em um ambiente de interação 

social onde todos os atores do setor público e do privado participam, como afirma Luiz 

Martins da Silva na obra que reúne vários artigos sobre o tema. 

Ela (Comunicação Pública) trata de compartilhamento, negociações, conflitos e 

acordos na busca do atendimento de interesses referentes a temas de relevância 

coletiva. A Comunicação Pública ocupa-se da viabilização do direito social coletivo 

e individual ao diálogo, à informação e expressão. Assim, fazer comunicação 

pública é assumir a perspectiva cidadã na comunicação envolvendo temas de 

interesse coletivo. (DUARTE, 2009, p. 09). 

Duarte (2009) esclarece que as instituições públicas formam o Estado e que este, 

por sua vez, é gerido pelo Governo. Com base nesta definição de termos, ele explica que a 

Comunicação Governamental refere-se ao fluxo de informações, interna e externa, bem como 

dos padrões de relacionamento entre Governo, Estado e sociedade. Enquanto que a 

Comunicação Pública envolve tudo o que se refere ao fluxo de informações e padrões que 

dizem respeito ao interesse coletivo. “A existência de recursos públicos ou interesse público 

caracteriza a necessidade de atendimento às exigências da comunicação pública” (2009, p. 

10). 
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Na sociedade contemporânea, a informação é considerada um bem caro e 

estratégico. Há o consenso de que os detentores das informações têm poder suficiente para 

influenciar as mais diversas mudanças na sociedade. Partindo deste entendimento, Duarte 

(2009) ressalta que com a exigência cidadã por maior transparência no trato com a coisa 

pública, o poder deixa de estar concentrado no Governo. Com isso, segundo Duarte, a ideia de 

fazer com que a sociedade ajude a melhorar a própria sociedade torna-se realidade a partir do 

momento em que os cidadãos começam a utilizar as informações obtidas como estratégia de 

poder, especialmente no que diz respeito à decisão acerca do pleito. O autor ressalta ainda que 

com essas mudanças, os Governos são obrigados a se comunicar mais e a divulgar menos. 

Apesar da evolução registrada no processo da comunicação pública e da 

conscientização de que a comunicação não está restrita ao ato de informar, os gestores têm 

intensificado e, em outros casos, restringido suas ações à publicidade e ao investimento em 

tecnologia e no número de emissores de informação persuasiva. Porém, esquecem-se de que a 

“Comunicação é um processo circular, permanente de troca de informações e de mútua 

influência” (DUARTE, 2009, p. 13). 

Segundo Duarte (2009), a informação é a matéria prima da comunicação, mas ela 

não é suficiente para garantir a eficiência deste processo. A garantia da qualidade está na 

criação de um espaço onde todos os setores envolvidos com o interesse público tenham a 

oportunidade de dialogar e que suas perspectivas sejam respeitadas, nesta ação de busca pelo 

consenso, a partir do debate de idéias, que tem por objetivo fortalecer a democracia. 

Sociedades democráticas como a brasileira exigem refinamento de estratégias 

comunicativas e diversidade de instrumentos, processos e agentes; que a 

transparência e o compromisso com o cidadão sejam pré-requisitos; que os públicos 

tenham respeitada sua heterogeneidade; e que não seja subestimada a capacidade de 

interesse e participação. A comunicação diz respeito à criação de formas de acesso e 

participação; à ampliação das redes sociais que permitam maior ligação entre os 

agentes públicos, os grupos de interesse e o cidadão. O estímulo à controvérsia, ao 

debate, ao confronto de opiniões, à consciência e exercício da cidadania, é apenas 

parte da pedagogia que busca a compreensão, entendimento, satisfação e avanço no 
estabelecimento do interesse social. As possibilidades de aprimoramento da 

comunicação são extraordinárias. (DUARTE, 2009, p. 15). 

Os Governos, através da instituição de políticas públicas, são os responsáveis pelo 

incentivo à participação popular nos debates acerca de temas de interesse público. Segundo 

Duarte (2009), eles devem viabilizar a comunicação pública, bem como a participação dos 

interessados, a partir da promoção de uma gestão aberta e da qualificação dos canais de 

comunicação que permitam o intercâmbio de informações. Mas isso, não deve ser feito de 



 31 

maneira informal, por isso, a necessidade de elaboração e implantação de políticas públicas 

voltadas ao setor. 

Para evitar que as ações de comunicação pública sejam desenvolvidas de maneira 

intuitiva e com base no assistencialismo por parte daqueles que se colocam como os “donos 

do poder”, por serem detentores das informações, as políticas públicas devem ser observadas 

como instrumento de fortalecimento da cidadania. Como tal, elas 

devem ser integrativas, elaboradas participativamente, exercitar uma visão global e 

ter perspectiva relativamente duradoura. Elas (políticas públicas de comunicação) 

devem ser baseadas nas aspirações coletivas, buscar estimular a participação, o 

desenvolvimento da democracia, aumentar a governabilidade, estimular a 
competitividade e a integração social. (DUARTE, 2009, p. 17). 

Assim como Duarte, a jornalista e autora do artigo “Comunicação pública: 

alcances e limites do conceito”, Elisabeth Brandão, também destaca que a comunicação 

pública é um conceito em formação, mas ressalta que este é um segmento que envolve e pode 

ser sistematizado em cinco áreas de conhecimento e atividade. 

A primeira, segundo Brandão (In: Duarte, 2009), é a identificação da 

Comunicação Pública como Organizacional. A autora explica que no processo de 

comunicação organizacional a informação é trabalhada de maneira planejada como estratégia, 

com o objetivo de estabelecer relações entre os diversos públicos, visando à construção da 

imagem institucional. A comunicação pública, segundo ela, segue o mesmo conceito, ou seja, 

atua no sentido de firmar este relacionamento com os mais variados públicos, com o objetivo 

de vender – seja um produto, imagem ou ideia, para conquistar o lucro, podendo este ser 

financeiro, pessoal, em status ou poder (In: DUARTE, 2009, p. 23). 

A relação entre a Comunicação Pública e a Comunicação Científica, se dá porque 

esta visa integrar a ciência com o cotidiano das pessoas, com o objetivo de difundir as novas 

informações e, consequentemente, imprimir novos hábitos de vida na sociedade em todas as 

áreas de pesquisa – que vão desde a Saúde até à Tecnologia. Ou seja, esta pode ser 

considerada, uma comunicação destinada à orientação pedagógica do cidadão, para garantir 

melhorias nas condições de vida da sociedade, o que significa o fortalecimento da cidadania. 

Brandão explica que a Comunicação Pública discute e difunde temas que dizem respeito às 

questões sociais “e pretende influir para mudança de hábitos segmentados de população, bem 

como na tomada de decisão política a respeito de assuntos da ciência que influenciam 

diretamente a vida do cidadão” (BRANDÃO In: DUARTE, 2009, p. 25). 
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A relação mais comum é a identificação existente entre a Comunicação Pública e 

a Governamental e/ou Estado. A autora observa que, em ambos os casos, entende-se que a 

informação é utilizada para o fortalecimento da cidadania. 

A Comunicação Governamental pode ser entendida como Comunicação Pública na 

medida em que ela é um instrumento de construção da agenda pública e direciona 

seu trabalho para a prestação de conta, o estímulo para o engajamento da população 

nas políticas adotadas e o reconhecimento das ações promovidas nos campos 

político, econômico e social – em suma, provoca o debate público. Trata-se de uma 

forma legítima de um governo prestar contas e levar ao conhecimento da opinião 

pública os projetos, ações, atividades e políticas que realiza e que são de interesse 
público. (BRANDAO, In: DUARTE, 2009, p. 26). 

No âmbito da relação entre a Comunicação Pública e a Política, Brandão (in: 

DUARTE, 2009) identifica a similaridade no objetivo de difundir informações acerca de 

idéias e posicionamentos políticos dos partidos e governos. Ao mesmo tempo, a autora 

concentra sua pesquisa na definição das Políticas de Comunicação que dizem respeito à 

regulamentação do uso dos sistemas de informação. Mas é na “Comunicação Pública definida 

como estratégia de comunicação da sociedade civil organizada” que estão, de acordo com 

Brandão, as diretrizes que marcam o fortalecimento da ação cidadã. Pois, a chamada 

Comunicação Comunitária, como também é definida, é entendida como “a prática da 

comunicação a partir da consciência de que as responsabilidades públicas não são exclusivas 

dos governos, mas de toda a sociedade” (In: DUARTE, 2009, p. 29). 

A partir do conceito da Comunicação Alternativa, é possível perceber que a 

comunicação passa a ser utilizada como instrumento das comunidades em busca da 

concretização dos seus direitos, traduzindo-se como a comunicação participativa do cidadão e, 

portanto, democrática. 

Para Brandão (In: DUARTE, 2009), a Comunicação Pública é um processo que 

acontece entre o Estado, o Governo e a sociedade com o objetivo de difundir a informação 

para a construção da cidadania. A autora observa que a diferenciação deste termo em relação 

ao utilizado para a Comunicação Governamental e/ou de Estado é uma forma de afastar deste 

processo a definição do marketing, que se preocupa mais com a persuasão do que com a 

prática consciente e democrática de comunicação que visa à formação de novos hábitos e, 

como disse, Duarte (2009), possibilita a mudança da sociedade pela própria sociedade. 

No Brasil, observa Brandão (In: DUARTE, 2009), a mudança política após o fim 

da Ditadura Militar, fez com que a comunicação passasse a ser mais do que um elemento de 

persuasão, tornando-se um ator político e que, se utilizada de acordo com os preceitos que a 

identificam como politicamente correta, tem mais poder de venda do que a própria 
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propaganda. A autora vai além, ao destacar que é a partir dessas mudanças que o conceito de 

cidadania começa a ser visto como algo mais dinâmico. Ou seja, a difusão da informação e o 

processo de comunicação permitem e auxiliam na preparação para o exercício dos direitos e 

dos deveres na sociedade. 

A Comunicação Pública é a nova utopia que busca resgatar o sentido 

verdadeiramente social da Comunicação, perdido por imposição de um fazer 

profissional totalmente voltado para o atendimento do mercado empresarial, 

político, ideológico e personalista. (BRANDÃO, In: DUARTE, 2009, p. 33). 

Apesar de ser considerado um conceito em formação, percebe-se até aqui que a 

definição de Comunicação Pública sempre envolve a Comunicação Governamental e/ou de 

Estado, assim como a difusão da informação para o fortalecimento da cidadania. Neste 

mesmo caminho, Heloiza Matos (2003) apresenta o termo como um modelo teórico-

instrumental da comunicação de interação entre o Estado e a sociedade e retrata, em seu artigo 

“Comunicação Política e Comunicação Pública”, como os atores sociais que emergiram no 

setor público surgiram com capacidade de formular modelos e debatê-los com base nas 

demandas sociais. Segundo a autora, essa nova perspectiva tinha como objetivo retirar, ou 

pelo menos diminuir, o controle dos atores políticos do Governo sobre o processo de 

comunicação, desenvolvido a partir de interesses particulares. Apesar de suas contradições, o 

modelo utilizado pela Comunicação Governamental serviu como base para a Comunicação 

Pública. 

A Comunicação Pública é entendida como um campo destinado à negociação 

pública. De acordo com Matos (2003), é no espaço em que ela ocorre que são debatidos os 

assuntos de interesse da sociedade e, em consequência disso, definidos os caminhos que serão 

seguidos para a implementação das mudanças e melhorias pleiteadas. A implantação do 

sistema público de radiodifusão brasileiro, na década de 1920, é considerada como marco na 

Comunicação Pública nacional. Segundo Matos, a partir daí há o registro do crescimento da 

independência dos meios de comunicação que foram transformados, pela audiência, em 

fiscalizadores das ações governamentais que, em decorrência disso, tornou-se mais 

responsável (2003, p. 43). 

Ao mesmo tempo, ressalta Matos (2003), o advento das novas tecnologias 

produziu o que chama de fluxo assimétrico de informações, o que tornou o acesso a elas 

desigual. Isso não significa que a chamada cidadania global tenha perdido espaço em termos 

de conteúdo, mas sim que os responsáveis pela difusão dos dados de interesse público têm 

que ter ainda mais preocupação em buscar e garantir a eficiência do processo de comunicação. 
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Em relação ao conteúdo, a autora observa que ele é orientado pelo interesse público, pelo 

direito à informação, em busca da verdade e responsabilidade social (2003, p. 46). 

No que diz respeito ao conceito de Comunicação Pública, Heloiza Matos afirma 

que sua orientação visa, prioritariamente, garantir a ordem democrática a partir da difusão dos 

valores, normas e modelos – a partir deste instrumento que é a comunicação, aqui 

caracterizada como um meio independente do Estado – visto seu caráter ligado ao 

fortalecimento da sociedade. 

Matos (2003) explica que a Comunicação Política é um espaço interdisciplinar 

que se dedica ao estudo do exercício do poder. Já a Comunicação Pública era entendida, até o 

final do século passado, como o estudo da regulamentação e controle da mídia, a fim de 

garantir os padrões de interesse público. 

A concepção instrumental coloca a comunicação política como um conjunto de 

técnicas usadas por políticos e governantes para seduzir e manipular a opinião 

pública. Neste eixo também podem ser incluídas a comunicação governamental e a 

sua estratégia recorrente de abordar a sociedade pela via da propaganda ideológica 

e/ou institucional; fronteiras nem sempre fáceis de delimitar. (MATOS, 2003, p. 48). 

A autora enfatiza que o fim da Ditadura Militar no Brasil colocou em evidência o 

potencial de organização da sociedade o que deu condições para a emergência de uma nova 

comunicação pública, assim como o marketing político. Se a comunicação pública teve como 

base o fortalecimento do movimento sindical – a atuação dos conselhos de regulação dos 

direitos das minorias – o marketing político surge e é fortalecido como instrumento capaz de 

imprimir nos candidatos aos cargos eletivos e nos governantes, a partir de suas ferramentas, 

os atributos capazes de atender, ao menos na teoria, às expectativas e desejos dos cidadãos. 

Tudo isso só é possível, observa Heloiza Matos, a partir do processo interativo da 

comunicação, ou seja, da troca de informação entre os atores políticos, a sociedade e a mídia. 

Isso acontece, de acordo com Matos (2003), porque a comunicação política é um 

processo capaz de influenciar e até de mudar as perspectivas e escolhas do cidadão. Ou seja, é 

uma ferramenta que trabalha no campo dos aspectos cognitivos e simbólicos, mais até do que 

no das atitudes. Ela defende que o chamado “interesse comum” é resultante do processo de 

deliberação coletiva. Para a autora, é a deliberação coletiva quem legitima o exercício do 

poder e garante a racionalidade na tomada de decisões políticas, portanto: 

o que o governo brasileiro mostra atualmente, pode ser visto como 

comunicação governamental, marketing público, político ou e-governo, mas 

com certeza não é comunicação pública. Este depende de outras 

especificidades não unicamente presentes nas políticas públicas de 
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comunicação. Estão também inseridas na qualidade das interações nas redes 

sociais do capital social delas decorrentes. (MATOS, 2003, p. 53-54). 

 

Heloiza Matos (2003) destaca que o poder é a arena comum tanto da 

Comunicação Política quanto da Comunicação Pública, porém, geralmente com interesses 

divergentes. Portanto, o debate coletivo torna-se o meio capaz de legitimar este poder e as 

decisões tomadas a partir do conhecimento das informações acerca dos temas a serem 

debatidos. Contudo, mais uma vez enfatiza-se a necessidade do fluxo de informações. 

No artigo “Comunicação Pública: Estado, Governo e Sociedade”, Luiz Martins da 

Silva (2003) reforça o que já tinha afirmado na apresentação do livro “Comunicação Pública”, 

ao comentar que a expressão é redundante, tendo em vista que todo processo de comunicação 

é, por natureza, público (2003, p. 58). 

Neste trabalho, o autor destaca a importância dos meios de comunicação em geral 

que, como já vimos, ganhou ampla credibilidade junto à sociedade e exatamente por isso 

adotou a postura de fiscalizador do Governo. Este, por sua vez, passou a buscar uma atuação 

pautada na transparência, com o objetivo de atender às emergentes demandas sociais. 

Essa nova relação, destaca Silva (2003), ampliou o chamado espaço público que 

tem como seu centro a mídia. Por meio dela é realizada a maior parte dos debates acerca das 

demandas sociais existentes, assim como a busca por soluções às mesmas, 

(...), ou seja, socialmente, a própria construção da realidade depende da 

mediatização da vida, como se as coisas e ações dos sujeitos não lograssem 

sentido próprio sem trafegar pelo filtro (simbólico) da mídia, sem serem por 

ela enquadrados e, consequentemente, sancionados (legitimados). Os meios 

massivos de comunicação (mass media) estariam, assim, encarregados de 

prover lastro simbólico à vida e ao cotidiano das pessoas, difusamente 
determinando até mesmo o gosto, os costumes, a maneira de se vestir, de se 

divertir e até de se expressar. (SILVA, 2003, p. 60) 

Para Silva, a comunicação pública deveria ser restrita ao chamado primeiro setor, 

ou seja, ao Estado, tendo em vista que é ele quem tem a prerrogativa de utilizar os recursos 

públicos em benefício público. Partindo desta lógica, a comunicação pública seria focada, 

apenas, na divulgação das informações produzidas pelo Estado em benefício dos cidadãos. 

Porém, explica o autor, as empresas e organizações também atuam em favor do 

fortalecimento da cidadania. 

Uma das missões dos responsáveis pela efetivação da comunicação pública é 

tornar público tudo aquilo que é do interesse do cidadão, mesmo que não tenha o apelo 

necessário para ser veiculado pelos meios de comunicação de massa. 
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Silva (2003) ainda propõe a publicização da vida pública no sentido oposto ao que 

estamos acostumados a analisar, desta vez, partindo da sociedade para o Estado e destacando 

a co-responsabilidade da utilização do dinheiro público. Esta é uma concepção que, segundo o 

autor, nasce junto com os Novos Movimentos Sociais (NMS) que argumentam que a 

comunicação pública pode ser exercida pelo Estado, Governos e pelos diversos segmentos 

que compõem a sociedade, assim como a fiscalização deste processo. 

O autor nos lembra que a Constituição de 1988 proíbe a autopromoção com 

dinheiro público, ou seja, “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. (BRASIL, 1988, Capítulo 

VII, Art. 37). 

A Carta Magna (BRASIL, 1988) especifica a obrigatoriedade de publicidade dos 

atos governamentais, mas veda a propaganda pessoal com recursos do Tesouro. Existe então a 

necessidade de criação de campanhas de mídia, tanto informativas como de identificação da 

gestão em vigor, mas nunca de maneira personalizada. Esse tipo de propaganda só deve ser 

feita com recursos próprios ou partidários. Esta iniciativa tem como objetivo evitar a troca de 

favores, conhecida como patrimonialismo. 

A definição dessas regras constitucionais, bem como a criação dos serviços de 

radiodifusão estatais, visou um sistema que não sofresse a ingerência política e 

governamental, nem mesmo as pressões geradas pela audiência. A Constituição Federal 

(BRASIL, 1988) em seu capítulo V, sobre a “Comunicação Social”, representa a busca pela 

viabilização da Comunicação Pública, sob o ponto de vista da propriedade. Porém, passadas 

décadas, este sistema ainda não foi regulamentado no Brasil e o que há hoje é uma confusão 

entre o sistema de radiodifusão público com o estatal. 

A centralidade do papel da mídia no processo da Comunicação Pública, mesmo 

que de maneira relativizada, exige a existência de profissionais e cidadãos engajados na 

difusão dos assuntos de interesse público. Só assim é possível conquistar espaços e difundir a 

publicação de informação de qualidade que atenda aos interesses sociais e colabore com o 

fortalecimento da cidadania. Uma ferramenta que, segundo Silva (2003), é bastante difundida 

nos Estados Unidos, é o chamado Jornalismo Público. 

Mais do que um gênero jornalístico, o Jornalismo Público é um movimento que 

envolve os profissionais que atuam nas agências e órgãos governamentais que produzem 

materiais visando à mudança social e a conquista de melhorias na qualidade de vida. Mas não 

está restrito ao setor público e pode estar presente, sim, na esfera privada, se considerarmos a 
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Comunicação Pública como aquela voltada aos problemas da sociedade, tematizados pelas 

políticas sociais e públicas. Isso significa dizer que “é possível a realização de esforços 

multilaterais e multidisciplinares em termos de mobilização social”. (SILVA, 2003, p. 73). 

Diante do exposto até aqui, é possível entender que um dos maiores problemas 

enfrentados pela democracia brasileira é a falta de políticas públicas de comunicação social 

que definam e regulamentem a utilização do espaço que é fornecido pelo próprio Estado, por 

meio de concessão, pelo qual é obrigado a pagar sem que haja contrapartida em relação ao uso 

para quem detém a concessão. 

Mas é um engenheiro de obras públicas, o francês Pierre Zémor, quem tem se 

destacado no estudo da Comunicação Pública, sendo atualmente considerado uma das 

principais referências na delimitação do conceito deste tema. Para ele, a Comunicação Pública 

assegura a transparência na utilização do dinheiro público, pois tem o papel de regular, 

proteger e/ou antecipar o serviço público. “A Comunicação Pública é a comunicação formal 

que diz respeito à troca e à partilha de informações de utilidade pública, assim como à 

manutenção do liame social cuja responsabilidade é a incumbência das instituições públicas”. 

(ZÉMOR, 1995 apud SILVA, 2003). 

Para Zémor, a Comunicação Pública tem o papel de informar aos cidadãos, assim 

como ouvir suas demandas e promover o debate público, assegurar as relações sociais e 

acompanhar as mudanças comportamentais e organizacionais. Ou seja, ela busca responder às 

questões de significado, ao mesmo tempo em que viabiliza a relação entre os diversos setores 

que integram a sociedade contemporânea. 

O autor destaca em seu artigo “Comunicação Pública”, que em uma época onde o 

cidadão é, além de usuário dos serviços oferecidos pelo Estado, ator no processo decisório das 

políticas públicas, a utilização da linguagem do marketing com o objetivo de delimitar a 

informação e/ou emitir comandos, é ultrapassada. Segundo Zémor, “espera-se da 

Comunicação Pública que sua prática contribua para alimentar o conhecimento cívico, 

facilitar a ação pública e garantir o debate público” (ZÉMOR, 1995 apud SILVA, 2003, p. 

77). Se faz necessário, então, satisfazer o cidadão, chamado por Zémor de cliente do serviço 

público, antecipando seus desejos, para atendê-los a partir das técnicas do marketing. 

Porém, o autor ressalta não ser fácil garantir o sucesso deste processo de 

comunicação tendo em vista a complexidade das informações de utilidade pública e a 

dificuldade existente no estabelecimento de sua troca entre emissor e receptor. Zémor ressalta 

que a existência de diversos interesses e a própria complexidade da sociedade são obstáculos 

à eficiência da Comunicação Pública. 
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Ele explica que as mensagens públicas têm como objetivo regular, proteger, 

antecipar e preparar o futuro no serviço público, enquanto que a mensagem publicitária, por 

sua natureza, preocupa-se apenas com o marketing do produto. 

Cabe ao serviço público as tarefas da pesquisa fundamental, da educação geral, da 

proteção do meio ambiente, bem como dos investimentos a longo prazo, reserva 

financeiras, ordenação do território, infraestrutura, equipamentos etc., ou seja, onde 

a rentabilidade não está perceptível para o horizonte da iniciativa privada. A 

Comunicação Pública sobre estes temas se faz com o inconveniente suplementar de 

acompanhar as políticas e as estratégias cujos resultados não serão adquiridos e 

visíveis senão em um ou vários decênios. (ZÉMOR, 1995 apud SILVA, 2003, p. 
79). 

Apesar de as ferramentas do marketing serem utilizadas nas estratégias da 

Comunicação Pública, Zémor deixa claro em suas pesquisas que o princípio dos dois 

segmentos de comunicação são divergentes, principalmente, pelo fato de o cidadão, no caso 

da Comunicação Pública, ser ambivalente. Ele tanto é usuário, como co-produtor e ator no 

processo decisório. Isso significa dizer que, se no marketing o objetivo é viabilizar a mudança 

nas condições de oferta, interferir e talvez modificar as condições de mercado, na 

Comunicação Pública, a oferta pública é acompanhada, não havendo espaço para a atuação 

dos emissores quanto à demanda e a oferta da mesma. Para o autor francês, a relação direta 

entre Estado, Governo e sociedade não pode ser substituída pelo apelo afetivo da publicidade. 

Ele ressalta, inclusive, que os excessos de qualidades e defeitos utilizados pela comunicação 

publicitária chegam a ofuscar as informações didáticas “respeitosas quanto ao debate 

contraditório e atenciosas no que se refere ao sentido coletivo” (1995, p. 83 apud SILVA, 

2003) da Comunicação Pública. 

Para que a Comunicação Pública aconteça, diz Zémor (1995 apud SILVA, 2003), 

é necessário que os interlocutores dos diversos segmentos e instituições assumam a 

responsabilidade de informar ao mesmo tempo em que acolham as sugestões e questões 

colocadas pelo cidadão. Assim fica estabelecido o canal de comunicação pelo qual devem ser 

fornecidos tanto os dados públicos como as decisões tomadas em relação a eles. A mesma 

transparência e acesso facilitado devem ser feitos em relação às normas e procedimentos que 

devem ser seguidos pela sociedade, assim como a prestação de contas do uso do dinheiro 

público. Essas informações devem ser, segundo o autor, oferecidas para o fácil entendimento 

a fim de garantir o exercício dos direitos e deveres por parte dos cidadãos. Este acesso à 

informação pública é um direito garantido por lei. 

Para garantir o cumprimento da legislação vigente, bem como a satisfação do 

cidadão ao esclarecimento das informações de que necessita, os servidores públicos devem 
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estar abertos ao diálogo, considerado por Zémor como uma verdadeira pesquisa qualitativa 

realizada no cotidiano das instituições. Esta capacidade de dialogar dos servidores e gestores 

deve ser acrescida, segundo o autor, da sensibilidade para interpretar as mais diversas 

situações e demandas apresentadas pelas pessoas. Pois é a este contexto que será adaptada a 

mensagem pública que, como já foi citado aqui, é por natureza complexa e a interatividade 

entre o emissor e o receptor das mensagens as torna de mais fácil compreensão e 

memorização. 

Apesar de separar a linguagem publicitária da utilizada pela Comunicação 

Pública, Zémor (1995 apud SILVA, 2003) destaca que a publicidade tem seu papel neste 

processo de levar ao conhecimento da sociedade a disponibilidade e oferta de determinado 

produto. É pela peça publicitária tradicional que são divulgados os horários de atendimento à 

população, calendários de vacinação e pagamentos de impostos, dentre outros serviços. A 

propaganda é um complemento da Comunicação Pública, tendo em vista que é ela quem 

apresenta às pessoas o conjunto completo de informações de que precisam saber para exercer 

sua cidadania. Não há dúvida de que as campanhas de comunicação publicitária periódicas ou 

mesmo as eventuais reforçam este processo de comunicação entre os mais diversos 

segmentos. 

Zémor (1995 apud SILVA, 2003) destaca em seu artigo a relevância da 

comunicação cívica que, segundo ele, é a base de conhecimento do funcionamento 

institucional e político. Ele explica que é a comunicação cívica quem movimenta a 

comunicação pública, pois “favorece a comunicação em rede, a proximidade dos emissores, a 

cotidianidade e o caráter concreto das mensagens” (1995 apud SILVA, 2003, p. 94-95). 

Embora seja relevante, não desperta o interesse da cobertura da grande mídia, mas é ela quem 

incentiva a discussão e a participação social nos diversos temas, o contrário disso torna o 

cidadão passivo diante dos problemas públicos. O mesmo não acontece em relação às grandes 

campanhas de informação que têm boa aceitação tanto da mídia, quanto da sociedade em 

geral. Para o autor, neste ponto está a demonstração da dificuldade de separação da fronteira 

entre as campanhas político-governamentais e as de caráter cívico, que independem do 

Governo: 

a comunicação institucional tem por objetivo esclarecer as atribuições da instituição, 

afirmar sua identidade e sua imagem, prestar contas do conjunto de suas atividades 

e, mais geralmente, acompanhar a política da instituição. Trata-se, portanto, de uma 

comunicação global que só pode ser executada a sério quando ela assume ao mesmo 

tempo a função de fazer a comunicação externa e a comunicação interna. (ZÉMOR, 

1995 apud SILVA, p. 97). 
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Para que a Comunicação Pública aconteça de maneira eficiente, Zémor (apud 

SILVA 2003) destaca a necessidade de definição da identidade da instituição pública, pois “a 

identidade está no coração da comunicação de um emissor institucional” (1995, p. 99 apud 

SILVA 2003). É ela, a identidade, que, fundada e reconhecida pelos servidores que compõem 

a instituição, legitima a imagem passada ao cidadão. E esta percepção cria um ciclo, já que “a 

imagem que o servidor público tem do seu papel está fortemente marcada por aquela que o 

usuário (cidadão) tem da função pública” (1995, p. 99 apud SILVA, 2003). Isso significa 

dizer que a comunicação interna, através da qual os servidores são os primeiros a tomar 

conhecimento sobre o que está acontecendo no órgão em que trabalham é fundamental para a 

solidez desta imagem. Somada à identidade institucional, o autor destaca a importância da 

autenticidade das informações, bem como a estabilidade e a coerência da imagem 

institucional para a eficiência da Comunicação Pública. Pierre Zémor é claro ao afirmar, em 

seu artigo As formas da comunicação pública que “a comunicação é ela própria, uma missão 

de serviço público”. 

 

5.2 Marketing Político 

A busca pela satisfação nos mais diversos setores sociais instituiu desde a pré-

história a necessidade de troca de produtos e serviços, visando garantir que as necessidades 

pessoais e coletivas fossem atendidas. Para Kotler (1996), o sistema de troca que viabiliza o 

atendimento das necessidades humanas é que recebe o nome de marketing. Segundo ele, 

apesar de ser uma prática antiga, o estudo desta temática é recente, tendo em vista que passou 

a ser abordada apenas a partir do século XX. 

Em seu livro intitulado Marketing, Kotler explica que a definição do marketing 

pressupõe a existência de elementos como produtos, bens ou serviços, os quais se tornam 

objetos de desejo humano capazes de satisfazer às demandas existentes, pressupondo assim a 

existência de um problema a ser solucionado por aquilo que é ofertado. A partir desses dois 

elementos – produto e demanda – , há a possibilidade de troca, o que acontece em um espaço 

determinado para tal realização, denominado mercado. Assim, para o autor, “marketing é a 

atividade humana dirigida para a satisfação das necessidades e desejos, através do processo de 

troca” (KOTLER, 1996, p. 33). 

A troca, segundo Kotler, não necessariamente visa ao lucro financeiro para quem 

está oferecendo o produto e cita como exemplo instituições como as organizações 

governamentais que têm investido na utilização do marketing com o objetivo de estreitar suas 

relações com seu público alvo, os cidadãos. Neste sentido, observa-se a definição de produto 



 41 

como algo além do bem material, mas como qualquer elemento capaz de prestar um serviço 

para satisfazer o desejo e a necessidade de quem o busca e do mercado em geral. 

Em uma campanha eleitoral, por exemplo, o candidato que concorre a um 

mandato eletivo se apresenta aos eleitores como um produto capaz de agir de maneira a 

garantir soluções às demandas sociais, tais como a necessidade de melhores serviços de saúde, 

educação e transportes públicos. Desse modo, o voto do eleitor é a moeda que será utilizada 

para pagar pelo serviço oferecido pelo candidato. Para conquistar este resultado, a 

coordenação da campanha faz uso da administração do marketing e de seus elementos que, 

para Kotler (1996) são: a análise da demanda, o planejamento da oferta com base na 

necessidade do mercado, a implementação do programa elaborado de acordo com os itens 

anteriores e, por fim, o controle deste programa. 

A administração de marketing é a análise, o planejamento, a implementação e o 

controle de programas destinados a realizar as trocas desejadas com mercados-alvo 

com o propósito de atingir as metas da organização. Isto depende sobremodo do 

planejamento da oferta da organização, em termos das necessidades e desejos dos 

mercados-alvo, usando eficazmente o preço, a comunicação e a distribuição, a fim 

de informar, motivar e servir o mercado. (KOTLER, 1996, p. 34). 

De acordo com o nível da demanda, Kotler define oito tarefas básicas de 

marketing para correção, criação, desenvolvimento, revitalização, sincronização, manutenção, 

redução ou destruição dessa necessidade. 

O Marketing de Desenvolvimento tem como objetivo criar e oferecer um produto 

capaz de dar as respostas esperadas pela sociedade e que causa nesta o interesse em adquiri-lo 

por meio do voto no dia da eleição. Esta ferramenta é utilizada durante campanhas eleitores, 

ou seja, a equipe de marketing de desenvolvimento, ciente do desejo da população por 

melhores condições de infraestrutura das unidades de saúde, melhorias na oferta de 

medicamentos, ensino público de qualidade, manutenção constante da malha viária, dentre 

outros itens, tem como responsabilidade a elaboração de alternativas capazes de solucionar 

esses problemas. Essas soluções apresentadas conforme o anseio do público alvo garante a 

formação do mercado propício para a realização da troca, o que significa a conquista do voto. 

Passado o período eleitoral, concretizada a troca e conquistado o objetivo de 

garantir o mandato eletivo, as organizações governamentais são obrigadas a utilizar, em 

algum momento da administração, o marketing de revitalização. Isso acontece porque, de uma 

forma geral, a expectativa do eleitor em relação ao candidato eleito é abalada pela descrença 

devido ao fato de este não conseguir, por diversas razões – dentre elas a burocracia a qual a 

gestão pública é submetida – , dar as respostas prometidas, com a agilidade esperada, às 
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demandas sociais apresentadas durante a campanha eleitoral. Kotler explica que “todos os 

tipos de produtos, serviços, lugares, organizações e idéias, mais tarde ou mais cedo, 

experimentam um declínio ou demanda declinante” (p. 37). 

O desafio da demanda declinante é sua revitalização, e a tarefa de marketing a ser 

desenvolvida é o marketing de revitalização. O marketing de revitalização é baseado 

na premissa de que, em muitos casos, se pode começar um novo ciclo de vida para 

um produto ou serviço em declínio. O marketing de revitalização é a procura por 

novas proposições de marketing para relacionar a oferta ao seu mercado potencial. 

(KOTLER, 1996, p. 37). 

Ressalta-se que o destaque para essas duas tarefas básicas específicas não exclui a 

utilização de todas as outras, porém, será possível verificar no decorrer deste trabalho que 

essas duas ferramentas são as mais utilizadas no âmbito do marketing político. Kotler ratifica 

esta ideia ao afirmar que a utilização do conceito de marketing não é uma tarefa fácil, pois há 

muito trabalho a ser desenvolvido entre o falar e o fazer. Da análise à implementação, até 

chegar ao controle do programa de ações, muito é exigido da equipe e nem sempre o objetivo 

é alcançado, obrigando, assim, a utilização do marketing de revitalização. 

Para chegar a este ponto de atuação, explica o autor, é necessário que a equipe 

defina qual dos quatro conceitos filosóficos seguirá para elaborar seu planejamento: conceito 

de produto, conceito de venda, conceito de marketing ou conceito societal de marketing. 

Até bem pouco tempo, o conceito de venda era o predominante na esfera política e 

eleitoral, quando a preocupação das equipes de coordenação de campanha e de gestão estava, 

apenas, em fazer com que a população desse o aval à escolha feita nos bastidores dos partidos 

e coligações do candidato a ocupar determinado cargo eletivo. Para isso, explica Kotler, o 

trabalho desenvolvido tinha como foco a efetivação da “venda” do candidato. Porém, com o 

advento da era da informação e a consequente formação de um eleitorado mais exigente no 

que diz respeito à busca por soluções de suas necessidades sociais, a adoção do conceito de 

marketing tem sido cada vez mais difundida e exigida. Isso significa dizer, que a preocupação 

inicial focada na venda do produto, sai de cena e passa agora a ser focada nas necessidades do 

público-alvo da organização, neste caso, do cidadão e suas demandas. “O conceito de 

marketing é uma orientação para o cliente tendo como retaguarda o marketing integrado, 

dirigido para a realização da satisfação do cliente como solução para satisfazer aos objetivos 

da organização” (KOTLER, 1996, p. 43). 

Kotler retoma Drucker ao destacar a “antítese” entre os dois conceitos: 

O objetivo do marketing é tornar a venda supérflua, é saber e compreender tão bem 

o cliente que o produto ou serviço o sirva e se venda por si mesmo. Do ponto de 

vista ideal, o marketing deve resultar num cliente que está pronto para comprar. 
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Tudo que precisa, então, é tornar o produto ou serviço disponível, isto é, logística 

em vez de perícia em vendas e técnicas estatísticas em vez de promoção. (KOTLER, 

1996 apud DRUCKER, 1960). 

A nova demanda e consciência social exigem que nos programas de 

estabelecimento de trocas, nos mais variados níveis, inclusive e, porque não dizer, 

especialmente, no campo político e eleitoral, a preocupação dos responsáveis pela elaboração 

do projeto de oferta de produto deve estar focada no cliente e em seus anseios. Porém, não de 

maneira fantasiosa, baseada apenas na retórica daqueles que passarão a mensagem 

previamente elaborada, mas organizada de maneira a ser concretizada e, com ênfase na 

satisfação, após a efetivação da troca no mercado em questão. 

Kotler destaca ainda que, mais do que buscar a satisfação do cliente, a demanda 

atual exige que a preocupação seja ainda mais ampla, no sentido de garantir benefícios para 

um determinado grupo, em longo prazo, e não apenas de maneira isolada e imediata. A este 

processo, o autor dá o nome de conceito societal de marketing, com o foco na satisfação do 

cliente, mas também com seu bem-estar em longo prazo (KOTLER, 1996). 

No livro Marketing Básico, Marcos Cobra observa que o marketing tem sim o 

papel social de estimular o consumo de produtos e serviços com o objetivo de satisfazer às 

necessidades do consumidor. Cobra revela-se ciente de que não é possível, através da 

utilização das ferramentas de marketing, criar hábitos de consumo, mas sim estimular uma 

necessidade ou um desejo pré-existente. 

Atualmente, o marketing é aplicável em quase todas as atividades humanas. 

Desempenha papel importante na integração das relações sociais e nas relações de 

trocas lucrativas e não lucrativas. Entre as modalidades mais conhecidas destacam-

se: (...) Marketing Político – o político num regime democrático é um produto e para 

conquistar votos utiliza todas as  técnicas do marketing. (COBRA, 1997, p. 34-35). 

A elaboração de um programa de marketing político segue, segundo Figueiredo 

(2000), as mesmas diretrizes utilizadas nas ações do marketing de produtos (análise, 

planejamento, implementação e fiscalização) com a diferença de que no marketing político o 

produto a ser trabalhado é o candidato e o consumidor é o eleitor. Ou seja, o produto não é um 

objeto, ele pensa, fala e tem história de vida. 

Em sua obra Marketing Político e Persuasão Eleitoral, Figueiredo (2000) retoma 

Gary Mauser para explicar as similaridades entre o marketing político e de produtos: 

Primeira, em ambos os casos existe um conjunto de organizações (empresas e 
partidos políticos) competindo entre si pelos consumidores ou eleitores entre as 

alternativas dadas, sejam produtos ou candidatos. Segunda, tanto os consumidores 

quanto os eleitores têm o mesmo papel nos dois domínios: são tomadores de 

decisões. Terceira: os canais de comunicação e persuasão disponíveis para os 
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candidatos nas democracias modernas são basicamente os mesmos: contato pessoa e 

comunicação de massa (cada vez mais a mídia eletrônica). (FIGUEIREDO, 2000, p. 

14). 

Com base nessas informações e nas peculiaridades do produto, consumidor e 

mercado que devem ser observados para a elaboração do plano, este autor define o marketing 

político como “o conjunto de técnicas e procedimentos cujo objetivo é avaliar, através de 

pesquisas qualitativas, os humores do eleitorado para, a partir daí, encontrar o melhor 

caminho para que o candidato atinja a maior votação possível” (Figueiredo, 2000). 

É consenso entre os mais diversos autores que abordam o tema que a primeira vez 

em que o termo marketing político foi utilizado em seu formato moderno foi no ano de 1952 

na campanha eleitoral do general norte-americano Eisenhower. No mesmo ano, técnicas como 

a Unique Selling Proposition (USP) – que determina que cada peça publicitária deva vender 

apenas uma idéia, proposição – , foram criadas. 

Figueiredo (2000) lembra que, em 1960, durante a campanha presidencial norte-

americana disputada por John Kennedy e Richard Nixon, o debate televisivo foi utilizado pela 

primeira vez. Segundo o autor, foi a vitória de Kennedy que consolidou a importância da 

aparência do candidato. 

Apesar de a democracia brasileira ser considerada ainda recente, o País ocupa 

posição de destaque no desenvolvimento de programas de marketing político. De acordo com 

Rubens Figueiredo, no Brasil “é totalmente impossível pensar em campanhas que prescindam 

do uso das modernas técnicas de marketing político” (2000, p. 14). Porém, ressalta que “a 

excelência também é recente. Apenas na década de 1980 começaram a ser utilizadas, 

timidamente, por exemplo, as pesquisas qualitativas nas eleições” (2000, p. 19). 

No desenvolvimento do marketing político, a sociologia e a publicidade 

caminham juntas, uma atuando na teoria e outra na prática, respectivamente. Apesar das 

divergências entre os profissionais das respectivas áreas, uma precisa da outra. A realização e 

utilização de pesquisas qualitativas e quantitativas representam o exemplo da importância das 

ciências sociais na elaboração do projeto de marketing político. 

Figueiredo (2000) explica que elas são utilizadas na fase de análise, de maneira 

primordial, tendo em vista que permitem traçar o perfil dos eleitores, suas preferências e 

necessidades, a partir das informações levantadas em campo. Ao mesmo tempo, as pesquisas 

também revelam dados sobre o desempenho do candidato, o nível de rejeição e a viabilidade 

da candidatura. Com base nesses dados, a equipe de campanha passa a trabalhar na elaboração 

do plano de marketing político. 
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Qualquer estratégia de marketing político necessita estar amparada em pesquisas 

qualitativas e quantitativas, a partir das quais se definem a postura do candidato, os 

temas da campanha, as propostas que serão apresentadas aos eleitores, a forma de 

apresentá-las, quais segmentos do eleitorado devem ser priorizados e de que 

maneira, quais apoios são importantes, se é conveniente atacar ou não aos outros 

candidatos etc. As pesquisas de metodologia qualitativa, também chamadas 

motivacionais, são importantíssimas na definição da linhas de campanha dos 

candidatos. (...) Esses levantamentos funcionam como balizadores estratégicos, 

quando realizados de oito a dez meses da data da eleição. Através deles é possível 

fazer um mapeamento dos anseios e expectativas dos eleitores e verificar se o perfil 

do candidato se encaixa nessas demandas. Também funcionam como elementos 
fundamentais na elaboração do discurso dos candidatos. (FIGUEIREDO, 2000, p. 

20-22). 

Já as pesquisas quantitativas revelam, diz Figueiredo, o grau de posicionamento 

do eleitorado, mapeiam o grau de conhecimento do candidato, potencial de voto e taxa de 

rejeição. “A experiência mostra que altas taxas de rejeição não se revertem da noite para o 

dia. Como altas taxas de rejeição restringem consideravelmente o potencial de voto dos 

candidatos, as chances de vitória diminuem bastante” (2000, p. 29). 

Na sociedade contemporânea, o cuidado com a imagem, com o discurso, bem 

como com a elaboração do plano de marketing político tomaram proporções inimagináveis. 

Porém, Orjan Olsen (1997 apud FIGUEIREDO 2000, p. 30), ressalta a necessidade de 

relativizar a onipotência da mídia e dos formadores de opinião. O autor explica que “a 

‘opinião formada’ é, pois, algo diferente daquilo que os ‘formadores de opinião’ e os meios de 

comunicação disseminam simplesmente”. 

À visão exagerada do sentido publicitário do marketing político, resultante do 

confronto entre a publicidade e as ciências sociais, Figueiredo dá o nome de “marketismo”. 

Segundo ele, Laurence Rees é quem melhor esboça este segmento. 

Rees explica que o “marketismo” e a televisão propiciam a inversão da ação do 

orador político. Se antes do advento do marketing político, o objetivo do orador era falar aos 

eleitores sobre os temas que julgava relevantes, a fim de convencer os eleitores sobre seu 

ponto de vista, agora seu discurso é elaborado com base em pesquisas de opinião. Assim, os 

assuntos abordados pelos políticos são aqueles que o público-alvo têm interesse. “Isso 

significa dizer que o político moderno tenta convencer os eleitores sobre aquilo do qual eles já 

estão convencidos. Um político, nesse caso, não lidera, é ‘liderado’ pela opinião pública” 

(1995 apud FIGUEIREDO 2000, p. 35). 

Uma das principais características do “marketismo” é a”desideologização” das 

campanhas, passando a personificação a ser o foco. Com isso, o conteúdo programático e 

ideológico perde espaço para as qualidades do candidato. 
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Para Figueiredo, a versão exagerada do marketing político, o “marketismo”, é 

consequência do “hiperdesenvolvimento do marketing político, de um lado, e do 

internacionalmente citado subdesenvolvimento partidário brasileiro, por outro (...). O 

‘marketismo’ tem um duplo – e definitivo defeito. Não é construtivo para a democracia que o 

suporta. Nem eficiente para os candidatos que o adotam” (2000, p. 39). 

Em seu artigo Marketing Político e Marketing Comercial: uma reflexão, Silvia 

Cervelinni também ressalta as similaridades que norteiam as duas práticas e reforça a ideia de 

que a base do trabalho desenvolvido pela equipe de marketing político é a mesma realizada 

pelo marketing comercial, sem esquecer as peculiaridades de cada segmento e dos respectivos 

produtos. 

Verifica-se que há uma convergência do marketing político e comercial em diversas 

atividades e formas de abordagem, tais como: a priorização do planejamento 

estratégico; o uso intensivo de pesquisas e de informações sistematizadas sobre o 

consumidor e o ambiente; a adoção de linhas de comunicação totalmente baseadas 
na estratégia; desenvolvimento e aprimoramento das técnicas de comunicação para 

permitir um contato mais individualizado e direto com o consumidor/eleitor. Essa 

convergência resulta da crescente profissionalização na área de marketing em geral, 

em resposta à exigência do mercado por resultados totalmente inseridos na lógica 

custo-benefício. (2000 apud FIGUEIREDO, 2000, p. 84). 

Segundo Cervelinni, essa convergência entre o mercado e a política revela 

também um novo contexto da prática política, com esta mais focada no cotidiano da sociedade 

e na busca por soluções de problemas imediatos e práticos. Neste processo, afirma a autora, os 

meios de comunicação têm papel fundamental no foco que tem sido dado à personalização 

das candidaturas e das questões específicas a serem discutidas nos processos eleitorais em 

detrimento das ideologias partidárias. 

Apesar das similaridades quanto ao uso das ferramentas de marketing, Ceverlline 

observa que, a partir da década de 1980, as empresas passaram a adotar uma filosofia de 

marketing com foco na satisfação do consumidor, ou seja, mais importante que vender é 

garantir a satisfação do cliente, a partir da criação de uma atitude social e do fortalecimento da 

marca que, no caso da política, seria o fortalecimento do partido. Algo ainda aquém da 

realidade brasileira. 

O desafio do marketing é fazer com que a marca conquiste o posicionamento de 

destaque na memória do eleitor/consumidor. No caso do marketing político, a marca a ser 

trabalhada é o partido político. Neste sentido, no Brasil, este trabalho sofre devido às 

divergências e contradições da valorização pessoal em detrimento da ideologia partidária. 

“A tarefa fundamental do marketing, ou seja, a meta do setor de planejamento é 

fazer com que o consumidor perceba as vantagens em adquirir um produto em detrimento de 
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outro. É o resultado deste trabalho que permite a definição da marca comercial no mercado”. 

(CERVELINNI 2000 apud FIGUEIREDO, 2000). Esta é a base da construção da imagem. 

A conquista do espaço no mercado é apenas a primeira vitória de uma guerra que 

pode não ter fim, pois novas ideias devem ser colocadas à prova, a todo momento. “É 

justamente esse movimento de ida e volta que caracteriza o marketing atual, em constante 

adaptação, mas nunca numa postura passiva ou somente reativa” (2000, p. 102). 

Cervelinni observa que a compreensão do benefício de um produto ou serviço é 

mais fácil que a de um projeto político. Por isso, ressalta a autora, a capacidade de síntese e 

simplicidade, sem desprezar a riqueza de significados, deve ser perseguida pela equipe de 

marketing político com o objetivo de apresentar a mensagem valorizada pelo cliente. A 

consequência será a conquista da fidelização do cidadão/eleitor. 

É necessário ressaltar que o marketing político e suas estratégias são utilizadas 

durante o mandato exercido pelo político eleito, com o objetivo de manter o status 

conquistado. Para Rubens Figueiredo (2000), o Marketing Político é 

um conjunto de técnicas e procedimentos que tem como objetivos adequar um(a) 

candidato(a) ao seu eleitorado potencial, procura fazê-lo, num primeiro momento 

conhecido do maior número de eleitores possível e, em seguida, mostrando-o 

diferente de seus adversários, obviamente melhor do que eles. (FIGUEIREDO, 
2000, p. 10). 

Este é um trabalho desenvolvido em longo prazo e, se desenvolvido de forma 

permanente, explica Dias (2004), facilitará a conquista do eleitorado durante a campanha. 

Mesmo com o uso de novas tecnologias, a profissionalização do marketing e o 

estabelecimento de novas estratégias para a conquista da meta previamente definida, continua 

seguindo os mesmos preceitos e conceitos do marketing comercial adaptados para o campo 

político. 

Dias ressalta que, na atualidade, o marketing político é visto como uma operação 

de guerra, por isso existe a necessidade de investimento e foco no planejamento estratégico, 

sem deixar de lado a análise do mercado de atuação. Como visto, anteriormente, é a partir 

desta análise que serão descobertas as necessidades do público-alvo que precisam ser 

atendidas. 

Outro autor, Almeida (2002), em sua obra intitulada Marketing político, 

hegemonia e contra-hegemonia, faz uma releitura dos clássicos da literatura como Gramsci 

(1974) para demonstrar como se dá o exercício do poder pelos grupos políticos Em sua 

abordagem, Almeida ressalta que a prática do poder é exercida antes mesmo da conquista de 

um cargo eletivo ou não. Isso significa dizer que o grupo social que tem como objetivo 
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alcançar o cargo almejado para, a partir da autoridade imposta por ele, determinar as regras e 

os caminhos a serem seguidos pela sociedade em geral, deve exercer este papel de liderança 

muito antes da conquista do mandato eletivo. Este é, portanto, um processo de construção e, 

como tal, dinâmico. 

Um grupo social pode e deve ser dirigente já antes de conquistar o poder 

governamental (esta é uma das condições principais para a própria conquista do 

poder); depois, quando exerce o poder e mesmo se o tem fortemente na mão, torna-

se dominante, mas deve continuar a ser também dirigente. (GRAMSCI, 1974, p. 72 

apud ALMEIDA, 2002, p. 27). 

Neste processo de mudança e estabelecimento de padrões e normas, Almeida 

destaca o papel da mídia que, para ele, “altera o fazer político, pois a política precisa se 

adaptar à sua linguagem (da mídia) e utilizar uma técnica mais sofisticada” (2002, p. 31). 

Apesar de na sociedade contemporânea a mídia ser considerada como mais um 

ator político, mais abrangente do que apenas um espaço destinado a esta atuação, isso não 

significa dizer que a mídia é o ator principal da política. 

Política e comunicação, em consequência, mantém entre si complexas relações, nas 

quais a hegemonia de uma sobre a outra emerge sempre como momentânea, porque 

instalada em conjunturas construídas historicamente, nas quais o poder 

(determinante) pode se deslocar continuamente. (RUBIM, 1998, p. 81 apud 

ALMEIDA, 2002, p. 32). 

Mesmo com esta alternância na hegemonia, como explica Almeida ao citar 

Rubim, o sucesso político sempre teve como uma de suas principais causas a eficiência no 

processo de comunicação. É com o avanço das tecnologias da informação e a utilização de 

tais ferramentas que, de maneira cada vez mais frequente, a relação entre políticos e parcelas 

cada vez mais amplas da sociedade tem sido explorada com mais ênfase pela mídia, 

“especialmente nas disputas nacionais, estaduais e centros urbanos. Mídia e marketing são 

instrumentos fortes de poder” (PINTO, 1994 apud ALMEIDA, 2002, p. 34). 

Almeida reafirma a teoria de Gramsci ao destacar que a disputa política começa 

antes do processo eleitoral e que a comunicação/mídia é um dos principais atores. Isso 

acontece porque na sociedade contemporânea a representação política é construída na e pela 

mídia. Para o autor, “as representações que a mídia faz da realidade passaram a constituir a 

própria realidade e o cenário de representação política, ela define e delimita o próprio espaço 

da realidade política no mundo contemporâneo” (2000, p. 35). 

E a crescente necessidade de determinado grupo que visa conquistar e/ou manter o 

poder representa uma maior demanda de trabalho a ser desenvolvido pela equipe de marketing 

por um período superior ao determinado para a realização da campanha eleitoral. Almeida 
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(2000) explica que o marketing eleitoral acabou tornando-se um fato político de extrema 

relevância para a política contemporânea. O autor explica que o marketing é uma ferramenta 

de mercado criada para o mercado, com o objetivo de atender as demandas do consumo de 

massa. A conquista de resultados positivos levou à adaptação da fórmula para o que hoje 

conhecemos como marketing político – ferramenta indispensável de atuação política voltada 

para um eleitorado em expansão e cada vez mais crítico em suas análises, nas chamadas 

democracias liberais. 

Em resumo, “o marketing político é tido como a utilização dos princípios do 

marketing na atividade política, seja ela de governos, partidos ou personalidades políticas, 

estando em imediato processo eleitoral ou não” (ALMEIDA, 2002, p. 79). Isso significa dizer 

que, assim como acontece no marketing de produtos, o objetivo do trabalho desenvolvido pela 

equipe de marketing político é tornar o produto/candidato atrativo ao interesses do 

consumidor/eleitor. Conforme foi dito anteriormente, o projeto político torna-se secundário na 

medida em que a meta é garantir a aceitação do político, que é moldado de acordo com as 

informações obtidas nas pesquisas para que a meta final – a conquista do voto – seja 

alcançada. 

 

5.3 Informação de Interesse Público 

 

Diante do exposto até aqui, é possível afirmar que, desde a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, diversas leis e regulamentos foram elaborados com base 

naquilo que é denominado como de interesse público. Antes mesmo da publicação da Carta 

Magna, considerada o marco inicial do período democrático no Brasil, a discussão acerca do 

conceito não chegou a um consenso, deixando assim, um vácuo na estruturação das regras que 

norteiam o acesso à informação e o conhecimento de direitos e deveres. 

Conforme diz Lêda Boechat Rodrigues, em sua obra Direito e Política: Os 

direitos humanos no Brasil e nos Estados Unidos, a inexistência de uma definição sobre o que 

é interesse público faz com que “a ação prática em nome do interesse público ofereça margem 

às maiores divergências e perplexidades” (1991, p. 157). 

Quando a Constituição brasileira de 1946, por exemplo, autorizou a União a intervir, 

mediante lei especial, no domínio econômico, tendo por base ‘o interesse público’ e 

pôr limite nos direitos fundamentais nela assegurados (Art. 146), é evidente que a 

decisão do que constitui tal interesse fica subordinada à interpretação oficial – com a 

limitação do controle de uns Poderes pelos outros – das realidades nacionais e das 

necessidades momentâneas e, por conseguinte, às preferências ideológicas do 

governo e ao jogo das forças presentes. (RODRIGUES, 1991, p. 157-158). 
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Se definir interesse público ainda é algo que gera controvérsia, discorrer sobre a 

informação de interesse público é ainda mais difícil de ser feito, por depender do conceito do 

item anterior. Apesar de esta discussão, que nada tem de simplória, estar longe de ser 

encerrada, muito se tem avançado no tocante ao acesso à informação de interesse público no 

Brasil, tratada pelo senso comum no País como aquilo que é de interesse coletivo ou geral. 

A publicação da Lei nº12.527, de 18 de novembro de 2011, que regula o acesso às 

informações, (prevista no inciso XXXIII do Art. 5º; no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do 

Art. 216 da Constituição Federal, altera a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, revoga a 

Lei nº11.111, de 5 de maio de 2005 e dispositivos da Lei nº8.159, de 8 de janeiro de 1991 e dá 

outras providências), é um passo no caminho, se não do esclarecimento de definições sobre o 

que vem a ser informação, mas sim como ela deve ser abordada para chegar ao cidadão e 

atingir o objetivo de fortalecer a cidadania. 

No inciso I, do Art. 4°, do Capítulo I da referida Lei, que trata sobre as 

Disposições Gerais, considera-se “informação: dados, processados ou não, que podem ser 

utilizados para produção e transmissão de conhecimento, contidos em qualquer meio, suporte 

ou formato”. Esta definição esclarece o que é abordado no Art. 1° do mesmo capítulo, ao 

dizer que “Esta Lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto no 

inciso XXXIII do Art. 5º, no inciso II do § 3º do Art. 37 e no § 2º do Art. 216 da Constituição 

Federal”. 

A recente publicação desta Lei, que começou a ser discutida em 2003, com base 

no projeto 209 do referido ano, veio para regular o que já diz a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, no Título II que trata sobre Direitos e Garantias Fundamentais. 

No Art. 5º, do Capítulo I, que fala sobre os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, é 

afirmado que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”. E segue, no inciso 

XXXIII, dizendo que “todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 

interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob 

pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da 

sociedade e do Estado”. 

A Lei nº12.527 reforça esta obrigatoriedade ao garantir em seu Artigo 3° que: 

Os procedimentos previstos nesta Lei destinam-se a assegurar o direito fundamental 

de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios 
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básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: I - observância da 

publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II - divulgação de 

informações de interesse público, independentemente de solicitações; III - utilização 

de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação; IV - fomento 

ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública; V - 

desenvolvimento do controle social da administração pública. (Lei nº12.527, de 18 

de novembro de 2011, Art. 3°) 

E é o Capítulo VII, do Título III, da Carta Magna (BRASIL, 1988) que discorre 

sobre como deve proceder a Administração Pública em relação às informações de interesse 

público: 

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: § 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 

órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, 

dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 

pessoal de autoridades ou servidores públicos. § 2º - A não observância do disposto 

nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade 

responsável, nos termos da lei. § 3º - A lei disciplinará as formas de participação do 

usuário na administração pública direta e indireta, regulando especialmente: (...) II - 

o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de 

governo, observado o disposto no Art. 5º, X e XXXIII; (BRASIL, 1988, Art. 37°, 

Seção I, Capítulo VII, Título III). 

Os brasileiros ainda convivem com a regulamentação da forma de fazer, posterior 

ao que já acontece. Em uma época em que a tecnologia garante acesso imediato às mais 

diversas informações, a Lei nº 12.527 traz a regulamentação da publicidade de itens essenciais 

à gestão democrática do bem público, defendida pela Constituição, mais de duas décadas após 

de sua promulgação. Seguindo este caminho, a Lei publicada em 2011, define no Art. 8° que 

“É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos, a 

divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de 

interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas”. E vai mais além, ao afirmar 

no § 2º do mesmo Artigo 8° que “Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e 

entidades públicas deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que 

dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 

computadores (internet)”. 

Com isso, a modernidade vivenciada nas ruas, passa a integrar o complexo de leis 

que regem a vida democrática brasileira, ao mesmo tempo em que desperta questionamentos 

sobre o cumprimento da legislação do País, a efetividade da mesma, bem como ressalta a 

importância da fiscalização da realidade e reformulação dos desvios possivelmente 

identificados neste processo, visando garantir maior objetividade nas ações desenvolvidas. 

Neste ponto, o controle social das ações governamentais, além de ser incentivado sob a ótica 
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da democracia, é ferramenta fundamental do uso eficiente das ferramentas de comunicação 

disponíveis e de alcance cada vez mais amplo. 

Este monitoramento é necessário, pois segundo António Fidalgo, em seu artigo O 

consumo de informação. Interesse e curiosidade, “toda a informação da comunicação social, 

seja impressa, radiofônica ou televisiva, obedece a critérios de seleção e de destaque” (1996), 

e neste ponto voltamos à polêmica discussão sobre o que é e o que não é de interesse público. 

É o interesse público que define a informação, que seleciona o que é notícia e a 

destaca, que uniformiza de algum modo o conteúdo informativo dos diferentes 

órgãos de comunicação. Ora por mais amplo que seja o sentido de interesse público, 

por mais vulnerável que seja a interesses particulares, ele tem uma faceta formativa. 
A informação representa sempre uma integração dos receptores de informação na 

vida política, social, econômica e cultural da sociedade a que pertencem. O simples 

fato da informação só por si constitui um elo de ligação entre o indivíduo informado 

e a esfera pública em que se insere. Ao ser informado o indivíduo é eo ipso 

enformado socialmente. (...) Contudo, de preferência a tomar uma posição explícita 

relativamente às matérias da informação, a informação dada visa muito mais suscitar 

nos destinatários da informação um certo posicionamento ou atitude. E é aqui que 

efetivamente reside a função formativa e cívica da informação: induzir o público a 

participar na gestão da coisa pública e dar-lhe meios para essa participação. 

(FIDALGO, 1996) (texto convertido pela autora para a ortografia brasileira pelo 

Novo Acordo Ortográfico, 2008). 

Por isso, tanto a Constituição Federal, como a Lei nº 12.527 ressaltam as 

características da Administração Pública, tanto no que diz respeito à importância da 

publicidade dos atos, bem como à impessoalidade dos mesmos. Porém, o processo político 

brasileiro, caracterizado pelo patrimonialismo, reforça a necessidade da fiscalização deste 

processo informativo, uma vez que não é incomum a prática do beneficiamento pessoal com 

base no uso da coisa pública, sob a alegação de estar agindo em benefício do interesse 

público. 

A publicidade de informações tem o objetivo de gerar um posicionamento no 

receptor da mensagem. Com maior ou menor intensidade, a absorção de notícias acerca de 

determinados fatos levam à reflexão e à consequente tomada de decisão, seja ela para a 

efetivação de uma mudança ou para a manutenção da realidade vigente. A forma como a 

comunicação das informações é feita é determinante neste processo de ampliação do exercício 

da democracia através do fortalecimento da cidadania. Informação é poder e aqueles que a 

detém, em muitos casos, não têm interesse em colaborar com o esclarecimento da sociedade 

por correrem o risco de serem prejudicados com um posicionamento divergente do planejado, 

que nem sempre é baseado no interesse coletivo ou geral. Este, sem dúvida, é um dos 

problemas perversos a serem observados pela sociedade brasileira com afinco. 
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Doutor em Ciência da Comunicação, Carlos Chaparro, em seu artigo Interesse 

público não se confunde com interesse do público, publicado no site 

«http://www.oxisdaquestao.com.br», ressalta que o interesse público e o interesse privado não 

são ideias opostas, tendo em vista que “Frequentemente, o interesse público está simbolizado 

em determinados interesses particulares, o que evidencia a inexistência de oposição entre as 

duas instâncias” (2012). 

Para o autor, o interesse público não está no fato isolado, tendo em vista que este 

fato isolado pode simbolizar o interesse público, pois interesse do público também pertence 

ao universo dos indivíduos, seja em configurações individuais ou coletivas. Independente da 

discussão semântica e apesar de estarmos tratando aqui de definições, vale ressaltar que o 

interesse privado está incluído no interesse público, pois este é compreendido como aquele 

que abrange o maior número de indivíduos, que também têm seus interesses particulares. 

E mesmo sem uma clara definição, é a informação de interesse público que 

orienta e determina a criação de órgãos que viabilizem o contato entre governos e cidadãos. 

Exemplo disso é a Lei n°6.650, de 23 de maio de 1979, que dispõe sobre a criação, na 

Presidência da República, da Secretaria de Comunicação Social, sendo tal estrutura a 

precursora da utilizada como modelo a ser adotado nos estados e municípios da Federação.  

O Artigo 2° desta Lei define como área de competência da Secretaria de Comunicação Social 

(Secom) a política de Comunicação Social, a divulgação de atividades e realizações 

governamentais e outras atividades da área. E vai mais além, esclarecendo que o papel da 

Secom é muito mais abrangente do que o ato de informar, tendo em vista que tem como 

objetivo fim incentivar um posicionamento dos cidadãos em prol do desenvolvimento da 

sociedade, como está descrito no artigo 4°. 

A RADIOBRÁS, instituída de acordo com a Lei n°6.301, de 1975, tem por objetivo: 

I - Divulgar, como entidade integrante do Sistema de Comunicação Social, as 

realizações do Governo Federal nas áreas econômica, política e social, visando, no 

campo interno, à motivação e ao estímulo da vontade coletiva para o esforço 

nacional de desenvolvimento e, no campo externo, ao melhorar o conhecimento da 

realidade brasileira. (Art. 4°, I, Lei n°6.650/1979). 

No Artigo 6° a Lei nº 6.650, de 1979, esclarece o papel da Empresa Brasileira de 

Notícias, que, a partir da entrada em vigor desta legislação, está vinculada à Secom: 

A Empresa Brasileira de Notícias tem por objetivo transmitir diretamente, ou em 

colaboração com órgãos de divulgação, o noticiário referente aos atos da 

administração federal e as notícias de interesse público, de natureza política, 

econômico-financeira, cívica, social, cultural e artística. (Art. 6°, Lei n°6.650/1979). 
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Há a necessidade de atender às exigências constitucionais de dar publicidade aos 

atos públicos, bem como de fortalecimento da cidadania, e consequentemente do processo 

democrático vigente no País. Cabe ressaltar que se a legislação brasileira determina que a 

divulgação dessas informações, por intermédio da Secom, deve ser feita via noticiário, fica 

claro que este processo de publicização das informações de interesse público seguirá as regras 

jornalísticas. 

Em seu livro A arte de fazer um jornal diário, Ricardo Noblat (2003) ressalta que 

“nas democracias, tudo que for de interesse público deve ser tornado público” (p. 39), pois, “a 

democracia depende de cidadãos bem informados” (p. 22). Segundo este autor, “os jornalistas 

fazem a intermediação da sociedade com os que a representam. Este é um dos seus papéis. O 

outro é o de fiscalizar atos e comportamentos dos que exercem o poder – o poder público ou o 

privado que influenciam a vida das pessoas” (p. 72). 

Segundo Anabela Gradim, em seu artigo Manual de Jornalismo (2000), a notícia 

“refere-se a textos eminentemente informativos, relativamente curtos, claros, diretos, concisos 

e elaborados segundo regras de codificação bem determinadas: título, lead, subtítulos, 

construção por blocos, e em forma pirâmide invertida”. O lead é o primeiro paragrafo da 

notícia onde, afirma Gradim, o leitor deverá encontrar respostas a seis perguntas 

fundamentais: O que? Quem? Quando? Como? Onde? Por quê? 

O primeiro parágrafo, diz Gradim, tem duas funções sendo a primeira informar o 

leitor sobre as principais características do que está sendo noticiado e ser atraente à leitura do 

resto do texto. Esta segunda função do lead é o que caracteriza a técnica da pirâmide 

invertida, a mais usada na construção das notícias, através da qual aquilo que é mais 

importante é apresentado no topo, ou seja, na base da pirâmide. 

Neste sentido, Ricardo Kotscho ressalta em A prática da reportagem (2004) que: 

“Não basta, porém, saber – ou pensar que sabe – escrever. Ser repórter é bem mais do que 

simplesmente cultivar belas-letras, se o profissional entender que sua tarefa não se limita a 

produzir notícias segundo alguma fórmula ‘científica’, mas é a arte de informar para 

transformar” (p. 8). 

As equipes que atuam nas secretarias de comunicação de órgãos públicos não são 

formadas apenas por jornalistas, mas sim por equipes multidisciplinares que desenvolvem a 

chamada “Comunicação Integrada” que, segundo Kunsch (2002), permite uma atuação 

sinérgica, pois “pressupõe uma junção da comunicação institucional, da comunicação 

mercadológica, da comunicação interna e da comunicação administrativa, que formam o mix, 

o composto da comunicação organizacional” (p. 150). 
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Mesmo assim, é o fazer jornalístico que orienta, ou pelo menos deve orientar a 

específica produção diária de notícias veiculadas nos meios próprios do setor público e nos 

parceiros da iniciativa privada. Por isso, compreender os fundamentos – ainda não tão 

delimitados da informação de interesse público e a formatação jornalística que ela deve ter 

para ser apresentada à sociedade – é fundamental neste processo de análise sobre como as 

ferramentas da comunicação têm sido utilizadas pelos gestores públicos brasileiros. 

 

5.4 Comunicação como ferramenta de governança 

 

Quase 25 anos após a promulgação da Constituição Federal, o Brasil ainda busca 

conceitos e formas para regulamentar e garantir o cumprimento da legislação que faz da Carta 

Magna um exemplo teórico sobre como deve se dar o sistema democrático nas três esferas de 

governo. Tão interessante quanto esta busca que parece não cessar é a discussão acerca dos 

processos de comunicação, tendo em vista ser esta uma ferramenta primordial para a 

implementação de todos os tipos de atividades desenvolvidas pelas organizações, sejam 

públicas ou privadas, que contribuem para a consolidação do sistema democrático brasileiro. 

Apesar de tamanha relevância, pouco a pouco é que o processo de comunicação 

tem conseguido despertar o interesse de estudiosos para a necessidade de uma reflexão 

científica e de um tratamento racional para uma prática que, de maneira geral, é abordada 

desde os primórdios da civilização, porém de maneira intuitiva. 

Como já vimos até aqui, na era da informação, a redução dos espaços físicos e a 

agilidade do fluxo dessas informações conferida pelas novas tecnologias representam um 

marco histórico e transformador da sociedade e, neste contexto, torna-se inevitável a 

abordagem profissional sobre este processo que é responsável pela interligação dos demais. 

Ou seja, a comunicação observada desta forma é o elo entre os mais diversos níveis 

organizacionais, e o uso adequado da mídia e a formatação adequada das informações aos 

referidos meios é algo que deve ser pensado de maneira estratégica para viabilizar a eficiência 

da administração do sistema organizacional. 

Além de ser o fio condutor da administração estratégica da informação, o processo 

de comunicação é também uma ferramenta democrática da gestão. Uma vez viabilizada a 

troca eficaz de conhecimento acerca dos mais diversos temas que envolvem os governantes e 

os governados, no caso das organizações públicas, este fluxo de informação caracteriza-se 

como canal instituído através do qual as demandas sociais são expostas e consideradas como 
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ponto de partida para a elaboração de políticas públicas. Esta é a premissa que se busca tornar 

realidade nas três esferas de governo. 

A exposição das demandas, as sugestões para solucioná-las ou ao menos 

minimizar seus efeitos, assim como a implementação de tais soluções e as correções às 

possíveis falhas que podem surgir em consequência da dinâmica das relações sociais são 

alguns dos pontos do processo administrativo que dependem da eficácia do processo de 

comunicação. O debate acerca desses itens representa o processo democrático baseado em 

termos como a gestão participativa, a partir do espaço destinado aos cidadãos para que 

expressem seus anseios e necessidades a serem atendidas pelos governantes e a transparência 

no uso da res pública. Esses são alguns dos elementos que integram o processo administrativo 

denominado de Governança. 

Kissler e Heidemann (2006) ressaltam que: 

Propõe-se entender governança como uma nova geração de reformas 

administrativas e de Estado, que têm como objetivo a ação conjunta, levada a efeito 

de forma eficaz, transparente e compartilhada, pelo Estado, pelas empresas e pela 

sociedade civil, visando uma solução inovadora dos problemas sociais e criando 

possibilidades e chances de um desenvolvimento futuro sustentável para todos os 

participantes. (KISSLER & HEIDEMANN, 2006, p. 482 apud LOFFER, 2001, p. 

212). 

Apesar de ser um termo e uma prática já em uso há pelo menos duas décadas, 

ainda não há um consenso quanto ao significado exato da governança, assim como acontece 

com os demais conceitos abordados neste trabalho. Porém, partindo da conceituação abordada 

por Kissler e Heidemann é possível inferir que a governança pública desobriga as instituições 

públicas de oferecer de forma exclusiva os serviços aos cidadãos. Dessa forma, é permitido ao 

Estado transferir e/ou agir em parceria com a iniciativa privada e organizações não 

governamentais para dar respostas às demandas sociais. Ou seja, “transforma-se, assim, o 

antigo Estado de serviço em um moderno Estado coprodutor do bem público, mas ainda na 

condição de responsável último por sua produção” (KISSLER & HEIDEMANN, 2006, p. 6). 

O Estado deixa de ser uma instituição que se diferencia de forma clara e distinta, 

como acontecia no caso do governo tradicional. Estado, mercado, redes sociais e 

comunidades, constituem mecanismos institucionais de regulamentação, que se 

articulam em diferentes posições ou arranjos. Por isso, a governança prescreve uma 

lógica de gestão tanto para uma organização quanto para um setor e é usada como 
conceito-chave para vários tipos de atividades coordenadas. (...) Em termos de um 

denominador comum, em suma, a governança pública agrupa em novos arranjos de 

atores (redes, alianças etc.), três diferentes lógicas: a do Estado (hierarquia), a do 

mercado (concorrência) e a da sociedade civil (comunicação e confiança). 

(KISSLER & HEIDEMANN, 2006, p. 485-486). 
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Neste sentido, a governança é considerada a “reinvenção do setor público por 

meio da alteração de sua consciência e modo de atuação”, conforme afirma a doutora em 

Ciências da Comunicação Ana Lucia Coelho Romero Novelli, em seu artigo O papel 

institucional da Comunicação Pública para o sucesso da governança, ao dizer que é a 

comunicação quem se apresenta como instrumento de fortalecimento da esfera pública e dos 

mecanismos de democratização e participação cidadã. E, para a autora, o fortalecimento deste 

processo está nas perspectivas sobre as novas formas de participação política efetivamente 

colocadas à disposição da sociedade para que o cidadão possa intervir na gestão das políticas 

públicas (2006, p. 77). 

Novelli (2006) cita o sociólogo polonês Zygmunt Bauman (2001) que explica que 

vivemos numa era identificada por ele como “modernidade líquida”, ou seja, capaz de se 

adaptar constantemente às mudanças do meio social, como a mudança do Estado de provedor 

do bem-estar social, para provedor dos programas sociais, para o posterior Estado Mínimo até 

chegarmos ao que hoje ele denomina de “Estado de configuração ótima”. Neste formato, 

observa o sociólogo polonês, o Estado contemporâneo apresenta tamanho e desenho 

institucionais que visam garantir a eficiência do desempenho. 

Para Novelli (2006, p. 81), a “democracia e eficiência são conceitos que passam a 

se interligar de maneira muito próxima a partir da perspectiva do novo modelo de gestão 

pública que pressupõe que o Estado é tão mais eficiente quanto mais democrática for sua 

administração”. E neste sentindo, afirma a autora, a governança se refere aos pré-requisitos 

institucionais para a otimização do desempenho administrativo a partir da utilização de 

instrumentos técnicos de gestão que assegurem a eficiência e a democratização das políticas 

públicas. 

A governança, observa Novelli (2006), tem a capacidade de estimular e viabilizar 

esta participação efetiva da sociedade na elaboração e condução de políticas públicas. O 

objetivo desta ação integrada, ressalta a autora, é garantir maior sustentabilidade política e 

legitimidade aos governos, pois a governabilidade está justamente na capacidade de o Estado 

exercer o poder, algo que sem legitimidade não acontece. E, por estas razões, o foco do 

processo de comunicação deve estar na promoção do relacionamento entre governos públicos 

e governados, visando o aumento da confiança da sociedade nos gestores. 

A comunicação pública, compreendida como o processo de comunicação que ocorre 

entre as instituições públicas e a sociedade e que tem por objetivo promover a troca 
ou o compartilhamento das informações de interesse público, passa a desempenhar 

um papel importante de mediação para as práticas da boa governança. (...) o 
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relacionamento entre governo e cidadão na definição das políticas públicas envolve 

relações comunicativas em todas as suas etapas. (NOVELLI, 2006, p. 85). 

Por isso, a estratégia dos governos tem sido a da elaboração de novos mecanismos 

que garantam a maior influência da sociedade nas discussões públicas, inclusive com a 

participação direta dos cidadãos, em alguns casos. Isso acontece, pois, independente do 

modelo de comunicação adotado, o intercâmbio de informação entre os atores sociais 

envolvidos deve ser o foco do planejamento deste processo. A proposta dos estudiosos é que o 

processo da comunicação deve ser observado como algo que vai além do instrumento de 

disseminação das ações e políticas públicas e passe a ser compreendido como parte 

fundamental dos projetos e programas desenvolvidos pelo governo (Novelli, 2006, p. 87). 

Assumir o papel relevante e estratégico proposto por Novelli é, talvez, o maior 

desafio da comunicação pública, já que esta prática possibilitará a atuação na consolidação do 

modelo de esfera pública baseado na gestão democrática e participativa, a partir da condução 

do engajamento dos cidadãos na formulação e implantação das políticas públicas. Apesar de 

não ser uma proposta tão nova assim, esta é uma realidade que ainda está em formação, em 

especial na sociedade brasileira. 

Como fora mencionando no item 5.3 deste trabalho, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 destaca no Artigo 5°, do Capítulo I (Dos Direitos e Deveres 

Individuais e Coletivos), do Título II (Dos Direitos e Garantias Fundamentais), que “XIV - é 

assegurado a todos o acesso à informação”. É também a Carta Magna que garante o caráter 

legal para o desenvolvimento da democracia participativa. 

Fossati (2006) explica que ao estabelecer a autonomia e garantias administrativas 

aos municípios como entes federativos, a Constituição ofereceu as condições para a 

participação dos cidadãos na gestão municipal e a formação de parcerias entre o público 

privado, conforme está descrito no Artigo 18, do Capítulo I (Da Organização Político-

Administrativa), do Título III (da Organização do Estado): “Art. 18 - A organização político-

administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição”. 

Deste modo, Fossati embasa sua argumentação ao expor que no Artigo 14, a 

Constituição Brasileira de 1988 ressalta que “A soberania popular será exercida pelo sufrágio 

universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, 

mediante: I - plebiscito; II - referendo; III - iniciativa popular”. O autor destaca que a Emenda 

Constitucional nº19, de 04 de junho de 1998, que modifica o regime e dispõe sobre princípios 

e normas da Administração Pública, servidores e agentes políticos, controle de despesas e 
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finanças públicas e custeio de atividades a cargo do Distrito Federal, e dá outras providências, 

alterou o § 3° do artigo 37, Art. 39, § 2° e Art. 41, §1°, inciso III da Carta Magna para o 

seguinte texto: 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: § 3° A lei disciplinará as formas de participação do usuário na 

administração pública direta e indireta, regulando especialmente: I - as reclamações 

relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a manutenção de 

serviços de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna, da 
qualidade dos serviços; II - o acesso dos usuários aos registros administrativos e a 

informações sobre atos de governo, observado o disposto no Art. 5º, X e XXXIII; III 

- a disciplina da representação contra o exercício negligente ou abusivo de cargo, 

emprego ou função na administração pública. 

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho 

de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores 

designados pelos respectivos Poderes. § 2º A União, os Estados e o Distrito Federal 

manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores 

públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a 

promoção na carreira, facultada, para isso, a celebração de convênios ou contratos 

entre os entes federados. 

Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados 
para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público. § 1º O servidor 

público estável só perderá o cargo: III - mediante procedimento de avaliação 

periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. 

Para Fossati (2006), a Emenda transformou em matéria constitucional a 

participação dos usuários na administração pública “especialmente no que se refere à garantia 

da manutenção de serviços de atendimento ao usuário e à avaliação periódica externa e 

interna da qualidade dos serviços” (2006, p. 31). O autor ressalta que apesar do avanço na 

legislação, as premissas defendidas pela Constituição requerem muito mais do que um 

processo de comunicação: “reivindicam a presença de uma atividade que seja responsável 

pela gestão de relações com esses públicos” (2006, p. 31). 

Se existe a necessidade de adaptação permanente por parte da estrutura pública à 

esta realidade, o mesmo acontece em relação aos cidadãos. Em sua obra Gestão da 

Comunicação na esfera pública municipal, Nelson Fossati enfatiza que o cidadão deve ser 

consciente da necessidade de sua participação nos debates acerca de sua comunidade. 

Somente desta forma é que a gestão participativa torna-se realidade e a partir dela, explica o 

autor, é que o cidadão terá mais conhecimento sobre sua realidade e também sobre o poder 

local, e assim condições para interferir na construção do que Fossati chama de novo estado 

local. 
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Com a descentralização da gestão administrativa e a consequente aproximação 

entre os governos locais e a população, aumentou a demanda de informações e do 

direcionamento da comunicação aos diversos públicos: “as três esferas de poder passaram a 

conviver com a participação da sociedade através dos conselhos, comunidades, organizações 

não governamentais, exigindo uma gestão da comunicação mais eficiente junto aos agentes de 

influencia” (FOSSATI, 2006, p. 36). 

Essa nova realidade, acelerada pela evolução das tecnologias da informação, 

inseriu na agenda dos governos municipais investimentos e recursos para a área da 

comunicação, incluindo a formação de equipes com profissionais qualificados e com 

condições de desenvolver de forma eficaz e ágil uma comunicação de massa direta aos seus 

públicos. Segundo Fossati, uma das etapas deste processo de estruturação do setor 

responsável pela comunicação é a elaboração do projeto de implementação dos sites das 

Prefeituras, através dos quais, os municípios fazem a divulgação pública de informações 

relevantes, além de ser, entre outras coisas, um espaço destinado a pesquisa de dados 

essenciais para a confecção de projetos públicos. Dessa forma, afirma: “as gestões 

participativas concorrem para o sucesso das administrações públicas quando atendem 

interesses comuns, aumentando o nível de cooperação, tornando o ambiente eficaz para 

solução de conflitos internos e externos” (FOSSATI, 2006, p. 40). 

Para este autor, a reflexão sobre a gestão pública deve ser feita de maneira ampla, 

considerando os mais diversos fatores que estimulam o desenvolvimento dessa nova 

consciência política na sociedade, accountability e que o direito à informação é inerente à 

sociedade e faz parte do processo de construção da cidadania. 

As três esferas públicas estão disponibilizando via rede Internet novos serviços de 

acesso público. Parece latente uma nova Ágora virtual, capaz de compartilhar 

interesses dos contribuintes, consumidores e usuários de serviços públicos. 
Inscrevem-se nesta perspectiva os vários programas municipais que instituíram os 

fóruns e os conselhos de governo, pelos quais a sociedade é chamada a participar, 

inaugurando novos espaços de convivência. Instaurando-se processo de 

descentralização e a transparência administrativa, fazendo-se necessário ampliar a 

visão dos públicos através da informação e eliminar o possível enfoque clientelista e 

com ações efetivas junto do governo. (FOSSATI, 2006, p. 190). 

Giulio, Figueiredo, Ferreira e Anjos (2010), no artigo Comunicação e 

Governança de Risco: a experiência brasileira em áreas contaminadas por chumbo, afirmam 

que por Governança entende-se a formação do novo arranjo institucional através do qual o 

processo decisório é coletivo, ou seja, depende da gestão participativa, ao envolver atores 
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governamentais e não governamentais. Neste trabalho, os autores ressaltam que a abertura 

para a participação da sociedade no processo decisório tem-se mostrado iniciativa cada vez 

mais relevante, tanto nas discussões, como na elaboração de ações a serem desenvolvidas a 

fim de minimizar os problemas debatidos nas mais diversas áreas de interesse da comunidade. 

Este novo arranjo implica no desenvolvimento de potenciais democráticos e tem na 

comunicação o principal elo condutor do processo administrativo. 

Por ocupar lugar de destaque e por ser essencial para a manutenção do diálogo 

entre o mundo e as organizações públicas e privadas, em especial na era da informação na 

qual vivemos, os autores observam a necessidade de o processo de comunicação estar 

alicerçado no tripé transparência, ética e democracia, neste caso, entendida como liberdade de 

expressão, pelo fato de ser através deste processo que a instituição expõe para a sociedade o 

papel que desenvolve ao mesmo tempo em que viabiliza maior integração com diversos 

segmentos da sociedade. 

Gonçalves (2005) afirma que “Governança diz respeito aos meios e processos que 

são utilizados para produzir resultados eficazes. (...) o conceito compreende a ação conjunta 

de Estrado e sociedade na busca de soluções e resultados para problemas comuns” (p. 13-14). 

A prática da boa comunicação é essencial para viabilizar que esta ação conjunta 

entre todos os públicos aconteça. Assim, percebe-se que além de um direito constitucional, o 

acesso à informação e a manutenção do diálogo entre os diversos atores da sociedade são 

peças fundamentais para a boa governança. 

Segundo Bento (2003, p. 85), a governança está relacionada às ferramentas de 

implementação das políticas públicas e faz referência à reforma do aparelho do Estado, 

enquanto que a governabilidade volta-se para a reforma do Estado. Para o autor do livro 

Governança e Governabilidade na Reforma do Estado, governança é um termo que “diz 

respeito aos pré-requisitos institucionais para a otimização do desempenho administrativo, 

isto é, o conjunto de instrumentos técnicos de gestão que assegure a eficiência e a 

democratização das políticas públicas”. 

Para chegar a este conceito, Bento (2003) descreve as mudanças às quais o Estado 

foi submetido desde a instituição do sistema burocrático weberiano, passando pelo Estado do 
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bem-estar social e sua consequente crise, que culminou com o investimento no neoliberalismo 

e a redução do Estado, e conclui dizendo: 

Com efeito, na medida em que a eficiência administrativa já não mais depende do 

insulamento, aliás, contraproducente em sociedades complexas e dinâmicas, porém, 

pelo contrário, de sua inserção no contexto político e social de abertura, tudo 

depende de indicar uma convergência entre os conceitos. (BENTO, 2003, p. 88). 

Bento (2003) destaca ainda que não existem fórmulas para administrar e gerir de 

maneira milagrosa as organizações públicas e privadas. Segundo ele, a garantia de 

envolvimento dos diversos setores da sociedade na gestão pública não é o objetivo da boa 

governança. O autor explica que aos servidores públicos cabe a responsabilidade de utilizar as 

ferramentas disponíveis ao sistema administrativo de maneira eficaz, com competência, para 

assim viabilizar o cumprimento das metas governamentais definidas politicamente. 

O êxito das políticas públicas governamentais requer não apenas a mobilização de 

instrumentos institucionais técnicos, organizacionais e de gestão, controlados por 

burocratas, mas também de estratégias políticas, de articulação e de coalizões que 

deem sustentabilidade e legitimidade às decisões, o que deverá ser feito por quem 

quer que ocupe o poder, independente do grupo ou partido ou extração ideológica a 

que se vincule. (BENTO, 2003, p. 85). 

Assim, é possível inferir a relevância do processo da comunicação e dos 

mecanismos por ele envolvidos para levar a gestão à eficiência planejada que terá como 

consequência, se conquistada, o apoio dos cidadãos, tendo em vista que a governança diz 

respeito à eficiência estatal. Porém, neste ponto, percebe-se que a análise fragmentada da 

administração pública é o mecanismo didático utilizado para compreensão dos diversos 

aspectos desta complexa estrutura e que passam por constantes e contínuos processos de 

adaptação à realidade e demandas sociais. 
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6 PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

Este trabalho caracteriza-se como um estudo qualitativo descritivo, visto que está 

focado na descrição, análise e caracterização do processo de produção diária de matérias e 

publicações na seção de notícias dos sites institucionais das Prefeituras de Natal e Mossoró, 

nos meses de agosto, setembro e outubro de 2011. A escolha deste período se deve ao fato de 

ser a um ano exato do período da campanha eleitoral para as eleições municipais, durante o 

qual foi possível identificar o comportamento das duas administrações atuais na gestão da 

informação, tão perto do momento decisório acerca da continuidade ou mudança do trabalho 

que está sendo desenvolvido á frente das respectivas Prefeituras. 

Porém, é importante ressaltar que, apesar de sua natureza descritiva, esta pesquisa 

não se restringirá a simples coleta, ordenação e classificação dos dados. O foco do trabalho 

está no estabelecimento da relação entre o que é produzido pelas equipes de comunicação das 

referidas Prefeituras, com aquilo que é preconizado como Comunicação Pública e Marketing 

Político pelos autores que embasam este trabalho teoricamente. Para isso, será feita a 

caracterização das matérias, a partir de critérios que as definirão como sendo instrumentos de 

comunicação pública e/ou marketing político. 

Com base no referencial teórico descrito acima, serão utilizados como critérios de 

caracterização de material representativo da Comunicação Pública aquele que abordar temas 

referentes à prestação de contas sobre uso do dinheiro público, melhoria na qualidade de vida, 

influência na mudança de hábitos, busca pelo engajamento da população em políticas públicas 

adotadas pela administração municipal, divulgação de serviços de interesse coletivo, 

orientação pedagógica do cidadão para garantir melhores condições de vida da sociedade. 

Para a caracterização da utilização da ferramenta como instrumento de Marketing Político 

serão levados em conta aspectos como personalização das atividades administrativas, 

publicidade de pessoas em detrimento dos serviços e da instituição. Vale ressaltar que na 

mesma matéria é possível encontrar elementos que identificam tanto a Comunicação Pública, 

quanto o Marketing Político. Para caracterizar o texto em uma ou outra categoria, foi levada 

em consideração a Teoria da Pirâmide Invertida, considerada a técnica mais comum de 

construção de notícias. Segundo Anabela Gradim em seu Manual de Jornalismo, citado 

anteriormente, “Pirâmide Invertida porque a base desta, aquilo que é noticiosamente mais 

importante, se encontra no topo” (GRADIM, 2000, p. 61). Ou seja, mesmo que o texto 

apresente as duas – elementos que o caracterizem como instrumento de Comunicação Pública 
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e Marketing Político, por se tratar de material jornalístico – as informações apresentadas no 

lead (primeiro parágrafo) serão as consideradas mais relevantes. 

O lead é o primeiro parágrafo da notícia e nele o leitor deverá encontrar resposta a 

seis questões fundamentais: O Quê, Quem, Quando, Onde, Porquê e Como; sendo 

que as duas últimas questões – Porquê e Como – podem as mais das vezes omitir-se 

do lead, guardando-se para o parágrafo subsequente. (GRADIM, 2000, p. 57). 

Partindo do pressuposto de que o exercício do cargo público tem como objetivo 

servir aos interesses da sociedade e não aos do próprio gestor ou pessoas próximas a ele, 

entende-se que os administradores, bem como seus atos, devem ser orientados com base no 

princípio administrativo da impessoalidade. Seguindo este princípio, os atos públicos, bem 

como a divulgação dos mesmos, devem ser atribuídos à instituição e não ao gestor, que é um 

representante temporário do povo, conforme disposto pela Constituição Federal, no artigo 

37°. 

A Carta Magna proíbe a promoção pessoal de autoridades e de servidores públicos 

na publicidade dos atos públicos, campanhas, serviços, obras e programas. Esta publicidade, 

conforme determinado também pela Constituição Federal, deve ter caráter educativo, 

informativo e de orientação social. Com base no exposto, as matérias publicadas na seção de 

notícias dos sites institucionais nas três esferas de governo devem seguir essas orientações 

legais para a formatação da informação a ser exposta na referida área do veículo on line, de 

acordo com as regras do fazer jornalístico que preconiza a objetividade dos fatos e a resposta 

às perguntas que compõem o lead, na apresentação do texto. 

Este é um estudo de casos, trata- se de uma pesquisa do tipo descritivo e analítico, 

documental – a partir da análise das matérias –, e que inclui entrevistas individuais com 

perguntas previamente formuladas aos secretários de comunicação à época. Os dados foram 

tabulados utilizando recursos do Exceçl para a análise de frequência estatística. O estudo 

seguiu o princípio da impessoalidade, assim como a objetividade jornalística, como 

condutores da análise de conteúdo. 

As matérias que seguem os pressupostos acima citados são classificadas como 

Comunicação Pública (CP), enquanto que as que não se adequarem a este formato de 

conteúdo são identificadas como Marketing Político (MP). Aqui, esclarecemos que as 

matérias que fizerem uso das informações de interesse público para promoção pessoal e/ou de 

pessoas ligadas aos governantes, serão classificadas como Marketing Político. 

Triviños (1987) ressalta que a pesquisa qualitativa deve ser vista como um 

processo dinâmico no qual as partes estão sempre em marcha de retroalimentação e 



 65 

reformulação. Por esta razão, o autor afirma “(...) que o processo da pesquisa qualitativa não 

admite visões isoladas, parceladas, estanques” (TRIVIÑOS, p. 137). Sendo assim, partes do 

estudo, como a Coleta e a Análise dos Dados estão em constante mudança, ou seja, o que em 

um momento é a coleta dos dados, no seguinte torna-se análise, e vice-versa. 

De acordo com Goode & Hatt, a análise do conteúdo das matérias publicadas nos 

sites requer a utilização de um conjunto de técnicas que auxiliem na identificação de 

elementos que nos ajudem a entender a mensagem que está sendo transmitida. A interpretação 

dos dados coletados dependeu da leitura atenta dos mesmos e permitiu a união dos elementos 

apresentados por diversas fontes, que foram relacionados à luz da teoria.  

A análise de conteúdo, segundo explicação de Laville & Dion (1999), é uma 

estratégia de pesquisa sendo, neste caso, uma análise qualitativa de conteúdo que utiliza o 

modo de emparelhamento. 

Essa estratégia (Emparelhamento) supõe a presença de uma teoria sobre a qual o 

pesquisador apoia-se para imaginar um modelo do fenômeno ou da situação em 

estudo. Cumpre-lhe, em seguida, verificar se há verdadeiramente correspondência 

entre essa construção teórica e a situação observável, comparar seu modelo lógico ao 

que aparece nos conteúdos, objetos de sua análise. (LAVILLE & DION, 1999, p. 

227). 

A análise foi feita sobre o conteúdo publicado na seção de matérias dos sites das 

Prefeituras de Natal e Mossoró, nos meses de agosto, setembro e outubro de 2011, período um 

ano antes da temporada eleitoral de 2012. As duas cidades do Rio Grande do Norte foram 

escolhidas por serem as duas principais do Estado, tanto em termos administrativos, quanto 

político-eleitoral. 

Natal é a capital do RN e, de acordo com o Censo de 2010 do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE), conta com população composta por 803.739 habitantes, 

área de 167.160km² e densidade demográfica 4.808hab/km². De acordo com as estatísticas das 

eleições de 2010 feitas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a cidade registra 524.497 

eleitores. 

Mossoró é considerada a capital da região Oeste do Estado e o segundo domicílio 

eleitoral, segundo os dados estatísticos do TSE em 2010, com 159.030 eleitores. O Censo de 

2010 do IBGE revela que o Município tem população com 259.815 habitantes, área de 

2.099km² e densidade demográfica de 123,76hab/km². 

Ainda de acordo com o Censo de 2010, o Rio Grande do Norte está dividido em 

167 municípios e conta com 3.168.027 habitantes, em uma área de 52.820km² e densidade 
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demográfica de 59,99hab/km². O número total de eleitores no Estado, conforme as estatísticas 

do TSE nas eleições de 2010, é de 2.246.691. 

Comparando os dados é possível perceber que o número de habitantes de Natal e 

Mossoró somados representa pouco mais de 33% do total de todo o Estado, enquanto que o 

número de eleitores é de 30% do total registrado no Rio Grande do Norte. Com base nisso 

justifica-se a escolha das duas cidades, pelo fato de agruparem e representarem um terço da 

vida administrativa e político-eleitoral do Estado. 

No período analisado, Natal estava sob a administração da prefeita Micarla de 

Sousa, primeira gestora pública municipal eleita pelo Partido Verde no País, com a 

peculiaridade de ter sido eleita no primeiro turno, no pleito de 2008. Ela já tinha exercido os 

cargos de vice-prefeita da cidade e deputada estadual do Rio Grande do Norte, além de ser 

empresária da Comunicação e Jornalista, e filha do ex-senador Carlos de Sousa. 

Em Mossoró, a Prefeitura também estava, à época da coleta de dados e análise, 

sob a administração de uma mulher, a prefeita Fafá Rosado, do Democratas, que exercia o 

segundo mandato consecutivo como prefeita da cidade. A chapa tem como vice-prefeita, Ruth 

Ciarlini, irmã da governadora do Estado, Rosalba Ciarlini, também do Democratas e que já foi 

prefeita de Mossoró em dois mandatos e senadora. 
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7 A ANÁLISE 

 

Comunicar é uma atividade inerente ao homem. Porém, na medida em que o 

mundo globalizado e as novas tecnologias reduzem os espaços, a necessidade de tornar o 

processo da comunicação cada vez mais eficaz é uma exigência desafiadora. Para que isso 

aconteça é necessário estabelecer padrões de linguagem que permitam a emissão e recepção 

da mensagem de maneira clara e objetiva, que incentivem as reações esperadas para a 

conquista de fins específicos. A razão desta preocupação é a garantia do bem-estar individual 

e coletivo e o consequente desenvolvimento econômico e social de todas as organizações, 

desde as familiares até às de caráter exclusivamente econômico. 

A administração pública, ou seja, aquela responsável pela gestão dos bens 

coletivos, tem, ao longo dos anos, buscado se adaptar a esta realidade, como intermediadora 

entre o processo produtivo e a garantia de que os benefícios chegarão, se não a todos, mas 

atenderão às necessidades e exigências do maior número possível de cidadãos. Diante deste 

desafio, a meta é fazer com que o fluxo de informação seja contínuo e que ofereça aos 

cidadãos o conhecimento acerca de direitos, deveres e oportunidades, ao mesmo tempo em 

que dê aos gestores a possibilidade e a consciência de obrigatoriedade da prestação de contas, 

além de ser uma ferramenta que permita o diálogo entre os atores sociais. Assim, o processo 

de comunicação é um instrumento de governança que tem recebido cada vez mais atenção na 

gestão pública. 

No período de agosto a outubro de 2011, foram analisadas 845 matérias 

publicadas nos portais das Prefeituras de Natal e Mossoró, dessas 231, ou seja, 27,33% foram 

caracterizadas como peças de marketing político. 

Na Prefeitura de Natal, onde a Secretaria de Comunicação Social é integrada por 

16 pessoas entre as quais jornalistas, fotógrafos e estagiários, no período de análisse foram 

produzidas 614 matérias, publicadas na seção de notícias do site www.natal.rn.gov.br (ver 

APÊNDICES A e C). Desse total, 152 foram identificadas como peças de marketing político, 

o que representa 24,75% do total. Aqui, reforçamos a ideia de que os textos nos quais a ênfase 

maior foi dada ao gestor, ou seja, onde o princípio da impessoalidade foi deixado de lado, 

abrindo espaço para a personificação das ações institucionais e autopromoção, marcantes em 

ações de marketing, foram as identificadas desta forma. As demais foram classificadas como 

comunicação pública, tendo em vista que deram ênfase às informações de interesse da 

sociedade, como por exemplo, o chamamento à participação em campanhas de vacinação, 
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recadastramento em programas sociais, discussão para elaboração e/ou formas de 

regulamentação de leis, bem como em projetos específicos desenvolvidos pelo Município. 

A classificação das matérias como itens de comunicação pública ou marketing 

político não significa que as características são excludentes. Esta caracterização levou em 

consideração os critérios técnicos do fazer jornalístico para a produção e edição de textos e 

títulos, bem como as características do marketing quanto da comunicação pública. Essa 

separação didática tem o objetivo de delinear o entendimento acerca dos dois temas com base 

no referencial teórico, nas técnicas jornalísticas acima citadas e na legislação brasileira. 

O percentual de matérias publicadas no site da Prefeitura de Natal caracterizadas 

como peças de marketing político revela que, diferente do que afirmou o então secretário de 

Comunicação do Município, Jean Valério Gomes Damasceno (ver APÊNDICE B), em 

resposta ao questionário respondido em outubro de 2011, o atendimento ao princípio da 

impessoalidade nem sempre é priorizado na produção jornalística. Segundo Jean Valério, as 

“notícias precisam ser impessoais e informativas”, com o objetivo de minimizar o viés 

político no material publicado no site, porém, percebe-se na leitura de parte das matérias a 

promoção pessoal e política da prefeita Micarla de Sousa. Exemplo disso pode ser observado 

na matéria publicada no dia 1° de agosto de 2011, intitulada “Inaugurado o Centro de 

Referência Odontológica 24h Morton Mariz”. 

O texto é iniciado da seguinte forma: “A prefeita Micarla de Sousa inaugurou na 

manhã desta segunda-feira, 1° de agosto, as novas instalações do Centro de Referência 

Odontológica 24 horas Dr. Morton Mariz, localizado na Praça Capitão José da Penha, no 

bairro da Ribeira (…)”. Para que o referido texto não fosse considerado uma peça de 

marketing político e seguisse o padrão de produção jornalística que preconiza o ato de, no 

primeiro parágrafo, ou seja, no lead, conter as informações mais importantes, a construção 

textual não poderia começar atribuindo à pessoa da prefeita a inauguração de uma estrutura 

pública, mas sim à instituição da Prefeitura. Aliás, esta personificação da gestão e a promoção 

da imagem são, antes de características do marketing, inconstitucionais quando se referem à 

coisa pública. Outro elemento que caracteriza o texto como peça de marketing político é a 

declaração da prefeita, no quarto parágrafo, relatando que o Município deve investir 

constitucionalmente 15% do orçamento em Saúde, mas que sua gestão já tinha investido 23%. 

Mais uma vez, recorrendo aos elementos do jornalismo, apesar de a informação ser 

importante por revelar, mesmo de maneira genérica e sem especificar valores e destinação, o 

que está sendo feito com o dinheiro público, se a matéria trata sobre a reabertura do Centro 

Odontológico, os serviços oferecidos à população nesta unidade deviam ter sido apresentados 
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no começo do texto, o que só acontece no quinto e sexto parágrafos. Outro ponto a ser 

ressaltado é que o valor total investido na restruturação da unidade não foi informado, apenas 

o que foi destinado à infraestrutura (R$320 mil), porém em relação aos custos em 

equipamentos, não há dados. 

 

 

Inaugurado o Centro de Referência Odontóligico 24h Morton Mariz 
Data de publicação: 01/08/2011 13:25 

 

A prefeita Micarla de Sousa inaugurou na manhã desta segunda-feira, 1º de agosto, as novas 

instalações do Centro de Referência Odontológica 24 horas Dr. Morton Mariz, localizado na 

Praça Capitão José da Penha, no bairro da Ribeira. A unidade, que é referência para o 
atendimento de urgência odontológica em Natal, já começou a funcionar devendo atender 

preferencialmente a população da zona Leste da cidade. 

O prédio, que passou por ampla reforma e ampliação na sua estrutura física, recebeu novos 
equipamentos, instrumentos e mobiliário. Totalmente climatizado e com acessibilidade, a 

unidade passa a receber a população com os serviços ampliados e qualificados de acordo com a 

Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente. 
“Este é um momento mágico e de muita alegria por estarmos entregando hoje este Centro que 

passou por dificuldades, mas agora está sendo reinaugurado. Tudo que está aqui foi feito com 

recursos próprios da Prefeitura. Só na infraestrutura foram gastos R$ 320 mil, sem incluir os 

equipamentos. Com nova estrutura e qualidade no atendimento, tenho certeza que a população 
vai aprovar”, disse a prefeita Micarla de Sousa. 

A gestora informou que a partir deste mês, o Centro deverá realizar mais de 18 mil 

procedimentos mensais atendendo a 5 mil pessoas com serviços de urgência e emergência 
odontológica. “Constitucionalmente, deveríamos investir 15% em Saúde mais a nossa gestão já 

está investindo hoje 23%. Inauguramos UPA (Unidade de Pronto Atendimento), AMES 

(Ambulatório Médico Especializado), o Centro de Referência Pediátrico Sandra Celeste e agora 

este novo espaço com 100% dos recursos da Prefeitura do Natal”, ressaltou a prefeita. 
Na ocasião, a diretora da unidade, Marlene Batista de Vasconcelos, disse que a unidade passa a 

oferecer ao público serviços de pronto socorro 24 horas e de ambulatório, além do atendimento 

do Centro Especializado em Odontologia (CEO). Neste Centro, serão oferecidos serviços de 
Raios-X, periodontia, cirurgia buco-maxilo, endodontia, prótese e diagnóstico oral, além do 

atendimento a pacientes especiais. “Com as obras realizadas, o Centro também ganhou 

acessibilidade, como também a climatização geral”, ressaltou Marlene. 
O atendimento oferecido pelo Centro conta com seis profissionais especialistas em Endodontia, 

dois em Radiologia, dois em Peridontia, dois em Cirurgia Oral Menor, um em Diagnóstico Oral, 

um para Pacientes com Necessidades Especiais, dois Protesistas e um Técnico em Prótese 

Dentária. 
Na solenidade de inauguração, também estiveram presentes o senador Paulo Dawin, o presidente 

da Câmara Municipal, Edvan Martins, o presidente do Sindicato dos Odontólogos, Ivan Tavares, 

o presidente do Conselho Regional de Odontologia, Eimar Lopes, o secretário Chefe do Gabinete 

Civil, Kalazans Bezerra e uma representante da família do Dr. Morton Mariz, a Fátima Mariz. 
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Na matéria publicada em 3 de agosto de 2011 sob o título “Prefeita participa de 

sessão solene que homenageia Luís da Câmara Cascudo”, o texto ressalta a atuação de 

Micarla de Sousa durante o evento realizado no Senado Federal. Porém, o fato a ser destacado 

seria a homenagem ao aniversário de morte de Cascudo, o mais importante folclorista 

potiguar que faleceu em 29 de julho de 1986, e também a alusão ao Dia do Folclore, 

celebrado em 22 de agosto. As informações sobre o potiguar são apresentadas no último 

parágrafo da matéria, assim como a referência ao documentário sobre a vida dele, 

disponibilizado pela TV Senado. Assim como este, não são raros os casos em que o assunto 

de interesse público é colocado em segundo plano, enquanto o complemento ganha destaque. 

 

Prefeita participa de sessão solene que homenageia Luís da Câmara Cascudo 
Data de publicação: 03/08/2011 16:10 

 

A prefeita de Natal, Micarla de Sousa, participou, na tarde desta quarta-feira (3), de uma Sessão 
Solene em homenagem ao folclorista, pesquisador, etnógrafo e escritor Luís da Câmara Cascudo. 

A solenidade, realizada no Senado Federal, foi requerida pelo senador Paulo Davim para 

homenagear a memória do potiguar que contribuiu para a história do RN e faleceu em 30 de 
julho de 1986. A sessão é uma forma de celebrar, ainda, o Dia do Folclore, comemorado em 22 

de agosto. 

Em seu discurso no plenário, Micarla de Sousa ressaltou que é um desafio falar de um dos 
maiores homens nascidos em terras potiguares. “Luís da Câmara Cascudo é, inegavelmente, um 

orgulho para todos nós, brasileiros. Um homem extremamente culto, jornalista e que teve a 

coragem de romper paradigmas e ser o precursor da cultura potiguar. Quando vamos aos livros, 

em busca de história, percebemos que existe um divisor de águas que separa a história antes e 
depois de Cascudo”, enfatizou a prefeita, lembrando a frase imortalizada pelo potiguar e 

disseminada pelos quatro cantos do mundo. “De tanto pesquisar as nossas raízes, Cascudo 

chegou à conclusão de que a nossa cultura fazia a riqueza do brasileiro e imortalizou a frase que 
diz que ‘o melhor do Brasil é o povo brasileiro”. 

A chefe do Executivo Municipal aproveitou para convidar as autoridades presentes para 

conhecer o Instituto Câmara Cascudo, localizado na avenida Junqueira Alves, no bairro de 

Cidade Alta. “É difícil reverenciar alguém que foi tão ousado e tão grandioso, que resistiu a 
todos os chamados para partir do Rio Grande do Norte e preferiu continuar em sua cadeira no 

seu casarão da Junqueira Aires, que continua imortalizada no Instituto Câmara Cascudo”, 

completou a prefeita. 
Além da prefeita Micarla de Sousa e do senador Paulo Davim, várias autoridades também 

participaram da solenidade, entre elas, o senador José Agripino, o ministro da Previdência, 

Garibaldi Filho, a governadora do RN, Rosalba Ciarlini, os deputados federais Henrique Alves, 
Fábio Faria, Sandra Rosado e Paulo Wagner, além da reitora da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), Ângela Paiva, e do presidente da Academia Norte-rio-grandense de 

Letras, Diógenes da Cunha Lima. Luís da Câmara Cascudo morreu aos 87 anos, de parada 

cardíaca, na Casa de Saúde São Lucas, onde havia sido internado com infecção bronco-
pulmonar, insuficiência coronária e lesões no aparelho renal. No sítio do Senado foi 

disponibilizado um documentário sobre o potiguar Câmara Cascudo no endereço 

www.senado.gov.br/tv. 
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No dia 7 de setembro de 2011 a equipe da Secom publicou no site institucional 

apenas uma “Nota de falecimento”. O material trata sobre a morte da avó da prefeita Micarla 

de Sousa no espaço destinado à divulgação das informações de interesse coletivo e social: 

algo que apesar de lamentável, o registro do fato do falecimento do familiar da chefe do 

Executivo Municipal não é de interesse público. Em termos jornalísticos, a objetividade e a 

imparcialidade exigidas na elaboração do texto também foram abdicadas pelo redator ao usar 

adjetivos como “saudoso” ao fazer referência ao pai da prefeita, o ex-senador Carlos Alberto 

de Sousa, que era conhecido no Rio Grande do Norte por seu estilo populista de fazer política. 

 

Sob o título “Lançamento do Manual do Câncer é prestigiado pela prefeita”, a 

matéria publicada no dia 19 de outubro mantém a mesma problemática da personificação da 

administração e autopromoção do gestor, elementos que podem ser identificados desde o 

título. O texto que deveria falar sobre o manual sobre o câncer – lançado como parte 

integrante da programação do movimento internacional denominado “Outubro Rosa”, de 

combate e prevenção ao câncer de mama –, fala sobre a participação da prefeita no 

lançamento do livro. A fala da prefeita ressalta a obra como “importante ferramenta de 

informação e alerta para as mulheres. A atuação de Micarla de Sousa é apresentada nos dois 

primeiros parágrafos da matéria, ou seja, no lead e sublead, sendo que as informações acerca 

do livro e do movimento Outubro Rosa são apresentadas nos terceiro e último parágrafos de 

um texto composto por seis, dos quais quatro são destinados a falar sobre a prefeita ou 

apresentam as suas falas. Ou seja, o que de fato interessa à sociedade – as informações sobre 

 

Nota de falecimento 
Data de publicação: 07/09/2011 08:49 

 

Faleceu, na madrugada desta quarta-feira (7), aos 88 anos, Genemar Gomes de Sousa, avó da 

prefeita de Natal, Micarla de Sousa. Dona Genemar estava internada no Hospital do Coração 

desde a última sexta-feira (2), sofreu hoje uma parada cardiorespiratória e não resistiu. Há 100 
dias, havia falecido o avô da prefeita Micarla de Sousa, seu José Paulino de Sousa, com quem 

dona Genemar foi casada por 68 anos. Genemar de Sousa teve quatro filhos, entre eles o saudoso 

ex-senador Carlos Alberto de Sousa. A família de Micarla de Sousa recebe parentes e amigos em 
oração no Cemitério Parque Morada da Paz, em Emaús, Parnamirim, a partir das 12 horas. Às 16 

horas será celebrada missa e em seguida será realizado o sepultamento. 
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os direitos garantidos pela legislação brasileira às pacientes de câncer de mama abordadas no 

livro sequer são mencionados, apesar da relevância do tema. 

 

Há casos em que a meta em promover a ação da prefeita Micarla de Sousa é tão 

evidenciada que o resultado revela não haver preocupação com transgressões á lei. Exemplo 

disso é a matéria publicada no dia 24 de outubro de 2011. O título da matéria explicita a 

afirmação acima ao apresentar a seguinte construção: “Prefeita conquista retirada de tanques 

de Santos Reis e articula implantação de museu de petróleo”. A afirmação do título leva o 

leitor a várias interpretações, como algum tipo de competição na qual a prefeita teve êxito e 

como prêmio conquistou a retirada dos tanques. Apesar de se tratar de um assunto de extrema 

relevância para os moradores do bairro localizado na zona Leste da capital potiguar, o texto 

 
Lançamento do Manual do Câncer é prestigiado pela prefeita 

Data de publicação: 19/10/2011 12:28 

 
Dentro da programação da campanha “Outubro Rosa”, a prefeita do Natal, Micarla de Sousa, 

participou na manhã desta quarta-feira (19), do lançamento do Manual do Câncer de Mama: dicas 
e direitos”, da advogada Idaisa Fernandes. O lançamento aconteceu no Centro de Saúde do 

conjunto Mirassol. Também prestigiaram o evento a secretária adjunta da Saúde, Ariane Rose 

Souza, as mulheres da comunidade e a coordenadora do Grupo Feminino da Liga Norte Rio 
Grandense Contra o Câncer, Lindamar Queiroz. 

A chefe do Executivo Municipal cumprimentou a advogada Idaisa Fernandes pelo lançamento do 

Manual Contra o Câncer.“Certamente esta será uma importante ferramenta de informação e alerta 
para as mulheres”, elogiou Micarla. 

O “Manual do Câncer de Mama: dicas e direitos“ contém um relato da experiência pessoal da 

advogada como portadora do câncer de mama. “O aprendizado que vivi no tratamento despertou 

necessidade de compartilhar as minhas experiências. A obra inclui uma seção sobre os direitos 
específicos dos pacientes e portadoras do câncer de mama”, declarou Idaísa Fernandes. 

A prefeita ainda aproveitou o momento para informar as ações da Prefeitura no combate ao câncer 

de mama, com destaque para a realização do exame da mamografia nas unidades de saúde do 
município. 

“Pelo terceiro ano estamos abraçando essa campanha, não apenas iluminando os prédios públicos, 

como também trabalhando a prevenção contra o câncer de mama nas nossas instituições de saúde, 

ampliando o número de mamografias realizadas no Hospital da Mulher e ainda contratamos mais 
500 mamografias na Maternidade Januário Cicco. Tudo isso para que as mulheres de Natal 

tenham acesso à prevenção”, declarou a prefeita Micarla de Sousa. 

OUTUBRO ROSA  
Ainda durante o lançamento, a prefeita convocou todas as mulheres presentes para participar no 

próximo dia 25, a partir das 15h,00 da 1ª Marcha do Outubro Rosa que Sserá promovida pela 

Prefeitura do Natal por meio das Secretarias de Saúde e da Mulher. A concentração da marcha 
será no Palácio dos Esportes e encerramento na Praça Augusto Severo com o evento cultural 

“Concerto para vida”, com show de artistas mulheres e orquestra sinfônica do Natal. 
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sobre a retirada dos tanques da Petrobras da área não dá muitas informações, sobre como e 

quando será feito o trabalho. O material apresenta a informação sobre a doação de massa 

asfáltica pela Petrobras para Natal em troca de compensação dos royalties num período em 

que a cidade estava coberta por buracos. Jornalisticamente, estes dados seriam os mais 

importante a ser trabalhados no texto por serem os que revelam os elementos  da notícia 

definidos, como o prazo para apresentação da documentação para efetivação do acordo, como 

este se dará e quem participará da discussão. Feita a partir desses elementos, a matéria seria 

caracterizada como peça de comunicação pública, diferente do que foi construído no texto 

apresentado abaixo, na íntegra. O tema concreto só foi abordado no terceiro parágrafo. 

 

Em um texto sem clareza, a reportagem publicada no dia 25 de outubro de 2011 

aborda a visita da prefeita Micarla de Sousa ao presidente do Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano Coutinho, no Rio de Janeiro. 

 

Prefeita conquista retirada de tanques de Santos Reis e articula 

implantação de museu do petróleo 
Data de publicação: 24/10/2011 17:55 

 
A prefeita de Natal, Micarla de Sousa, durante reunião com o diretor de abastecimento da 

Petrobrás, Paulo Roberto Chaves de Almeida e sua equipe, solicitou agilidade na retirada dos 
tanques de distribuição de combustíveis localizados no bairro de Santos Reis e, ainda, na 

transformação da área em um parque que contará com um museu de petróleo. Na reunião, a 

prefeita esteve acompanhada dos secretários municipais de Gestão de Pessoas, Logística e 
Modernização Organizacional (Segelm), Vágner Araújo, e de Comunicação, Jean Valério.  

Sobre este ponto, o diretor de abastecimento enfatizou que a Petrobrás irá atender ao pleito da 

Prefeitura do Natal e que irá realizar a retirada dos tanques de distribuição de combustíveis do 

local. 
Outro ponto tratado por Micarla de Sousa na reunião foi a doação de massa asfáltica por parte da 

Petrobrás para a Prefeitura do Natal. O diretor da empresa pediu que a prefeita escolhesse três 

secretários para que, juntos com outros três técnicos da Petrobras, componham um grupo de 
trabalho para que em 60 dias seja apresentada toda a documentação necessária para que haja a 

compensação dos royalties em troca de massa asfáltica. Já na próxima semana, os secretários 

Vágner Araújo, Sérgio Pinheiro e Bosco Afonso irão começar as reuniões para discutir o assunto 
junto aos técnicos da Petrobrás. 

A prefeita Micarla de Sousa comemorou o resultado da reunião. “Os natalenses cobram a retirada 

destes tanques há mais de dez anos e, há dois, nós estamos lutando por isso. Com a intensificação 

desta luta, nós conseguimos a garantia de que a Petrobrás irá retirar os tanques. Isto possibilitará 
que aquela área seja transformada em um grande parque que contará com um museu de petróleo a 

ser importante para a Copa do Mundo de 2014”, afirmou a prefeita. 

Micarla de Sousa também destacou que a participação do deputado federal Henrique Eduardo 

Alves foi muito importante nessa conquista. 
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Intitulada: “Micarla discute investimentos para Natal com o presidente do BNDES”, a 

matéria, assim como as demais, dá ênfase à atuação da gestora, e pouca atenção aos fatos de 

relevância pública, como os projetos apresentados. Apesar do texto longo, composto por oito 

parágrafos, citar informações importantes para a sociedade, como a possibilidade de 

financiamento para investimentos na cidade, a leitura precisa ser feita mais de uma vez para 

seu completo entendimento, o que confirma a falta de coerência entre os parágrafos. A 

confusão na organização do texto também facilita a contradição de algumas informações, 

como por exemplo: no lead, é afirmado que foram discutidos projetos para a modernização 

administrativa do Município, algo que, no último parágrafo, volta a ser abordado no sexto 

parágrafo como tema de projeto a ser apresentado em uma reunião futura. Mais uma vez, o 

texto foi elaborado com enfoque na atuação da gestora, tendo o lead da matéria revelado que a 

prefeita “apresentou a carteira de projetos e investimentos da Prefeitura do Natal, com vistas à 

Copa do Mundo de 2014, que tem Natal como uma das sedes”. No parágrafo seguinte há uma 

fala da prefeita, na qual cita temas genéricos, mas sem especificar o que está sendo proposto e 

apresentado. É a partir do quarto parágrafo que algumas explicações de fato são dadas sobre 

as linhas de crédito com as quais o BNDES trabalha, mesmo assim, ainda é um texto mal 

elaborado jornalisticamente, como também como peca de marketing. 

 

 

Micarla discute investimentos para Natal com presidente do BNDES 
Data de publicação: 25/10/2011 10:36 

 
A prefeita do Natal, Micarla de Sousa, reuniu-se na tarde desta segunda-feira (24), com o 

presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Luciano 
Coutinho, na sede da empresa no Rio de Janeiro. Durante o encontro a chefe do executivo 

natalense apresentou a carteira de projetos e investimentos da Prefeitura do Natal, com vistas à 

Copa do Mundo de Futebol de 2014, que tem Natal como uma das sedes. Foram discutidos, 
também, projetos que visam a modernização administrativa do municipio e a atração de 

investimentos para cidade e para Região Metropolitana de Natal. 

“Discutimos, por exemplo, a possibilidade de nossa administração contratar recursos para 
investimentos em áreas relativas a resíduos sólidos, infraestrutura e tecnologia, dentre outros 

campos de atuação, investimentos que possibilitariam nossa cidade ficar bem preparada para 

receber a competição e até atrair investimentos para Região Metropolitana de Natal”, informou a 

prefeita. 
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No dia 27 de outubro de 2011, foi publicada no site uma carta assinada pela 

prefeita Micarla de Sousa, destinada aos servidores municipais, em alusão ao Dia do Servidor 

Público. Em um texto no qual revela “o reconhecimento da importância do funcionalismo 

público pela nossa administração”, a chefe do Executivo Municipal apresenta um histórico de 

ações realizadas por ela em benefício da categoria. Escrita em tom de campanha eleitoral, 

(Cont.) 

Consórcio 

No encontro, que durou cerca de uma hora, Micarla de Sousa, destacou a para o presidente do 
BNDES a importância de se criar políticas comuns consorciadas entre os municípios da Região 

Metropolitana de Natal e dessa forma estimular a atração de investimentos nesta região. Com a 

construção de importantes obras como o aeroporto internacional de São Gonçalo do Amarante, 

do estádio Arena das Dunas para Copa de 2014, a reforma no porto de Natal, processo que deverá 
ser liderado pela chefe do executivo municipal natalense, pelo fato da capital do Rio Grande do 

Norte ser a cidade pólo da região. “Não podemos definir de forma isolada projetos que têm 

influências globais nos municípios da Região Metropolitana de Natal, como questões referentes 
ao transporte público, meio ambiente, limpeza pública”, afirmou a prefeita. 

O secretário municipal de Pessoas, Logística e Modernização Organizacional (Segelm), 

Francisco Vagner Gutemberg de Araújo, que também participou da audiência, disse que o 
BNDES destina recursos e até criou unidade interna para apoiar ações e iniciativas que tenham 

por objetivo tratar de forma positiva os efeitos de obras dessa magnitude nos Estados e 

Municípios. O banco também estimula o fomento e o estímulo aos arranjos produtivos e negócios 

locais para aproveitar as oportunidades surgidas. “Mitigar riscos ambientais, melhorar a 
infraestrutura (água, esgoto, lixo, habitação, mobilidade, transporte), também são exemplos do 

que a instituição pode fazer, inclusive em parceria com outras instituições”, disse o titular da 

Segelm Vagner Araújo. 
“Vamos agora analisar todas estas propostas por meio de nossas equipes técnicas. Da parte do 

BNDES, tudo será feito para que a cidade do Natal possa receber sim, o mais breve possível 

todos os benefícios destes projetos e assim ficar capacitada e preparada para receber 

investimentos, que surgirão após a conclusão de importantes obras como o aeroporto 
internacional de São Gonçalo do Amarante, com a realização da Copa de 2014”, definiu o 

presidente do BNDES, Luciano Coutinho. 

Pimat 
De acordo com o secretário Vagner Araújo, a prefeitura do Natal apresentará dentro de 

aproximadamente 45 dias, projeto para o BNDES, para ser enquadrado dentro do Programa de 

Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos (PMAT), que 
tem o objetivo de liberar recursos para projetos que proporcionem a modernização da 

administração pública no Brasil. “O PMAT inclui, por exemplo, recursos para treinamento de 

servidores, implantação de sistemas informatizados e que gerem maior eficiência em áreas como 

saúde, educação, meio ambiente, serviço social, entre outras”, informou o titular da Segelm.  
O PMAT tem o objetivo de poiar projetos de investimento da administração pública municipal 

voltados à modernização da administração tributária e à melhoria da qualidade do gasto público, 

a fim de proporcionar aos municípios uma gestão eficiente, que gere aumento de receitas e/ou 
redução do custo unitário dos serviços prestados à população. 

Entre os itens que o PMAT financia, está a aquisição de hardware, de redes de computação e de 

comunicação e de softwares, inclusive para implantação e acesso à internet. Outras atividades 
financiáveis são a elaboração de sistemas de organização e gerência e de tecnologia da 

informação e a adequação de ambientes físicos. Treinamento, atualização e reciclagem de pessoal 

e compra de equipamentos operacionais, de comunicação e outros bens móveis e operacionais 

também podem ser realizados com recursos do PMAT. 
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Micarla de Sousa faz questão de “lembrar outras conquistas proporcionadas pela nossa 

gestão” para ressaltar que “precisamos continuar de braços dados (...) na construção de uma 

Natal melhor para se viver”. O uso indevido do espaço destinado à publicação de interesse 

público revela, mais uma vez, a falta de preocupação com possíveis sanções legais, em virtude 

do descumprimento claro da legislação em vigor. Ressalte-se que a prestação de contas é uma 

obrigação do gestor, atribuindo às ações à Prefeitura – de acordo com o preconizado na lei – 

em especial, o princípio da impessoalidade. 

 

 

Servidor Público: Prefeitura valoriza o principal ator da gestão municipal 
Data de publicação: 27/10/2011 08:10 

 
28 de outubro. Dia do Servidor Público. Data em que temos a oportunidade, entre tantas outras, 
de refletirmos sobre a nobre missão que cabe a todos nós, mulheres e homens públicos. 

Despertamos a cada manhã pensando no que é melhor para Natal, em seu presente e em seu 

futuro, no crescimento de uma capital que nos orgulha, nas demandas que surgem da população e 
que precisam da atenção imediata. Vale a pena todo empenho. 

E para executar essa honrosa tarefa, que repercute na vida de cada natalense, somos conscientes 

do papel fundamental, do compromisso e dedicação de todos os servidores que fazem a Prefeitura 

de Natal. É a você, servidor público municipal, que dedicamos a nossa homenagem especial. 
O reconhecimento da importância do funcionalismo público municipal pela nossa administração 

não é limitado ao discurso. Em menos de três anos inovamos o conceito de gestão pública ao 

garantirmos no Plano Plurianual de 2009 investimento de 60% do orçamento em 
DESENVOLVIMENTO HUMANO, ficando o desenvolvimento urbano com 40%. Invertemos a 

ordem. Priorizamos o ser humano.  

É investindo e cuidando das PESSOAS que teremos mais eficiência nos nossos serviços, 
cuidando melhor da nossa cidade. Graças a Deus e a muito trabalho, temos conseguido honrar os 

compromissos assumidos. 

O ano de 2011 é mais uma prova viva disso. Mais conquistas foram somadas às obtidas desde 

2009, quando iniciamos o resgate da dignidade de uma categoria que há muitos anos somente 
ouvia promessas. Os servidores da Prefeitura do Natal começaram o ano vendo a concretização de 

um sonho, a implantação de 100% do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, concluída em 

maio deste ano. 
O PCCV é uma vitória de todos os servidores públicos de Natal que lutaram por mais de 18 anos 

pela valorização do seu trabalho e aguardavam a atualização da tabela remuneratória desde 1992. 

Um benefício mais do que merecido para 21.500 trabalhadores que não podia mais ser adiado. 
Podemos ainda lembrar outras conquistas proporcionadas pela nossa gestão, como redução da 

carga horária - de 40 para 30 horas - dos educadores infantis, reajuste salarial dos professores, 

auditores fiscais, do tratamento justo para categorias que tiveram antigas reivindicações 

atendidas, como os agentes comunitários e de combate às endemias que foram enquadrados no 

regime estatutário. 
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No mesmo dia 27 de outubro de 2011, matéria sobre a festa promovida pela 

Prefeitura em comemoração ao Dia do Servidor foi publicada no site. Com o título “Dia do 

Servidor Público é comemorado com grande festa no Sesi”, o lead da matéria começa com o 

depoimento da prefeita Micarla de Sousa afirmando “Estamos aqui neste momento fazendo 

história, pois este é o primeiro ano em que posso dizer para todos vocês que agora os 

servidores públicos de Natal têm seus direitos garantidos pelo Plano de Cargos, Carreira e 

Salários (PCCV), que aprovamos na nossa gestão”. Em tempos de rápida evolução 

tecnológica, o material publicado poderia ser utilizado pela gestora em redes sociais, por 

exemplo, desde que o perfil seja pessoal. Outra opção seria a utilização deste tipo de texto 

durante a campanha eleitoral, tendo em vista que em termos de conteúdo – forma de 

estruturação das informações e abordagem – a matéria está fora dos padrões identificados 

como produção de interesse público, por dar ênfase aos aspectos políticos e pessoais. A 

publicação deste material no site da Prefeitura é uma violação à Constituição Federal. 

 

 

 

 

 

(Cont.) 

 

A nossa administração vê o servidor público como o principal ator da gestão pública. Qualidade 
de vida em programas que promovem o atendimento de demandas que muitos poderiam 

interpretar como exteriores ao dia-a-dia do servidor, como atendimento psicológico e 53 novas 

creches para as mães servidoras terem a tranqüilidade de deixar seus filhos para poder se dedicar 

ao trabalho. Iniciativas de qualificação profissional que levaram a Escola Municipal de Gestão 
Pública (Egesp) a contabilizar mais de quatro mil servidores beneficiados em seus cursos. 

Tudo isso traduz com fidelidade nossa postura com o funcionalismo municipal. Por isso, caros 

servidores, manifesto profundo agradecimento e apreço por vocês que diariamente ajudam a 
tornar sonhos possíveis. 

Cada um de vocês tem motivos mais do que suficientes para sentir orgulho de sua missão, da 

dedicação manifestada na rotina diária de trabalho. Vocês são o que há de maior valor na gestão 

da nossa cidade! 
Tantas conquistas aumentaram a nossa responsabilidade com o desenvolvimento de Natal. 

Precisamos continuar de braços dados, sendo sempre eficazes em nossas ações, no atendimento 

ao cidadão, na prestação de serviços com excelência. Assim nos manteremos firmes na 
construção de uma Natal melhor de se viver. Tenham a certeza: O retorno das nossas atitudes será 

gratificante para cada um de nós e para todos os natalenses. 

 
Muito obrigada! 

Feliz dia do servidor público! 

Micarla de Sousa 

Prefeita do Natal 
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Dia do Servidor Público é comemorado com grande festa no Sesi 
Data de publicação: 27/10/2011 19:45 

 

“Estamos aqui neste momento fazendo história, pois este é o primeiro ano em que posso dizer 
para todos vocês que agora os servidores públicos de Natal têm seus direitos garantidos pelo 

Plano de Cargos, Carreira e Salários (PCCV), que aprovamos na nossa gestão”, destacou a 

prefeita do Natal, Micarla de Sousa, durante a festa do servidor público natalense, realizado na 

tarde desta quinta-feira (27), no Sesi Clube da avenida Capitão-Mor Gouveia, em Lagoa Nova. 
As festividades foram antecipadas do dia 28 de outubro, quando se comemora oficialmente o dia 

do servidor público. 

Na ocasião a chefe do executivo municipal natalense, junto com secretários municipais, adjuntos 
e assessores, aproveitou para conversas com os cerca de 2 mil servidores de praticamente todos 

os órgãos da Prefeitura do Natal, que compareceram ao evento, lotando a área de lazer do Sesi. A 

festa teve início a partir do meio dia com direito a feijoada, bolo comemorativo e distribuição de 
picolé e sorteio de brindes e show da banda Uskaravelho, num grande momento de 

confraternização. 

Entre os participantes, Eliete Moura de Vasconcelos, com 37 anos dedicados a administração 

pública municipal natalense, como servidora da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). “Estou 
muito emocionada porque sei do meu dever cumprido ao longo de todos estes anos”, disse a 

funcionária Eliete Moura. 

Durante a festa o secretário municipal da Juventude, Esporte, Lazer e Copa do Mundo FIFA 
(Secopa), Rodrigo Cintra, entregou as medalhas e troféus do 2º Torneio do Servidor, realizado no 

último domingo (23), no Estádio Senador João Câmara, nas Rocas, que teve a equipe do Serviço 

de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), como campeã e o time da Companhia de Serviços 

Urbanos (Urbana), como vice. 

Homenagem 

Uma das mais novas servidoras do executivo municipal natalense e que estava presente na festa, 

era Simone Vasconcelos Cortez Eugênio, que começou a trabalhar oficialmente na Secretaria 
Municipal de Habitação, Regularização Fundiária e Projetos Estruturantes (Seharpe), em janeiro 

deste ano de 2011. “Fico muito feliz porque iniciei meu trabalho na Prefeitura do Natal, já com os 

direitos garantidos pelo PCCV”, destacou a nova servidora Simone Vasconcelos, que junto com 
Eliete Moura da SMS, receberam homenagem especial da prefeita Micarla de Sousa, que usou o 

exemplo delas para parabenizar todos os demais servidores. 

Durante o evento também foram entregues placas em homenagem aos servidores destaques deste 

ano de 2011, que foram eleitos por votação em seus respectivos órgãos de trabalho pelo excelente 
trabalho, dedicação, compromisso, profissionalismo e serviços prestados à administração pública 

municipal, de acordo com o que determinou a portaria de n° 3019 de 26 de outubro de 2011. Os 

termos desta portaria serão assentados na ficha funcional dos respectivos servidores 
homenageados, como prova documental do mérito funcional de que se fizeram merecedores. 

“Está homenagem é uma prova do trabalho e dedicação de 33 anos de serviços prestados com 

muito amor. Dedico a homenagem a todos os demais servidores, que como eu buscam contribuir 
para bem atender aos cidadãos natalense”, disse a servidora Maria de Fátima de Oliveira, 

funcionária destaque da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). Foram estes os seguintes 

servidores destaques homenageados durante a festa do servidor: 



 79 

 

 

Apesar de ser o centro político mais movimentado do Estado, a estrutura de 

comunicação da Prefeitura centraliza a produção acerca dos mais diversos assuntos e demais 

secretarias – independente de elas terem ou não assessoria de imprensa própria – e consegue, 

ainda que com algumas ressalvas, cumprir com sua obrigação de divulgar assuntos e ações de 

interesse público. De acordo com as informações do secretário Jean Valério Damasceno 

(2011), por mais que a produção seja das outras equipes, a padronização, divulgação no site e 

envio para a lista de contatos da imprensa se dá exclusivamente pela Secom. 

Na matéria publicada no dia 1° de agosto de 2011, intitulada “FestNatal garante 

divulgação da capital potiguar para o Brasil”, foi dado destaque à importância do festival de 

cinema para a cidade e para o Rio Grande do Norte, além disso as informações acerca da 

realização do mesmo são apresentadas de forma clara e objetiva. O texto apresenta ainda 

declaração da prefeita Micarla de Sousa, porém, de maneira informativa. É claro que a ação 

da gestora também tem o objetivo de promovê-la politicamente, mas este fim aparece, neste 

caso, como consequência, não com a mesma ênfase dada em outros casos já citados neste 

trabalho. 

(Cont.) 
 

Alimentar - Juliana Cristina de Araújo Gomes 

Arsban - Marcelo Campos 

Controladoria Geral – Maria Suely Batista de Lima 
Gabinete da prefeita - Maria do Socorro Dantas Buriti 

Natalprev - Luiz Gonzaga da Silva 

Procuradoria Geral do Município - Miguel Salvino do Nascimento 
Secom - Ana Raquel Câmara da Silva 

Segap - Naércia Santos Mafaldo 

Segelm - Neilson Carlos Fernandes 
Seharpe - Marileide Franklin da Costa 

Semob - Maria de Fátima Oliveira 

Semopi - Francisco das Chagas Silva 

Semsur - Francisca Rodrigues de Morais 
Semtas - Jocildo Jacó de Morais 

Semut – Roberdam Karlos de Araújo 

Serig - Margarida Barbosa da Costa 
Seturde - Clara de Matos Rolim Fonseca 

SME - Maria da Guia PereiraFuncarte – José Roberto da Silva 

Urbana - Eriberto Gomes de Souza 
Semul – Ana Emmanuelle Soares Costa 

Secopa – Walter Renê Costa 
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Um exemplo de matéria caracterizada como de Comunicação Pública é a que foi 

publicada no dia 4 de agosto de 2011, com o título “Inscrições para curso de saneamento 

começam nesta sexta-feira”. O texto explica que a Agência Reguladora dos Serviços de 

Saneamento Básico do Município realizará curso de multiplicadores para jovens que tenham 

concluído o ensino médio. O material explica como será o curso, quantas vagas foram 

 

FestNatal garante divulgação da capital potiguar para o Brasil 
Data de publicação: 01/08/2011 12:46 

 
De 21 a 29 de outubro, Natal será a capital brasileira da Sétima Arte. O primeiro passo nesse 

sentido foi dado hoje (1°) com o lançamento da 21ª edição do FestNatal – Festival de Cinema, 

Vídeo e Televisão. A organização do evento reuniu autoridades, jornalistas e cinéfilos para um 

café da manhã, em um restaurante da cidade.  
Para manifestar o apoio do município ao evento, a prefeita Micarla de Sousa esteve no lançamento 

do FestNatal 2011, que faz parte do calendário cultural da cidade há 21 anos. “O festival é de 

fundamental importância para a divulgação turística da cidade, por se tratar de um evento de 
dimensão nacional. A cada ano mais filmes são selecionados para a Mostra Competitiva e para as 

mostras paralelas. O festival vem firmar Natal no cenário cinematográfico brasileiro. A Prefeitura 

vai apoiar o FestNatal”, garantiu a chefe do executivo municipal. 
Quando entrar setembro, o FestNatal reserva para o público, cinéfilos e realizadores locais o 

Festival do Vídeo Potiguar, a Mostra Curta Nordestino e a Mostra Vidas na Tela. A seleção oficial 

dos filmes de ficção de longa-metragem será divulgada posteriormente. O FestNatal ainda 

escolherá, por meio de enquete, os melhores da televisão local e nacional, em diversas categorias. 
Os prêmios serão conferidos pela coluna Primeiro Plano, publicada mensalmente na Revista da 

TV, encartada no jornal Tribuna do Norte. Ainda em outubro, também haverá, dentro do 

FestNatal, o Festival da Criança e o Festival da Terceira Idade. 
O FestNatal é o mais antigo festival de cinema na região Nordeste. Para o presidente do festival, 

vereador e cinéfilo Júlio Protásio, o FestNatal revela o potencial turístico-cinematográfico da 

cidade ao divulgar e projetar Natal para o país. Opinião semelhante tem o presidente de honra, 

Henrique Eduardo Alves. Ele acredita que o festival traz grande visibilidade para a cidade. 
“Vamos fazer um festival que honre as suas tradições”, afirmou o presidente de honra. 

Com ampla programação voltada para os amantes da Sétima Arte, o FestNatal realizará ainda os 

seminários “O cangaço no cinema”, “A literatura e o cinema” e a “Retrospectiva da saudade – 
Eles não serão esquecidos”, com a exibição de filmes de Ankito, Jece Valadão e John Herbert, 

atores que em vida foram homenageados pelo festival. Além dos seminários, o FestNatal fará as 

seguintes homenagens: Cinema & Televisão, Personalidades da televisão, Jornalismo & Cinema, 
Prêmio Berilo Wanderley e o Prêmio FestNatal. 

diretor geral do festival, Valério Andrade; e da diretora de eventos, Joana D’Arc Tomaz.  

O lançamento do 21° FestNatal contou ainda com a presença da governadora Rosalba Ciarline; 

presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Edivan Martins; vereadores da CMNAT; 

diretor geral do festival, Valério Andrade; e da diretora de eventos, Joana D’Arc Tomaz.  
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disponibilizadas, as possibilidades de trabalho após a conclusão do curso, o valor da 

remuneração e como participar. 

 

 

A matéria publicada no dia 26 de agosto de 2011, sob o título “Semurb promove 

operação para combater poluição em Natal”, demonstra como as peças estruturadas conforme 

os preceitos da comunicação pública podem garantir a interação da gestão com a sociedade, 

bem como responder às demandas sociais. O texto revela a atuação dos fiscais da secretaria de 

Meio Ambiente autuando os estabelecimentos comerciais que funcionam mesmo sem licença 

e também utilizam o espaço público para fins particulares. A ação foi embasada no volume de 

denúncias dos moradores onde estão localizados os estabelecimentos, como citado no lead da 

matéria. A matéria revela a importância do contado entre a estrutura pública e a sociedade que 

vivencia os problemas e tem condições de especificar quais as necessidades mais urgentes de 

grupos específicos de cidadãos precisam ser atendidas e priorizadas na agenda pública. 

 
Inscrições para curso de saneamento começam nesta sexta-feira 

Data de publicação: 04/08/2011 11:24 

 
Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento Básico do Município do Natal (Arsban) da 

prefeitura do Natal vai selecionar candidatos para o curso de introdução ao saneamento básico 

nas comunidades de Natal. O Curso de Formação de Agentes Multiplicadores em Saneamento 

Básica oferece 30 vagas e as inscrições serão realizadas no período de 5 a 19 de agosto, na sede 
da Asrban. 

O curso é destinado aos candidatos com 2º grau completo, que possam estar matriculados ou 

formados em curso superior nas áreas afins ao saneamento. Os candidatos selecionados farão um 
curso de formação preparatório, de 24 de agosto a 28 de setembro, com aulas as 4ª feiras, das 

19h00 às 22h00, e sábados das 9h00 às 12h00. 

No ato da inscrição, os candidatos devem apresentar Currículum Vitae, contendo minimamente 

as seguintes informações: nome, identidade, endereço e escolaridade; informações sobre cursos 
na área de saneamento básico ou meio ambiente, e de trabalhos sociais realizados. 

Ao final do curso de formação, a Arsban selecionará 12 alunos que se comprometerão a ministrar 

o curso introdutório, acima referido, nas comunidades. Os cursos introdutórios serão realizados 
de 10 de Outubro a 5 de Novembro deste ano. Cada instrutor selecionado se comprometerá a 

ministrar o curso para uma turma. 

O curso introdutório terá 45 horas de duração, contidas em três semanas seguidas de aulas, a 
partir de 10 de outubro, de 2ª a 6ª feira, das 19h00 às 22h00, além de uma aula de visitação a 

instalações de saneamento básico, no dia 5 de novembro. O instrutor que for selecionado 

receberá a quantia de R$ 950,00 pelo curso ministrado. 

Os candidatos interessados deverão se dirigir a sede da Arsban, a Rua Dr. Poty Nóbrega, 344, em 

Lagoa Nova ou entrar em contato pelos telefones 3232.9316 ou 3232.4950. 
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Outro exemplo da participação popular na gestão municipal foi registrado no texto 

publicado no site institucional da Prefeitura no dia 8 de setembro de 2011, sobre a cobertura 

do “Ato Literário - por um Rio Grande do Norte de Leitores”, realizado na data em que é 

celebrado o Dia Internacional da Alfabetização. A matéria mostra o secretário municipal de 

 
Semurb promove operação para combater poluição em Natal 

Data de publicação: 26/08/2011 15:51 

 

Diante do grande volume de denuncias, que chega a Ouvidoria da Prefeitura sobre poluição 

sonora, publicidade irregular e ocupação de espaço público, a Secretaria de Meio Ambiente 
Urbanismo (Semurb) promoveu na noite desta quinta-feira, 25, uma ação conjunta de fiscalização 

para orientar e autuar os estabelecimentos que funcionavam irregularmente. 

A primeira parada foi na cidade Alta, onde a fiscalização já havia interditado um bar, situado na 
rua Coronel Cascudo, esquina com o Beco da Lama, que tinha sido alvo de muitas denuncias, 

inclusive com processo desde 2006. O local funcionava sem licença ambiental e fazia uso de som 

acima do permitido. Para voltar às atividades o proprietário terá que se adequar e regularizar o 
estabelecimento. 

Na rota, estava um dos locais que havia sido alvo de denuncias nos últimos dias, o Bar da Catita, 

que fechava a rua sem autorização. O proprietário foi autuado por funcionar sem licença, sem 

adequação da acessibilidade, sem licença de funcionamento e por uso indevido do espaço 
público. Segundo o fiscal urbanístico, Gley Riviery, foram lavrados dois autos de infração com 

multas que chegam a R$ 3 mil. 

 “Foi solicitada a retirada de imediato das mesas e cadeiras da rua até que o proprietário resolva 
as pendências, caso ele descumpra sofrerá penalidades, como interdição do estabelecimento e 

apreensão do material”, informa Riviery. 

O grupo percorreu vários bairros da cidade, passando ainda pela orla da praia do Meio, 

Candelária e Neópolis, onde teve uma parada estratégica na avenida Ayrton Senna para verificar 
se já havia sido retirado o material. Como a ocupação da área pública permanece, o secretário 

adjunto, Sueldo Medeiros disse que as providencias serão tomadas, no sentido de devolver a área 

a população. “Os ocupantes já foram notificados a desocupar o local, não temos mais o que 
esperar”, ressaltou. 

A ação teve seu ponto final no chamado Alto de Ponta Negra, na rua do antigo Salsa. O local será 

novamente monitorado pela Semurb, porque há indícios que novas pessoas se instalaram no 
local. Para isso, será feito um novo levantamento para verificar se há novos locatários 

funcionando sem licença e se não há abuso. 

 Durante o percurso também foram retiradas faixas, tabuletas em vários locais da cidade, como 

também recolhidas cadeiras e mesas que eram utilizadas por ambulantes no calçadão da avenida 
engenheiro Roberto Freire. O fato já havia sido denunciado pelo MP à Secretaria.  

Para o secretário adjunto de Fiscalização e Licenciamento da Semurb, Sueldo Medeiros, que 

esteve presente durante toda a operação, a ação foi satisfatória porque atingiu seus objetivos. 
“Atendemos solicitações do MP, como também da população que faz suas denuncias por meio da 

ouvidoria. Já estamos montando outras para educar e coibir práticas abusivas cometidas contra a 

sociedade, ressalta ele”. 
Mais de trinta pessoas participaram da operação, que envolveu além de fiscais da Semurb, fiscais 

da secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) e de Serviços Públicos (Semsur), além do apoio da 

Guarda Ambiental e Municipal para dar segurança à operação. 
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Educação, Walter Fonseca, participando do evento como representante da prefeita Micarla de 

Sousa. Na oportunidade, estudantes da rede municipal de ensino público entregam para o 

titular da Educação de Natal um documento intitulado “Manifesto por um RN de leitores” e 

destacaram que a educação é um direito das crianças. Assim como no caso citado acima, esta 

matéria revela a necessidade de interação entre gestores e cidadãos, em especial, aqueles que 

utilizam diariamente os serviços públicos geridos pelo poder público. Esta troca viabiliza o 

fortalecimento do exercício da cidadania e, neste caso em especial, o estímulo a este tipo de 

posicionamento desde a infância. A publicação é, sem dúvida, exemplo do tipo de material 

que deve ser produzido, divulgado e estimulado. 

 

 

SME participa do Ato Literário por um RN de Leitores 
Data de publicação: 08/09/2011 16:59 

 

Durante a manhã desta quinta-feira, foi celebrado o Dia Internacional da Alfabetização, 

com a realização do “Ato Literário – por um Rio Grande do Norte de Leitores”, na 

Assembleia Legislativa do RN. Conduzido por crianças da rede pública de ensino, que 

integram a Rede Potiguar de Escolas Leitoras, a mesa foi presidida pela aluna da Escola 

Municipal Presidente Kennedy Maria Luiza, além de estudantes dos municípios de Natal 

e Parnamirim. Os estudantes Victor Honório, da Escola Municipal Henrique Castriciano, 

e Celine Gabriele, da Escola Municipal Celestino Pimentel, representaram os estudantes 

da rede municipal de ensino de Natal. O titular da Secretaria Municipal de Educação 

(SME) representou a prefeita da capital, Micarla de Sousa. 

O estudante Victor Honório falou sobre a importância de saber ler e escrever e também 

sobre as condições das escolas públicas. “A leitura é um dos meios mais importantes de 

nossas vidas, principalmente para as crianças que ainda não sabem ler. É um direito 

nosso”, disse. Um ponto importante foi a entrega do “Manifesto por um RN de Leitores”, 

das mãos da estudante Celine Gabriele para o secretário Walter Fonseca. 

Durante pronunciamento, o secretário Walter Fonseca disse que o Ato Literário mostra 

para o alto da pirâmide administrativa, que a base é forte e que hoje não somente recebe a 

responsabilidade, mas, sobretudo, assume e agora reverte em cobrança. “Quando a 

criança começa a dizer - eu não estou reclamando como um direito que tenho, mas, como 

uma necessidade - isso toca forte qualquer gestor”, disse. 

Para o secretário, a reivindicação chega, e o primeiro ponto que ela tem que fazer é 

sensibilizar o gestor. “Essa parte começa a ser feita com muita propriedade e bastante 

intensidade. O resultado disso tem que ser feito a partir de um orçamento, para que seja 

efetivada. Em primeiro lugar é preciso dotar as escolas de livros, depois de estrutura para 

receber esses livros e fazer com que sejam utilizados. Em terceiro lugar é preciso 

influenciar o gosto pela leitura”, ressaltou. 
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Apesar da grande quantidade de matérias publicadas por mês no site da Prefeitura 

de Natal, alguns problemas que não só o uso do espaço para ações de marketing político são 

identificados, mesmo em textos que divulgam informações de interesse público. Neste 

quesito, falamos sobre o fato de as matérias apresentarem os temas de maneira superficial,  

como se fossem apenas um registro que não precisasse de detalhes para, de fato, informar aos 

cidadãos o que, quando, onde, como e por que a administração municipal está agindo de 

determinada forma, os benefícios para a sociedade e como ela pode participar deste processo. 

Esta constatação representa ainda falha na apuração dos fatos, produção textual e edição que, 

no conjunto, comprometem a ação de comunicação. Exemplos disso são algumas das notas 

oficiais publicadas no site, sem qualquer contextualização acerca do fato explicado. Em geral 

emitidas em resposta à imprensa, a Secom parece supor que todos, sem exceção, têm 

conhecimento sobre o que está sendo tratado. 

 
NOTA Á IMPRENSA 

Data de publicação: 27/09/2011 19:13 

 

A Prefeitura de Natal informa: Os serviços de saúde prestados à população natalense 

através das AMEs (Ambulatórios Médicos Especializados) não serão paralisados. O 

projeto AME, idealizado e construído pela atual gestão municipal, será mantido e 

expandido em Natal.  

O modelo de gestão passa por um aperfeiçoamento. Para isso, será votada, esta semana, 

na Câmara Municipal de Natal, Lei que regulamenta a contratação de organizações 

sociais gestoras, com ajustes importantes como a inclusão dos agentes públicos do 

município no Conselho Gestor das organizações habilitadas.  

A intenção da Prefeitura de Natal é de manter atuais contratos em vigor até que sejam 

realizadas as novas contratações já de acordo com a nova lei apreciada pelo poder 

legislativo. Atualmente as AMEs funcionam em três bairros: Nova Natal, Brasília 

Teimosa e Planalto.  

A Prefeitura planeja ainda construir unidades em Igapó e Felipe Camarão. Outra meta da 

Prefeitura de Natal é implantar o modelo misto de gestão, designando servidores 

municipais para desempenharem suas funções junto com funcionários contratados pelos 

Ambulatórios Médicos Especializados. 

(Cont.) 

ATO LITERÁRIO 

O Ato literário é uma realização do Instituto de Desenvolvimento da Educação (IDE), por 

meio do Fórum Potiguar de Escolas Leitoras. O projeto é apoiado pelo Instituto C&A e 

tem parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Natal (SME). Durante o evento 

foram realizadas apresentações literárias, jogral, informações sobre o analfabetismo do 

Brasil. Uma ciranda na Praça Sete de Setembro encerrou as atividades. 
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A nota oficial foi publicada pela Prefeitura de Natal após a organização A.Marca, 

responsável pela gestão das unidades dos Ambulatórios Médicos Especializados, ter também 

emitido uma nota na mesma data (27 de setembro de 2011) informando que o contrato com o 

Município seria encerrado no dia 26 de outubro, o que levaria ao fechamento das três 

unidades caso a parceria não fosse renovada. O problema é que em 26 de maio de 2011, o 

Tribunal de Justiça do Estado julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade 

movida pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte contra a lei municipal que permitiu a 

contratação de organizações sociais a prestar serviços na área da saúde em Natal. (ver 

ANEXO 1). 

Para evitar o fechamento dos AMEs, a Prefeitura de Natal enviou à Câmara 

Municipal o projeto de Lei nº143/2011 que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins 

lucrativos (ver ANEXOS 2 e 3). A proposta do Executivo teve o objetivo de regularizar a 

implantação dos Ambulatórios Médicos Especializados (AMEs) e as Unidades de Pronto 

Atendimento (UPAs), de acordo com a Lei Federal nº9.637/1998. 

 
Vereadores aprovam projeto que regulamenta gestão de AMEs e UPAs 

Data de publicação: 28/09/2011 19:33 

 

A proposta apresentada pela Prefeitura do Natal à Câmara Municipal de Natal e que dispõe sobre a 

contratação de organizações sociais gestoras foi aprovada - em regime de urgência e com liberação 
de interstício - pelo plenário do Legislativo na tarde desta quarta-feira. Com a aprovação deste 

Projeto de Lei nº 143/2011, o modelo de gestão dos Ambulatórios Médicos Especializados 

(AMEs) e das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) fica regularizado. Isso é mais uma 

garantia da manutenção dos serviços prestados pelas AMEs e UPAs, projetos idealizados e 
implementados pela atual administração municipal. 

A Prefeitura do Natal irá manter os contratos atuais em vigor até que sejam realizadas as novas 

contratações já de acordo com a nova lei apreciada pelo poder legislativo. O modelo de gestão 
passa por um aperfeiçoamento e os serviços de saúde prestados à população natalense por meio 

das AMEs serão mantidos e até expandidos em Natal. Atualmente as AMEs funcionam em três 

bairros: Nova Natal, Brasília Teimosa e Planalto. A Prefeitura planeja ainda construir unidades em 
Igapó e Felipe Camarão, expandindo este serviço importante para todos os distritos de saúde da 

cidade do Natal (uma AME em cada distrito). 

Durante a sessão da tarde de hoje, o vereador Enildo Alves, líder da bancada governista, explicou 

que o projeto busca atender a alguns dispositivos legais questionados pelo Tribunal de Justiça e o 
Ministério Público em ação recente. “Essa matéria busca fazer algumas correções e adequações 

necessárias para regularização da situação das UPA’s e das AME’s e permitir a renovação do 

contrato”, discorreu. O parlamentar Júlio Protásio também defendeu a matéria encaminhada pela 
Prefeitura. “UPA’s e AME’s são hoje referências de saúde em Natal. Esta Casa está chamando 

para si a responsabilidade de regularizá-las”, disse o vereador. Na ocasião, 16 vereadores votaram 

favoráveis, um contrário, uma abstenção e três ausentes. 
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Nesta matéria que trata sobre a aprovação, em regime de urgência, do projeto de 

lei enviado pelo Poder Executivo à Câmara Municipal de Natal, a informação acerca da 

garantia de manutenção dos serviços oferecidos nos Ambulatórios Médicos Especializados é 

enfatizada. Porém, o texto deveria tratar sobre as mudanças propostas à legislação municipal. 

Com base no contexto exposto aqui, mesmo de maneira resumida, é possível perceber que as 

informações de interesse público são omitidas neste processo, o que resulta em matérias 

incompletas e até difíceis de entender para alguns. 

Até que no dia 30 de setembro de 2011, nova matéria sobre o assunto é publicada. 

Desta vez, o texto finalmente apresenta as explicações sobre as mudanças efetivadas em 

virtude da ação do Ministério Público ter sido acatada pelo Tribunal de Justiça, e que agora 

garantem a manutenção dos serviços oferecidos à população. Porém, o assunto é tratado como 

secundário na matéria que é usada como peça de marketing político ao dar ênfase à ação da 

prefeita Micarla de Sousa no lead que afirma: “A prefeita de Natal, Micarla de Sousa, 

sancionou, na tarde desta sexta-feira (30), a Lei que regulariza o modelo de gestão dos 

Ambulatórios Médicos Especializados (AMEs) e das Unidades de Pronto Atendimento 

(UPAs)”. 

 

 

 
Prefeita sanciona Lei que regulamenta o modelo de gestão dos AMEs e 

UPAs 
Data de publicação: 30/09/2011 17:45 

A prefeita de Natal, Micarla de Sousa, sancionou, na tarde desta sexta-feira (30), a Lei que 

regulariza o modelo de gestão dos Ambulatórios Médicos Especializados (AMEs) e das Unidades 
de Pronto Atendimento (UPAs). A Lei, que dispõe sobre a contratação de organizações sociais em 

regime de urgência e com liberação de interstício, foi aprovada pela Câmara Municipal do Natal 

na última quarta-feira (28). 
A Lei busca atender a alguns dispositivos legais questionados pelo Tribunal de Justiça e o 

Ministério Público em ação recente, proporcionando algumas correções e adequações necessárias 

para regularização da situação das UPAs e dos AMEs e permitindo a renovação do contrato.  
De acordo com a prefeita Micarla de Sousa, a nova lei traz ajustes à legislação anterior e 

possibilita mais tranqüilidade aos natalenses que têm a certeza de que podem contar com este 

serviço. “Com esta lei dentro dos padrões constitucionais, a população pode ter a certeza de que 

não existe nenhuma possibilidade de interrupção no atendimento dos AMEs e UPAs. Eu não vou 
admitir que as portas das unidades deste sistema de saúde que implantamos fechem um só dia”, 

enfatizou a chefe do Executivo Municipal. 
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Outro assunto que também merece contextualização é a implantação e realização 

mensal do projeto “Natal em Ação”. Realizado pela primeira vez no final do mês de abril de 

2011, no bairro de Ponta Negra, na zona Sul da capital potiguar, o projeto da Prefeitura de 

Natal tem como objetivo realizar mutirões de serviços públicos nos bairros. Coincidência ou 

não, a primeira edição do “Natal em Ação” aconteceu um mês depois da publicação de uma 

pesquisa com enfoque eleitoral e de avaliação administrativa realizada pela empresa Consult. 

De acordo com a análise publicada pela Tribuna do Norte em matéria do dia 25 de março de 

2011 (ver ANEXO 4), a administração de Micarla de Sousa “atingiu um dos maiores índices 

de desaprovação dos últimos anos em Natal. De acordo com a Consult, 84,5% desaprovam a 

gestão neste início de segunda metade do mandato. Isso equivale dizer que oito em cada 

grupo de dez natalenses estão insatisfeitos com a administração municipal”. O texto revela 

ainda que a rejeição é maior na zona Sul, chegando a 88,5%. Isso a um ano e meio da eleição 

na qual a prefeita pretende ser candidata à reeleição é sinônimo de que algo precisa ser feito, 

com urgência, para tentar reverter este quadro. Assim surgiu o “Natal em Ação”. 

É indiscutível que as ações desenvolvidas nos bairros dentro do projeto são 

benéficas para os moradores. O registro sobre o tema é feito tanto jornalisticamente, como 

peça de marketing político. Na matéria publicada no dia 23 de setembro de 2011, alusiva à 

sexta edição do “Natal em Ação”, é apresentado um histórico sobre o projeto, ao mesmo 

tempo em que faz a prestação de contas sobre as ações desenvolvidas, e convida os leitores a 

participar da programação a ser desenvolvida em seu bairro. 

(Cont.) 
Além de ser uma garantia da manutenção dos serviços prestados pelos AMES e UPAs, a sanção 

desta lei significa, para o Executivo Municipal, a ampliação destes projetos implantados pela atual 

administração e que tem recebido a aprovação dos natalenses. A Prefeitura do Natal irá manter os 

contratos atuais em vigor até que sejam realizadas as novas contratações já de acordo com a nova 
lei apreciada pelo poder legislativo.  

O secretário municipal de Gestão de Pessoas, Logística e Modernização Organizacional (Segelm), 

Vágner Araújo, explica as alterações feitas na nova legislação. “A lei anterior não previa que a 
participação da sociedade civil no conselho que acompanha a gestão em parceria com a 

organização social e este era um motivo que causava fragilidade jurídica. Com esta correção, 

teremos uma segurança jurídica maior e a garantia da participação na fiscalização, controle e 

acompanhamento da gestão em parceria com a organização social”, explica o titular da Segelm.  
Durante a solenidade, a prefeita Micarla de Sousa ressaltou que solicitou ao Ministério da Saúde a 

ampliação de recursos para ajudar na manutenção da UPA do Pajuçara. “O Governo Federal nos 

repassa mensalmente R$ 250 mil para a manutenção da UPA, mas consegui a garantia do MS de 
que estes recursos alterados para R$ 500 mil por mês”, ressaltou a prefeita. 

Atualmente os AMEs funcionam nos bairros de Nova Natal, Brasília Teimosa e Planalto. No 

entanto, a Prefeitura planeja construir outras unidades em Igapó e Felipe Camarão, expandindo 

este importante serviço para todos os distritos de saúde da capital. 
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Nos três meses de acompanhamento da produção jornalística para a seção de 

notícias dos sites institucionais aqui analisados foi constatado que, em Mossoró, foram 

publicadas 231 matérias. Isso significa dizer que na segunda maior cidade do Rio Grande do 

Norte, enquanto uma matéria é produzida, três são elaboradas em Natal. Outras características 

importantes a serem ressaltadas neste trabalho é que o secretário de comunicação de Mossoró, 

Ivanaldo Fernandes Costa Júnior não é jornalista, mas sim bacharel em Ciências Contábeis e 

que, diferente do que acontece na maior parte das cidades, o domínio do site institucional de 

Mossoró é “.com.br” (www.prefeiturademossoro.com.br) ao invés de “.gov.br”, que é 

 
Natal em Ação acumula saldo de mais de 25 mil atendimentos em seis 

edições 
Data de publicação: 23/09/2011 17:29 

 

A sexta edição do Natal em Ação se encerra neste sábado (24), no Vale Dourado, na Escola 
Municipal Waldson Pinheiro. Todas as secretarias municipais estarão reunidas prestando 

serviços e atendimentos a comunidade da zona Norte de Natal, recebendo benefícios do 

programa da prefeitura do Natal que foi implantado com o objetivo de levar a administração para 
mais próximo da população, numa gestão democrática e participativa. 

A primeira edição do Natal em Ação aconteceu no mês de maio beneficiando a comunidade da 

Vila de Ponta Negra. De lá prá cá já foram seis comunidades agraciadas com obras de reparação 

em seus bairros como troca e reforço na iluminação pública, recuperação de praças, 
pavimentação, revitalização da sinalização de trânsito e paradas de ônibus, além da limpeza 

urbana. 

Em seis edições já foram realizados 28 mil e 500 atendimentos nos dias de encerramento quando 
a administração municipal se instala no bairro. As comunidades beneficiadas até o momento 

foram Vila de Ponta Negra, Cidade da Esperança, Santarém, Guarapes, Rocas e no sábado será 

Vale Dourado. 
Nesta segunda participação do Natal em Ação na zona Norte os moradores terão a oportunidade 

de comprar o peixe tilápia ao preço de sete reais o quilo, numa parceria da Prefeitura do Natal 

com o Ministério da Pesca dentro da semana do Peixe. 

A valorização da população também acontece na arte e cultura. No Vale Dourado, oito grupos e 
bandas da comunidade vão se apresentar ao no palco do Natal em Ação idealizado para prestigiar 

os artistas locais. 

Com o propósito de levantar elementos que possibilitem um crescente processo de melhoria e um 
avanço constante a Secretaria Municipal de Gestão Estratégica e Ouvidoria (Segeo) tem aplicado 

pesquisa durante o Natal em Ação nas comunidades que permitem apontar os acertos e erros do 

programa, desta forma, norteando as futuras edições. Os resultados apresentam saldo positivo e 

elevados índices de aprovação. 
”Sinto-me gratificado por perceber que os colaboradores da Prefeitura conseguiram absorver os 

objetivos do Natal em Ação, estabelecidos pela Prefeita Micarla de Sousa e convertido em 

benefícios reais para as comunidades que recebem o programa. Por isso o grande sucesso do 
projeto refletido pelas dezenas de solicitações das lideranças comunitárias para que o projeto seja 

inserido em seus bairros”, concluiu o secretário de Gabinete da Prefeita (Segap), Kalazans 

Bezerra. 
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domínio público. Segundo o secretário, no questionário respondido em outubro de 2011 (ver 

APÊNDICE E), essa diferença “deve-se ao fato de ter sido a primeira escolha quando a 

Prefeitura contratou uma empresa e fez sua primeira página”. Após isso, a gestão municipal 

optou por mantê-la, mas Ivanaldo Fernandes ressalta que o endereço www.mossoro.rn.gov.br 

remete à mesma página. Porém, por tal endereço, não é possível encontrar o site da Prefeitura 

na internet. 

Das 231 matérias, 79 delas foram caracterizadas como peças de marketing 

político, o que representa 34,19% do total (ver APÊNDICES D e F). Esta realidade dá 

margem à reflexão de que há uma distorção em relação à consciência de que o espaço público 

é para fins públicos. Porém, esta constatação está de acordo com o argumento de Ivanaldo 

Ferreira, quando questionado sobre a preocupação em minimizar as características do 

marketing político na produção, como personalização das ações e a autopromoção. Segundo o 

secretário “a preocupação se dá no sentido de deixar claro (sic) a responsabilidade de cada 

ação/atividade/programa, tendo como foco o agente público objeto da informação”. Ou seja, o 

oposto daquilo que é preconizado pela administração pública e pela formulação de matérias 

jornalísticas, com viés institucional da gestão pública. Uma possibilidade de explicação para 

que esta orientação seja a adotada na Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Mossoró é o 

fato de o gestor responsável por ela não ser jornalista. A equipe é formada por 12 

profissionais, incluindo quatro jornalistas, além de fotógrafos, webmaster e webdesigner, mas 

o processo de comunicação é orientado por um contador. Neste ponto, observa-se a relevância 

da formação acadêmica e do conhecimento técnico mesmo para uma atividade – comunicar – 

que desenvolvemos intuitivamente desde os primórdios da humanidade. Talvez o equívoco 

seja justamente entender que por sempre fazer algo, temos pleno conhecimento sobre a prática 

da atividade, mesmo que aparentemente simples, como comunicar. O fato é que a 

comunicação é um elemento primordial para o bom desempenho das organizações dos mais 

diversos segmentos, independente de serem do setor público ou privado. 

Outra informação relevante acerca da produção jornalística da Secretaria de 

Comunicação da Prefeitura de Mossoró é, de acordo com as respostas de Ivanaldo Fernandes 

ao questionário (ver APÊNDICE E), a respeito do todo o processo, desde a pauta à edição e 

publicação. Ele explica que “as pautas são repassadas aos jornalistas que são responsáveis 

pela edição/correção gramatical das matérias. Os fotógrafos trabalham na cobertura da agenda 

da prefeita (...). O webdesing (sic) é responsável pela postagem das notícias no portal”. Mais 

uma vez é reforçada a ênfase no gestor. E como a atuação dos fotógrafos foi citada pelo 

secretário de comunicação, cabe observar que, apesar de este trabalho ter optado por focar nos 
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elementos textuais das matérias, as fotografias como elementos informativos têm forte apelo 

ao leitor. No caso do site da Prefeitura de Mossoró, a maioria das fotos publicadas é de 

gestores, o que já fere o princípio da impessoalidade. 

Em relação aos textos, apesar do grande numero de peças de marketing político, 

as matérias caracterizadas como comunicação pública apresentam informações mais bem 

trabalhadas, mais explicativas, que boa parte das publicadas no site da Prefeitura de Natal. 

Exemplo disso é a matéria publicada no dia 1° de agosto de 2011, “SESUTRA institui área de 

restrição para veículos pesados”, que fala sobre as propostas apresentadas pela Secretaria de 

Trânsito para a alteração da lei que regulamenta a circulação de veículos pesados no centro de 

Mossoró. O texto explica quais são as sugestões encaminhadas, assim como a justificativa 

para que as alterações sejam implementadas, quais ruas integram a área denominada de 

restrição de circulação e as excepcionalidades. 

 

 
Mossoró - RN, 01/08/2011 

Tráfego 

Sesutra institui área de restrição para veículos pesados  
 

A Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, Trânsito e Transportes Públicos (SESUTRA) 

encaminhou ao Palácio da Resistência sugestões relacionadas à alteração de uma antiga lei que 

regulamenta a circulação de veículos de carga pesada no centro de Mossoró. Segundo o 
secretário Alex Moacir, o projeto se constitui em uma adequação às especificações existentes e 

afirmou que a ideia é proporcionar agilidade no tráfego em horários de pico, além de estabelecer 

normas para o tráfego de veículos de grande porte. 
Nesse sentido, a Sesutra está sugerindo alterações em horário de tráfego de veículos de grande 

porte em 28 ruas e avenidas de Mossoró. “Nossa ideia é estabelecer a Área de Restrição de 

Circulação de Veículos Pesados (ARC), e que tenham acima de quatro toneladas, em horário 
compreendido das 8h às 18h durante a semana, e das 6h às 14h aos sábados”, explicou o 

secretário. 

Pelo projeto, a alteração se dá em virtude do transtorno provocado pela circulação de veículos de 

grande porte nos horários comerciais, o que causa engafarramento em algumas áreas. Além 
disso, a ausência de uma norma específica para a questão provoca danos à malha viária devido à 

movimentação dos veículos pesados. 

De acordo com a lei, a Área de Restrição de Circulação, os veículos de carga pesada não podem 
trafegar nas ruas Felipe Camarão, Avenida Alberto Maranhão, Avenida Dix-neuf Rosado (Leste 

Oeste), Rua João Pessoa e Avenida Cunha da Mota nos horários das 6h às 18h. Segundo o 

secretário, rotas alternativas serão sugeridas posteriormente. 

O secretário Alex Moacir informou que as exceções são para veículos de hospitais e carros de 
utilidade pública (transportes públicos, limpeza e coleta de lixo, Cosern e Caern, bem como 

veículos destinados ao socorro de incêndio e salvamento). Caso o tráfego de outros carros seja 

imprescindível, o motorista ou empresário deve entrar em contato com a Gerência de Trânsito 

para comunicar o pedido com antecedência. 
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No dia 9 de agosto de 2011, a matéria sobre como o calendário de eventos da 

cidade, estimulado pela Prefeitura de Mossoró, movimenta diversos setores da economia no 

Município, revela um estilo jornalístico não encontrado na produção da Prefeitura de Natal. 

Neste caso, o texto apresentado é analítico e que, mesmo com falas dos gestores, revela a 

preocupação com a informação relevante, de fato de interesse público. Neste caso específico, 

um diagnóstico sobre os eventos realizados na cidade e o movimento na rede hoteleira, como 

um dos parceiros nesta atuação em prol da consolidação de Mossoró como cidade de 

referência para o Estado durante todo o ano. Esta é uma forma de promover os gestores com 

sutileza, sem prejudicar a divulgação de informações relevantes à sociedade. 

 

 

(Cont.) 

Ruas e Avenidas que integram a Área de Restrição de Circulação: Avenida Alberto 

Maranhão (trecho) ; Avenida Dix-neuf Rosado; Rua Jerônimo RosadoRua João Pessoa; Avenida 

Cunha da Mota (trecho); Rua Felipe Camarão; Avenida Presidente Dutra; Rua Anatália Alves de 
Melo; Rua Alexandre Baraúna; Rua Dom Pedro II; Rua Marechal Deodoro; Rua Tibério 

Bulamarque; Rua Wenceslau Brás; Rua Marechal Hermes; Rua Amauro Cavalcante; Rua Nilo 

Peçanha; Rua Auta de Souza; Rua João Marcelino; Rua Meira e Sá; Rua Roderidk Grandal; 
Avenida Augusto Severo; Rua Francisco Izódio; Rua Alfredo Fernandes; Rua Dr. Francisco 

Ramalho; Rua Felipe Camarão; Avenida Alberto Maranhão (trecho); Rua José de Alencar; 

Avenida Cunha da Mota (Trecho). 

 
Mossoró - RN, 09/08/2011 

Desenvolvimento 

Calendário de eventos de Mossoró garante movimentação na rede de hotéis ao 

longo ano 
 
O turismo de eventos em Mossoró tem sido um dos principais motivos para a grande ocupação 

na rede hoteleira da cidade. Registra-se que a ocupação dos leitos aumenta de acordo com o 

seguimento do calendário de eventos da cidade. 
Os eventos culturais como o Mossoró Cidade Junina, Festa da Liberdade, a Feira do Livro, todos 

já consolidados, são atrativos que tem favorecido de forma considerável esse segmento em 

Mossoró. Além desses, considera-se os eventos de negócios como a Expofuit, a Ficro e a Festa 

do Bode como fomentadores da ocupação da rede hoteleira. Para a Expofruit, por exemplo, que 
é um dos maiores eventos de negócios da cidade, os hotéis recebem empresários de vários 

países. 
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Outra diferença entre as matérias publicadas pela Prefeitura de Mossoró e pela de 

Natal está na forma mais sutil na prática do marketing político praticado pela equipe da 

Secretaria de Comunicação da capital do Oeste. A promoção da prefeita Fafá Rosado é feita e 

diluída nos textos, sendo, em parte dos casos, menos agressivos do que o modelo adotado em 

Natal. Exemplo disso é a matéria publicada no dia 12 de agosto de 2011, que fala sobre a 

capacitação de professores em educação ambiental, programa “criado pela prefeita Fafá 

Rosado, com o objetivo de formar os educadores do ensino fundamental e médio da rede 

municipal, estadual e particular do município”. 

 
Mossoró - RN, 12/08/2011 

 

ProCEA capacita professores de escolas públicas na área ambiental 
A Prefeitura de Mossoró, através da Gerência Executiva da Gestão Ambiental, inicia neste 

sábado (13/08) a capacitação dos Núcleos de Educação Ambiental (NEA’s). 

(Cont.) 
A movimentação é comprovada pelos próprios empresários do setor. João Sabino, diretor da 

Rede de Hotéis Sabino Palace, uma das principais do Rio Grade do Norte, afirma que o maior 

número de clientes é registrado durante o Mossoró Cidade Junina. Porém todos os eventos do 
calendário atendem as expectativas do setor.  “Durante o Cidade Junina, principalmente nos 

finais de semana, a gente registra uma ocupação em torno de 80%. Na festa do Bode, no último 

final de semana, também tivemos uma boa ocupação. Agora estamos com boas expectativas para 

Feira do Livro, que também, tem atraído clientes”, disse o empresário. Acrescentando que a 
Expofruit é também motivo de boa ocupação. 

Dentro dessa realidade, a Prefeitura de Mossoró tem sido uma das principais investidoras. A 

realização dos grandes eventos tem entre suas funções movimentar a economia da cidade de 
forma que possa favorecer todas as classes de empresários. Para a prefeita Fafá Rosado, 

fomentar a cultura e o turismo é um meio de contribuir para o desenvolvimento da cidade e, 

segundo ela, este é um resultado que já é a marca de sua administração. “O calendário de 

eventos do Município ajuda a movimentar a cidade em todas as épocas do ano. Um exemplo do 
sucesso dessas realizações é o Mossoró Cidade Junina e a Festa da Liberdade que crescem a 

cada edição”, destacou. 

Uma das grandes conquistas da Prefeitura de Mossoró dentro desse segmento foi à participação 
na instalação de vários hotéis em Mossoró. Exemplos que podem ser mostrados através da 

instalação do Hotel Ibis, Garbos e o Hotel Vitória, todos contaram com incentivo do Município. 

A Prefeitura participa diretamente do processo, através de incentivos concedidos pelo Programa 
de Desenvolvimento Econômico (PRODEM). No caso do Hotel Ibis, por exemplo, o governo 

municipal doou o terreno e assegurou incentivos fiscais, garantindo a implantação do 

empreendimento. 

O investimento nessa linha de empreendimentos, assim como a realização dos eventos, integra o 
trabalho voltado para o setor turístico da cidade, dessa forma, tornando Mossoró numa cidade 

turística e movimentada o ano inteiro. 
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A preocupação da Secom de Mossoró com as matérias explicativas e mais 

trabalhadas em termos jornalísticos, não se repete em relação à edição do material publicado, 

tendo em vista a apresentação de erros constantes nos textos. Há casos de erros de digitação e 

de concordância, assim como acontece no site da Prefeitura de Natal. Mas em Mossoró, a 

frequência é maior e, em virtude disso, voltamos a questionar se a formação acadêmica do 

secretário em área de Comunicação, como é o caso de Natal, não é a razão da redução no 

número de erros. Exemplo deste contraponto entre boa apuração e construção textual, em 

oposição aos problemas de edição pode ser vistos na matéria, caracterizada como 

comunicação pública, publicada no dia 17 de agosto de 2011, sob o título “Vigilância à saúde 

inicia capacitação em calazar para 430 agentes de saúde”. 

(Cont.) 
A formação faz parte do Programa de Capacitação de Professores em Educação Ambiental 

(ProCEA), criado pela prefeita Fafá Rosado, com o objetivo de formar os educadores do ensino 

fundamental e médio da rede municipal, estadual e particular do município. A primeira unidade 
escolhida para a ação é o NEA Heloisa Leão. 

Segundo Mairton França, gerente da Gestão Ambiental, o ProCEA capacitou, em sua primeira 

etapa, 300 professores de escolas privadas e já deu início a formação dos educadores da rede 

pública. As escolas que já foram beneficiadas estão desenvolvendo trabalhos e projetos na área 
da educação ambiental com seus alunos. As atividades serão apresentadas no término do ano 

letivo. 

O ProCEA foi planejado como uma proposta pedagógica para discussão do conhecimento 
teórico e prático, proporcionando um melhor entendimento dos indivíduos sobre o meio em que 

vivem. O foco são as problemáticas ambientais identificadas pela comunidade escolar, 

incentivando a prática diária de ações que fortaleçam as questões ambientais dentro e fora das 

escolas. Os professores, instrumentos viabilizadores da educação continuada, são levados a 
desenvolverem suas habilidades e debaterem sobre os desafios atuais para a qualidade ambiental. 

As atividades do ProCEA foram iniciadas no primeiro semestre de 2011 e se estendem até 

dezembro, quando serão apresentados os resultados do programa em solenidade de encerramento 
do ano letivo. O programa conta com o apoio do Centro de Estados e Pesquisas sobre o Maio 

Ambiente e Desenvolvimento (CEMAD) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

(UERN). 

 
Mossoró - RN, 17/08/2011 

 

Vigilância à saúde inicia capacitação em calazar para 430 agentes de saúde 
A Gerência Executiva da Saúde, através do Departamento de Vigilância à Saúde, inicia nesta 

quinta-feira (18/08) ciclo de capacitação em Leishimaniose Viseral, popularmente conhecida 
como Calazar, para 430 agentes comunitários de saúde. 

Os profissionais receberão informações sobre como identificar casos suspeitos da doença, tanto 

em cães quanto em humanos, e terão oportunidade de tirar dúvidas com técnicos especializados. 
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Apesar de em menor quantidade, as peças de marketing político sem tanta sutileza 

também são apresentadas no site institucional da Prefeitura de Mossoró, como aconteceu no 

dia 27 de setembro de 2011, quando aconteceu a publicação da matéria “Fafá focaliza 

construção de casas populares”. Com a leitura apenas do título é possível constatar a prática 

que é confirmada no decorrer do texto que, apesar de informativo, atribui todas as ações à 

chefe do Poder Executivo Municipal, em uma ação clara de descumprimento da legislação em 

vigor no Brasil, no tocante à administração pública. Este é um caso em que chega a ser 

absurda a preocupação com a promoção da gestora. 

 
Mossoró - RN, 27/09/2011 

Habitação Popular 

Fafá focaliza construção de casas populares 

A prefeita Fafá Rosado tem dito que a sua maior satisfação, enquanto gestora, é a de 

poder melhorar a vida das pessoas. Nesse sentido, fazendo um balanço da atuação da 

Prefeitura de Mossoró em uma das áreas que mais afeta a população carente, que é a 

habitação, Fafá afirmou que as ações do Executivo se centralizam na garantia da 

concretização do sonho de toda família: a casa própria. 

(Cont.) 
Os profissionais serão divididos em quatro grupos e as capacitações acontecerão na II Unidade 

Regional de Saúde (II URSAP), Estação das Artes e Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte. 

“Já realizamos essa capacitação com médicos e enfermeiros e agora vamos fazer com agentes 

de saúde que são profissionais que estão em contato direto com a população, podem ajudar no 
diagnóstico precoce”, falou a diretora do Departamento de Vigilância à Saúde Allany Medeiros, 

acrescentando que a capacitação acontecerá das 8h às 11h. 

O Gerente Executivo da Saúde Benjamin Bento esclarece que a capacitação faz parte de uma 
estratégia para conter o avanço da doença em Mossoró. “Estamos envolvendo todos os 

profissionais com capacitações para que conheçam e possam atuar com propriedade, facilitando 

o diagnóstico precoce e esclarecendo sobre formas de tratamento”, destacou Benjamin.  

Ele informa que embora tenha havido uma redução no número de casos de calazar em Mossoró 
a situação ainda é preocupante. “Esse ano estamos com 15 casos de calazar em humanos e dois 

óbitos. No ano passado foram mais de 30 casos confirmados em humanos e mais de 300 em 

cães. Estamos reduzindo, mas a situação ainda é grave”, pontuou Benjamin. 
 

LEISHMANIOSE- O calazar é transmitida tanto aos cães quanto aos humanos por meio da 

picada de um inseto chamado “mosquito palha”. É uma doença fatal para os cães. Em humanos, 
se não tratada, pode levar à morte em até 90 % dos casos. 

 

CALENDÁRIO DE CAPACITAÇÃO 

 
· 18/08/11- Auditório da II Ursap 

· 25/08/11- Auditório da Estação das Artes Elizeu Ventania 

· 08/09/11- Auditório Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte 

· 15/09/11- Auditório Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte 
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Assim como a matéria sobre os investimentos da Prefeitura de Mossoró, o texto 

sobre as ações do Município na Educação revelam o oposto da sutileza apresentada em 

publicações anteriores no site institucional mantido pelo Poder Executivo. Mais uma vez, há 

destaque para informações de interesse público na reportagem “Grandes ações marcam o 

trabalho da Município na educação”, do dia 28 de setembro de 2011, porém, a forma como o 

tema é apresentado, atribuindo à pessoa da prefeita Fafá Rosado o êxito na área, caracteriza o 

(Cont.) 

"Sem dúvida alguma, posso afirmar que a área da habitação é uma das que mais representa para 
dignificar uma família. Tudo começa pelo alicerce, e se a Prefeitura Municipal não tivesse essa 

preocupação, talvez Mossoró não passasse por esse momento bom, aparecendo com destaque 

com relação ao desenvolvimento econômico e humano", comentou a prefeita. 
A prefeita analisa que, ao concretizar o sonho da casa própria para uma família, a Prefeitura de 

Mossoró, consequentemente, está contribuindo para melhorar seus índices sociais e econômicos, 

já que a família beneficiada terá uma vida mais digna e poderá se voltar para outras conquistas, 

como emprego e bom salário. "Tudo está ligado. Uma família que tem sua casa própria fica mais 
feliz e aberta para novas conquistas. Não há nada mais dignificante para um prefeito ou prefeita 

do que melhorar a vida das pessoas", comentou. 

Nesse aspecto, a Prefeitura de Mossoró desenvolveu ações que garantiram a construção de 2.033 
casas populares, das quais algumas ainda estão em construção. Outras, segundo a prefeita, serão 

edificadas para erradicar favelas. "É com esse objetivo que trabalhamos. Não adianta a 

Prefeitura trabalhar apenas em obras estruturantes, pois a população também precisa da atenção 
do poder público e, ao desenvolvermos essa política habitacional, estamos fazendo com que 

muitas famílias tenham uma vida melhor. Esse também é um papel que qualquer gestor deve 

desempenhar", afirmou. 

Para proporcionar a transformação da família, especificamente as de baixa renda, a Prefeitura de 
Mossoró instituiu o Programa Municipal de Habitação e de Interesse Social, que segue os 

moldes do PSH nacional. Foi através desse programa que o Executivo municipal pôde se 

conveniar com o Governo Federal para direcionar ações voltadas à erradicação das casas de 
taipa e construção de unidades habitacionais de alvenaria. 

Atuação da PMM na área habitacional 

1 - Programa PSH (Programa Social de Habitação): 299 unidades habitacionais; Diversos 

Bairros da Cidade; Favela do Pirrichiu; Favela das Flores. 2 - Programa Carta de Crédito do 

FGTS: 200 unidades habitacionais; Diversos Bairros da Cidade. 3 - Programa Carta de 

Crédito do FGTS: 100 unidades habitacionais; Diversos Bairros da Cidade. 4 - Recursos 

Próprios: 12 unidades habitacionais na Rua Maria Aires; 65 unidades habitacionais – 
erradicação da Favela da Rosa; 25 unidades habitacionais na Comunidade de Passagem de 

Pedras - Em construção; 16 unidades habitacionais Comunidade de Passagem do Rio; 12 

unidades habitacionais Comunidade Camurupim; 29 unidades habitacionais Comunidade de 
Rancho da Caça; 08 unidades habitacionais Comunidade de Serra Mossoró; 

10 unidades habitacionais em diversos bairros. 5 - OGU – Orçamento Geral da União: 131 

unidades habitacionais – erradicação da Favela do Vingt Rosado e bairros adjacentes.  

6 – AVADAN: 27 unidades habitacionais na zona urbana (diversos bairros); 28 unidades 
habitacionais Comunidade de Picada; 53 unidades habitacionais Comunidade de Riacho Grande; 

12 unidades habitacionais Comunidade de São João da Várzea; 12 unidades habitacionais 

Comunidade Sítio Carmo; 52 unidades habitacionais Comunidade Riachinho. 
7 - FUNASA/PMM - Em construção: 62 unidades habitacionais Comunidade de Sussuarana. 8 

- PROJETOS FUTUROS: 500 unidades habitacionais para erradicação da Favela do 

Tranquilim; 150 unidades habitacionais para erradicação da Favela do Wilson Rosado; 230 

unidades habitacionais inseridas no projeto de saneamento integrado.  
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texto composto por 23 parágrafos, divididos em quatro partes, e dois boxes como peça de 

marketing político. 

 

 

 
Mossoró - RN, 28/09/2011 

 

Qualidade 

Grandes ações marcam o trabalho do Município na educação 
Desde o início da administração da prefeita Fafá Rosado, a educação tem sido marcada por 
grandes ações. Ampliação de unidades de ensino, instalação de Unidades de Educação Infantil 

(UEIs), melhorias na estrutura das escolas, ampliação de vagas no ensino médio e oportunidades 

no ensino superior, fazem parte das ações da Prefeitura em favor da educação. 

Os números do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), do Ministério da 
Educação, comprovam os investimentos do Município na área. Segundo o Ideb, nas 39 escolas 

pesquisadas houve avanço em todas elas. 

O Ideb das escolas da rede municipal de ensino, de 2010, alcançou à média 4.4, apenas 0.2 
abaixo da meta nacional. Com relação aos municípios nordestinos – excetuando-se as escolas 

estaduais – o nível do ensino está próximo de cidades de grande porte e com mais habitantes, 

que detém mais recursos e podem investir mais na educação. 
A prefeita Fafá Rosado destacou o que representou esse avanço. “A educação é um setor que 

priorizamos. Posso dizer que 25 por cento do nosso orçamento são direcionados a este setor, que 

vem ganhando novos equipamentos e mais profissionais capacitados”, disse. 

De acordo com a gerente da Educação, Ieda Chaves, de 2007 para 2009 o resultado de todas as 
escolas cresceu significativamente. A média das escolas da prefeitura foi de 3.1 para 4.4. 

A gerente complementa que esses resultados positivos se devem a vários fatores. Entre estes, o 

fato de os professores serem capacitados continuamente com no mínimo seis modalidades. “São 
vários cursos de capacitação ao longo do ano direcionados aos profissionais da educação 

municipal”, ressaltou a gerente. 

Para a prefeita todo esse avanço representa um compromisso que está sendo assumido com os 
mossoroenses. "É obrigação nossa investir na educação. Como gestora é gratificante trabalhar 

para que os mossoroenses possam desfrutar de um ensino municipal de qualidade", avalia. 

Além das UEIs que serão instaladas, o Município inaugurou a Unidade de Educação Infantil da 

comunidade de Sussuarana. Uma demonstração de que a zona rural também recebe atenção do 
Governo Municipal. 

 

Prefeitura troca impostos por bolsas em universidades 
 

Em Mossoró a prefeita Fafá Rosado resolveu trocar impostos por bolsas de estudos nas 

universidades privadas para beneficiar alunos mais carentes. Com o Programa Pró-Superior 

existem hoje cerca de 1.300 universitários dentro de universidades como UNP, Mather Christi e 
Faculdade Nova Esperança. 

(Cont.) 

Ainda dentro das ações de qualidade para educação, a escola de tempo integral já é realidade em 
Mossoró. O aluno permanece os dois turnos na unidade, recebe aulas com o conteúdo normal 

das disciplinas, mas também se envolve com atividades de letramento, matemática, xadrez, 

teatro, dança, banda de fanfarra, horta, capoeira, canto coral, informática, jornal escolar; judô. 
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Na cidade já são 32 escolas do município funcionando em tempo integral, dentro do Programa 
Mais Educação, sendo beneficiados 4.100 alunos. 

Ampliação de unidades de ensino e melhorias na infra-estrutura da rede escolar 

Mossoró conta hoje com 102 unidades de educação, divididas nas zonas rural e urbana, sendo 
que, dez destas escolas foram construídas na administração da prefeita Fafá Rosado. A última a 

ser entregue foi a Escola Municipal Francisco de Assis Batista, no Alto da Conceição. A 

próxima será a Escola do Conjunto Abolição IV. 

São escolas que associam qualidade de ensino com estruturas modernas e prontas para atender o 
aluno em todas as suas necessidades. 

Nessas escolas estão atualmente matriculados 20. 339 alunos, divididos em educação infantil, 

ensino fundamental e Alfabetização de Jovens e Adultos. São 1.418 professores e supervisores. 
A escola Municipal Genildo Miranda, localizada na comunidade de Lajedo, será reconstruída no 

conceito de sustentabilidade socioambiental e econômica, sendo a primeira escola verde no 

Nordeste. Um investimento previsto na ordem de meio milhão de reais. 

Em Mossoró já foram inauguradas onze escolas em menos de sete anos. A prefeita Fafá Rosado 
garante continuar trabalhando no sentido de melhorar o ensino e ampliar a infra-estrutura na rede 

escolar. 

“A educação tem boa avaliação no Ideb e a evasão escolar diminuiu; isso significa que estamos 
no caminho certo, ou seja, oferecendo uma educação de excelência aos nossos alunos”, disse 

Fafá. 

Expansão de matriculados na educação infantil é outra realidade 
A Prefeitura de Mossoró está concluindo as obras da Unidade de Ensino Infantil (UEI) no bairro 

Santo Antônio e vai iniciar a construção de outras quatro escolas voltada à educação infantil. 

Com recursos do Pró-infantil/MEC, está sendo concluída a UEI do Santo Antonio e com 

recursos próprios vai construir a UEI no conjunto Wilson Rosado. Além dessas, outras três 
Unidades serão implantadas nos bairros Papôco, Estrada da Raiz e conjunto Vingt Rosado, estas 

com recursos provenientes do Ministério da Educação, através do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE). 
De acordo com o secretário de Desenvolvimento Territorial e Ambiental, Alexandre Lopes, cada 

UEI está orçada em cerca de R$ 1,3 milhão. "Desta forma, somente com a realização dessas 

cinco obras, a Prefeitura, em parceria com o Governo Federal, investirá R$ 6,5 milhões”, 
contabiliza. Juntas, as cinco unidades de ensino terão uma estrutura com capacidade para receber 

cerca de 1200 crianças. 

Para a prefeita todo esse avanço representa um compromisso que está sendo assumido com os 

mossoroenses. "É obrigação nossa investir na educação. Como gestora é gratificante trabalhar 
para que os mossoroenses possam desfrutar de um ensino municipal de qualidade", avalia. 

Além das UEIs que serão instaladas, o Município inaugurou a Unidade de Educação Infantil da 

comunidade de Sussuarana. Uma demonstração de que a zona rural também recebe atenção do  
Governo Municipal. 

Prefeitura troca impostos por bolsas em universidades 

Em Mossoró a prefeita Fafá Rosado resolveu trocar impostos por bolsas de estudos nas 

universidades privadas para beneficiar alunos mais carentes. Com o Programa Pró-Superior 
existem hoje cerca de 1.300 universitários dentro de universidades como UNP, Mather Christi e 

Faculdade Nova Esperança. 

Com esse programa, a Prefeitura abre mão de receber os impostos dessas universidades e cria 
bolsas que vão beneficiar jovens vindos das escolas públicas. 

“É uma forma de investir na educação superior, dando a oportunidades aos que não tem 

condições de pagar uma faculdade particular, ao mesmo tempo em que realizamos o sonho de 

quem deseja ter uma profissão”, declarou. 
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Assim como a Prefeitura de Natal mantém o projeto “Natal em Ação”, a 

Prefeitura de Mossoró realiza a “Caravana da Cidadania” que também tem o objetivo de levar 

mutirões de serviços aos diversos bairros do Município. Existem diferenças, como o fato de a 

Caravana da Cidadania ser realizada todas as semanas e com enfoque nos serviços sociais 

desde o início da gestão da prefeita Fafá Rosado. No caso do Natal em Ação, com 

periodicidade mensal, criado após análise da avaliação negativa por parte da população em 

relação à administração Micarla de Sousa, o projeto inclui a realização de obras de 

infraestrutura nos bairros atendidos. Em matéria publicada no dia 4 de outubro de 2011 é 

apresentado um breve histórico sobre a iniciativa do serviço à população. 

 
Mossoró - RN, 04/10/2011 

 

Serviços 

Caravana de Cidadania será retomada nesta sexta, 07, no Bom Jesus 
O projeto Caravana de Cidadania retoma suas atividades nesta sexta-feira (07/10), no campo de 
futebol do Bom Jesus. O evento acontece todas as semanas em um bairro diferente da cidade, 

com o intuito de prestar assistência a população por meio de diversos serviços. 

(Cont.) 

Instituído pela Lei N°2.447/2008, o Pró-Superior é um Programa Municipal de bolsa de estudos 

parcial, destinado aos alunos provenientes do ensino médio em escola pública no município de 

Mossoró. 

Escolas construídas ou reformadas na gestão de Fafá Rosado 

1 - Escola Municipal Professor Mauricio de Oliveira (Carajás II) 

2 - Escola Municipal Raimundo Galdino (Cordão de Sombra) 
3 - Escola Municipal Raimundo Fernandes (Santo Antonio) 

4 - Escola Municipal Carmélia de Almeida (Barreira Vermelha) 

5 - Escola Municipal Manoel Dunga da Rocha (Rancho da Caça) 
6 - Escola Municipal Elias Salem Dieb (Recanto da Esperança) 

7 - Escola Municipal Dr. José Gonçalves (São João da Varzea) 

8 - Escola Municipal Heloisa Leão (Bom Jesus) 

9 - Escola Municipal Francisco de Assis Nogueira (Sussuarana) 
10 - Escola Municipal Francisco de Assis Batista (Alto da Conceição) 

11 - Escola Municipal Rotary (Santo Antonio) Em construção (Fase Final) 

Escolas em construção ou com projetos pronto e recursos assegurados 
1 - Escola Municipal Abolição IV 

2 -Unidade de Educação Infantil – UEI (Barrocas) 

3 - Unidade de Educação Infantil – UEI (Papôco) 
4 - Unidade de Educação Infantil – UEI (Estrada da Raiz) 

5 - Unidade de Educação Infantil – UEI (Vingt Rosado) 

6 - Unidade de Educação Infantil – UEI (Wilson Rosado) 

7 - Escola Verde (Lajedo) 
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No dia 31 de outubro de 2011, uma reportagem publicada na revista Veja foi 

reproduzida no site da Prefeitura de Mossoró. A matéria sobre as cidades que mais se 

desenvolveram no Brasil nos últimos dez anos, com base em dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) destacou Mossoró como o município com maior crescimento 

de renda per capita, no período. À época, o espaço dado à divulgação da cidade na publicação 

nacional teve boa repercussão no Estado, situação comemorada pela prefeita Fafá Rosado, 

sem conotação política. Segundo ela, o destaque na matéria “mostra que estamos no caminho 

certo: investindo em educação, infraestrutura, industrialização, saneamento básico; enfim, em 

todos os setores vitais para o crescimento de Mossoró”. Neste caso, não houve personalização 

das ações, atribuídas pela própria reportagem da Veja à instituição da Prefeitura, mesmo 

caminho seguido pela gestora ao expressar-se na terceira pessoa do plural, como parte 

integrante de um conjunto. 

 

 
Mossoró - RN, 31/10/2011 

 

Veja: Mossoró é a cidade do Brasil com maior crescimento de renda per capita dos 

últimos 10 anos 
Depois de relacionada entre as 20 metrópoles do futuro, Mossoró volta a ser destaque em uma 

matéria especial da revista Veja. Na edição nº 2241 - ano 44 - nº 44, de 02 de novembro de 2011, 
a Veja publica reportagem especial de 35 páginas "As campeãs de riqueza e bem-estar", com 106 

cidades brasileiras acima de 200 mil habitantes, e entre elas está Mossoró, destacada como a 

cidade do Brasil que obteve o maior crescimento de renda per capita dos últimos 10 anos. 
Para produzir a matéria, a Veja se baseou em estatísticas oficiais, coletadas pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE). No quesito geração de renda, Mossoró saltou de 

R$ 205 para R$ 628,00. 

De acordo com a Veja, as 106 cidades da reportagem têm à sua frente as perspectivas e os 
desafios comuns aos grandes centros. “E estão fazendo bonito”, escreve a revista, citando que 

muitas dessas cidades já podem festejar a universalização de serviços, como saúde, educação 

coleta de lixo e saneamento. Ainda segundo a revista "Em sua maioria as cidades que mais 

brilham escolheram a educação como caminho para alcançar o progresso".  

(Cont.) 

Durante toda a manhã, os moradores da comunidade e adjacências terão acesso a ações nas 
áreas da saúde, educação, cidadania, beleza e lazer. Qualquer pessoa pode usufruir das 

atividades, que são ofertadas gratuitamente e por profissionais qualificados. 

Na noite anterior a realização da Caravana, acontece também no Bom Jesus o Fórum de 

Cidadania. O evento, sempre iniciado às 18h, reúne a população local e as autoridades 
municipais, lideradas pela prefeita Fafá Rosado. O objetivo é ouvir as reivindicações e sugestões 

de melhorias para o bairro. 
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Na reportagem, a Veja cita a indústria petrolífera como instrumento gerador de renda, mas 
reconhece o papel da prefeitura no crescimento da cidade. Faz referência ao programa de 

renúncia fiscal na área da educação, denominado de “Prosuperior”, estimulando a expansão de 

várias universidades. 
"O número de universitários quadruplicou e já chega a 15 mil". A Veja também se refere ao 

Programa de Desenvolvimento Econômico (PRODEM). "Isso fez com que em seis anos, 

Mossoró atraisse 31 indústrias e criasse 15 500 novos empregos", impulsionando o progresso e 

gerando renda. Finalizando a matéria o jornalista Marcelo Sperandio cita que Mossoró "É mais 
uma prova de que investir em educação produz riqueza". 

Para a prefeita Fafá Rosado, a reportagem de Veja é um motivo de orgulho para a Cidade. E de 

satisfação para o seu governo. “Isso mostra que estamos no caminho certo: investindo em 
educação, infraestrutura, industrialização, saneamento básico; enfim, em todos os setores vitais 

para o crescimento de Mossoró”, diz. 

Em reportagem divulgada no ano passado, a mesma revista já havia relacionado Mossoró entre 

as 20 futuras metrópoles do futuro no Brasil. “De fato, Mossoró cresce em todos os segmentos, 
se transforma numa das maiores cidades do Brasil e, sem dúvidas, se credencia à condição de 

metrópole", finaliza Fafá Rosado. 
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A reprodução de matérias como esta é importante para fortalecer a gestão pública, 

uma vez que foi elaborada com base em dados comparativos apurados pelo principal órgão de 

pesquisa do País, utilizado como fonte de informação acerca da realidade brasileira. Ao dar 

destaque a um dos 167 municípios do Rio Grande do Norte, que não a capital, a reportagem 

da Veja mereceu esta ênfase. Há quem diga que a linha editorial da revista semanal, ligada a 

partidos como o PSDB e o DEM (Democratas), justifica esse destaque, já que Mossoró é a 

única cidade do Brasil governada pelo partido Democratas. Porém, isso é apenas especulação 

e por isso a peça é classificada como Comunicação Pública, ao destacar o desempenho da 

cidade em âmbito nacional. 
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8 CONCLUSÃO 

 

O avanço tecnológico e o fortalecimento da democracia são fatores que têm como 

consequência, entre outras coisas, o maior acesso à informação por parte dos cidadãos 

brasileiros. O volume de dados disponibilizados pela internet, assim como a crescente 

facilidade de acesso aos equipamentos que possibilitam a comunicação entre as pessoas têm 

obrigado os gestores públicos a se adaptar a esta nova realidade. E este caminho é inevitável. 

Diante disso, o investimento em estruturas de comunicação que revelem à sociedade 

como é feita a administração do dinheiro público, a oferta de serviços, e informam como as 

pessoas podem ter acesso a tais serviços, em consequência da exigência pela transparência no 

trato com a coisa pública, tem imposto mudanças na atuação dos políticos e a elaboração e 

implementação de políticas públicas neste âmbito, assim como o cumprimento das mesmas, 

apesar de ainda num ritmo aquém da velocidade de produção e difusão da informação. Se 

antes do advento das comunicações, a gestão pública era desenvolvida, em muitos casos, 

como se fosse a gestão do patrimônio privado passado de pai para filho, agora, a manutenção 

da hereditariedade no poder passa pelo crivo cada vez mais crítico da opinião pública sobre a 

gestão e sobre o processo de comunicação que a envolve. A viabilidade das gestões tem sido 

vinculada ao processo eficaz de comunicação pública, independente do investimento público 

na educação dos brasileiros, que têm encontrado alternativas para driblar a inércia de grande 

parte dos gestores públicos e os questionado por esta falta de atuação. 

Ainda longe de tornar o processo político algo realmente democrático na prática, a 

fluidez que as tecnologias e a internet concederam ao fluxo de informação tem permitido que 

a sociedade dê passos importantes no fortalecimento da cidadania. Com isso, também tem-se 

garantido que a comunicação ganhe mais destaque na gestão pública como ferramenta de 

governança. Ou seja, gradativamente constata-se a consciência dos administradores públicos e 

suas equipes sobre a necessidade urgente de dar tratamento profissional à gestão da 

comunicação no setor público, pois a avaliação por parte da população deixou de ser apenas 

no período eleitoral, para ser algo do cotidiano da sociedade e as redes sociais estão aí para 

comprovar esta mudança que, em alguns casos, deve ser imediata. 

A análise do conteúdo das matérias publicadas nos sites das Prefeituras de Natal e 

Mossoró no período de agosto a outubro de 2011, a um ano do período eleitoral nos 

municípios, revelou um alto índice de peças caracterizadas como marketing político, o que 

mostra que a apropriação indevida da coisa pública ainda persiste. Das 845 matérias 

publicadas nos dois portais institucionais, 231 delas, ou seja, 27,33% têm caráter personalista, 
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de autopromoção e, de uma forma ou de outra, atribuem à pessoa do gestor o êxito de ações 

administrativas, com o objetivo de exaltar a pessoa e, consequentemente, mantê-la no poder, 

onde constrói uma carreira que, em tese é dedicada a servir ao público, mas que na prática 

revela-se muito mais a servir aos poucos que integram o grupo de pessoas que de uma forma 

ou de outra contribui para a manutenção do status quo e, exatamente por isso, também é 

beneficiado. 

 Esta prática, além de ferir a legislação brasileira, vai de encontro ao próprio fim da 

ferramenta de comunicação pública, tendo em vista que os sites são veículos institucionais e, 

dentro deste contexto evolutivo do acesso às tecnologias, devem ser administrados para 

permitir aos gestores garantir à sociedade o direito constitucional de acesso à informação. 

Mas é inegável a apropriação indevida da coisa pública visando apenas à promoção política 

dos gestores. 

E mais, constatou-se que esta prática antiética é levada de maneira consciente tendo 

em vista que, apesar de no caso da Prefeitura de Natal, a orientação dada aos integrantes da 

Secretaria de Comunicação ser a impessoalidade na elaboração das matérias, priorizando o 

caráter jornalístico das mesmas, na prática, há a publicação de vários casos de agressiva 

prática de marketing político. Já em relação ao material publicado no site da Prefeitura de 

Mossoró, a orientação do secretário à equipe é de foco no gestor na elaboração dos textos, o 

que vai de encontro aos princípios constitucionais abordados neste estudo, assim como no que 

preconiza o referencial teórico. 

É importante destacar que mesmo o volume de matérias caracterizadas como 

comunicação pública chegando a pouco mais de dois terços do total, ainda é possível 

constatar a falta de preocupação no tocante ao estímulo à participação da sociedade na gestão. 

O que nos permite afirmar que, apesar de uma conduta condizente com o princípio da 

publicidade dos atos, a comunicação ainda não é utilizada de forma estratégica ao ponto de 

ser considerada uma ferramenta integradora entre Sociedade, Estado e Governo, ou seja, 

relatam-se dados e fatos, mas a prática da boa governança corporativa na gestão pública ainda 

é um objetivo a ser alcançado. Percebe-se que a peça ser caracterizada como de Comunicação 

Pública não é sinônimo de ferramenta de Governaça. 

Poucos são os casos de divulgação de atividades às quais a população é convidada a 

debater sobre a elaboração de políticas públicas, assim como quase nada se viu no período 

analisado de ações dos gestores dos municípios citados em decorrência das necessidades 

expressadas pelos moradores das cidades. Os canais de troca de informação, apesar da 
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mobilidade e do fácil acesso á internet, são escassos e pouco eficazes, tanto em Natal como 

em Mossoró. 

Parece óbvio que o êxito da administração pública é vinculado à pessoa que está à 

frente da Prefeitura, como é o caso abordado neste trabalho, porém estamos falando em 

comunicar e a qualidade do processo está na formatação que é dada ao jogo de palavras para 

que a mensagem publicada esteja de acordo com os fins sociais, administrativos e políticos. 

Não é possível tratar os interessados em estar na vida pública, como simples devotos do 

servir, em busca de uma sociedade mais justa. A ingenuidade deste pensamento não cabe na 

política. É claro que há o interesse pessoal de ascensão política, de acesso ao poder, e a 

manutenção desta realidade. Todos têm interesses, legítimos e os nem tanto assim, e são eles 

quem direcionam as relações do jogo de poder no sistema político.  

A execução de políticas públicas que beneficiam o maior número de pessoas retorna 

para os gestores, mesmo que não haja a agressiva utilização do marketing político, como 

ainda acontece, segundo os dados analisados aqui. Até porque, esta prática também pode 

voltar-se contra o gestor, caso aquilo que é divulgado, não reflete a realidade vivenciada pelos 

cidadãos. Exemplo disso é a desaprovação da administração da prefeita Micarla de Sousa, em 

Natal. 

Em Mossoró, a produção pode ser quantitativamente considerada como ínfima, tendo 

em vista que o número de matérias publicadas em três meses foi a mesma quantidade que foi 

publicada por Natal em apenas um mês. Porém, quantidade nem sempre quer dizer qualidade 

e, os textos produzidos pela Secretaria de Comunicação de Mossoró revelam maior 

preocupação com detalhes e informações de interesse público, se comparado ao material 

publicado pela Prefeitura de Natal. Isso, quando falamos nas matérias caracterizadas como 

comunicação pública, pois a média de peças de marketing político publicadas no site superou 

a média total chegando a 34%. 

No caso da Capital do Oeste ainda há um cunho político muito forte na formação das 

equipes, tendo em vista a escolha de um contador para comandar a equipe de comunicação, 

revelando que a profissionalização da estrutura ainda não é prioridade para a gestão. A 

composição da equipe e a influência do perfil dos profissionais é uma relação que pode ser 

estudada em projetos futuros. Porém, a afirmação que se faz aqui é respaldada pela própria 

produção diária, que em média registra três matérias e com atividade praticamente inexistente 

aos finais de semana e feriados, períodos nos quais as administrações públicas geralmente 

desenvolvem atividades por serem dias mais fáceis de encontrar os cidadãos em casa, 
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aproveitando a folga do trabalho. O conhecimento do processo de produção jornalística por 

profissionais da área dá ritmo à produção da equipe. 

O fato é que a demanda social está imprimindo uma nova forma de pensar e agir aos 

gestores públicos. A necessidade de transparência e o fortalecimento da gestão participativa 

comprovam a máxima de que informação é poder. E, mesmo que os políticos não tenham 

interesse de revelar tudo o que acontece nos bastidores da política, a sociedade tem 

encontrado mecanismos para burlar a blindagem à publicização do sistema mantido no País, 

bem como garantir espaços participativos, como a cobrança pela realização e divulgação de 

audiências públicas com a participação de representantes de diversos setores da sociedade 

visando garantir o debate acerca de variados temas de interesse da coletividade.  

Neste sentido, os órgãos de fiscalização também são importantes aliados dos cidadãos 

neste processo de mudança de paradigma, uma vez que oferecem os dados sobre quanto do 

dinheiro público é usado, como, e em benefício de quem.  

Se informação é poder, a sociedade tem buscado, pouco a pouco, garantir o seu espaço 

e fortalecer a sua atuação em beneficio da coletividade. E esta nova realidade, para ser cada 

dia mais consolidada, passa pela comunicação e aqui não falamos apenas da emissão de 

informação, ou registro de eventos realizados pela Prefeitura, como acontece em muitos dos 

textos publicados nos dois sites aqui analisados. Estamos falando sobre a troca de informação 

e não da divulgação de fatos que interessam a poucos. E neste processo amplo de 

comunicação entre Sociedade, Estado e Governo, ressaltamos a utilização do marketing como 

importante elemento neste processo de comunicação integrada, que difere da prevalência dada 

à sua forma propagandista. 

Esta nova dinâmica social demanda mais trabalho para os políticos e equipe de 

gestores, assim como para os cidadãos que têm a necessidade de informações sobre a 

administração de uma forma geral. Mas este trabalho não deve ser visto como algo penoso, 

pois a fiscalização e o acompanhamento da gestão da coisa pública garantem melhores 

serviços públicos, direitos constituídos, legislação adequada às necessidades e anseios da 

sociedade e a aplicação da verba pública aplicada para este fim, reduzindo as desigualdades 

sociais. 

A análise aqui realizada revela que, para que este processo de integração entre 

Sociedade, Governo e Estado seja acelerado, é fundamental que a comunicação passe a ser 

utilizada como ferramenta de estratégia e gestão pública. Como tal, este processo deve ser 

planejado e submetido ao monitoramento constante pelos órgãos de fiscalização responsáveis, 

e pelos cidadãos.  
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O acesso às notícias acerca de determinados fatos levam à reflexão e à consequente 

tomada de decisão, seja ela para a efetivação de uma mudança ou para a manutenção da 

realidade vigente. Conhecer e debater sobre quais são os impactos causados pelas ações 

governamentais na sociedade é o estabelecimento do processo de comunicação que, dentre 

outras coisas, viabiliza a prática da chamada governança para resultados, através do 

estabelecimento de arranjos entre os mais diversos atores para o desenvolvimento e gestão das 

políticas públicas. Sem um eficaz processo de comunicação esta prática é comprometida. 

Se a classe política não demonstra interesse em realizar mudanças significativas no 

País, cabe ao cidadão tomar para si a responsabilidade de, pouco a pouco, garantir que estas 

mudanças sejam efetivas, seja a partir da cobrança pela oferta de serviços públicos de 

qualidade, a partir do voto consciente, na efetivação de denúncias à Justiça de possíveis 

irregularidades, e mesmo na organização de grupos sociais de controle. Este processo de 

monitoramento, controle e busca por transparência, passa pelo conhecimento da legislação em 

vigor no Brasil, dos direitos e deveres da sociedade. 

 Os políticos dependem dos cidadãos e a consciência disso, bem como a mudança no 

comportamento das pessoas, leva os detentores de mandatos eletivos a buscar formas de 

atender às expectativas da sociedade. Aos poucos, os gestores públicos perceberão – ao menos 

é o que se espera - que o exercício da cidadania e a prática da comunicação pública eficiente 

representam campanhas de marketing político mais eficazes do que as peças publicitárias 

descontextualizads. Este é uma sugestão de novo estudo, a partir deste, tendo em vista que a 

análise sobre as ações contínuas que visam o fortalecimento da cidadania e a participação 

popular nas administrações públicas pode culminar, por exemplo, na elaboração de um 

modelo de publicação e monitoramento a ser adotado nas instituições públicas, respeitando as 

especificidades do nível administrativo e mantendo-se o padrão de forma planejada. 

Imprimir mudanças positivas na vida de cada pessoa é a forma mais inteligente de 

fixar o nome na memória do eleitor. Isso dá trabalho, custa dinheiro e nem todos os políticos 

estão dispostos a gastar o que supõem ser de sua propriedade, por terem sido escolhidos para 

representar e administrar a sociedade em seu benefício. O custo-benefício do investimento  

em planjemanento pode ser tema  de estudos futuros para embasar decisões administrativas. 

Diante do exposto, é perceptível que o caminho a ser percorrido é longo, mas espera-

se que esta nova realidade seja fortalecida a partir da formação de uma rede de comunicação 

integrada por cidadãos, profissionais da área e gestores, pois assim a coletividade tem 

condições de contribuir para o fortalecimento desta rede com a qual ganha o conjunto da 

sociedade, a partir do desenvolvimento da Nação em beneficio de todos. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A – Demonstrativo da quantidade de matérias publicadas na seção de notícias do 

site www.natal.rn.gov.br. 

 

 
 

 
 

 
 

Fonte: demonstrativos elaborados pela autora. 
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Fonte: demonstrativos elaborados pela autora. 
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Fonte: demonstrativos elaborados pela autora. 
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APÊNDICE B – Entrevista com o secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de 

Natal. 

 

 Nome completo:  Jean Valério Gomes Damasceno 

 Data de nascimento:  15 02 1980 

 Formação acadêmica:  Nível Superior Completo (UFRN – Comunicação Social 

– Jornalismo) 

 

1. Há quanto tempo está à frente da Secretaria de Comunicação da Prefeitura? 

 

2 anos e 10 meses 

 

2. Como foi a escolha do domínio do portal institucional da Prefeitura? 

 

É o domínio público (www.natal.rn.gov.br). 

 

3. Quantos profissionais atuam na Secretaria de Comunicação e quantos deles são 

responsáveis pela produção das matérias publicadas na seção de notícias do portal? 

 

A Secretaria de Comunicação conta com o trabalho de 16 profissionais, entre 

jornalistas e estagiários e repórter fotográfico. Todos eles têm participação direta ou 

indireta na produção do conteúdo que é postado no portal institucional. 

 

4. A Secretaria de Comunicação é responsável pela apuração de notícias de todas as 

secretarias ou existem assessorias por secretaria/gerência? Se sim, como é esta 

divisão? 

 

A Secretaria de Comunicação é responsável pela coordenação e apuração de notícias 

de todas as secretarias. Algumas secretarias, principalmente às de maior demanda 

como Saúde, Educação e Meio Ambiente, possuem assessorias de imprensa. Estas 

assessorias são subordinadas à Secretaria de Comunicação. 

 

5. Considerando a existência de assessorias de imprensa por secretaria, como se dá a 

publicação de notícias no site? Todas têm acesso ou o mesmo é restrito à Secretaria de 

Comunicação? 

 

O acesso é restrito à Secretaria de Comunicação, que recebe as notícias, seleciona, 

edita e posta no portal. 

 

6. Existe a determinação de um número mínimo de matérias a serem publicadas por dia 

ou a produção é aleatória? 

 

Não há um número determinado. Há dias e semanas em que a produção é maior 

dependendo da demanda de temas e das circunstâncias. Há uma cobrança para que a 

produção seja constante e qualificada. 
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7. Existe orientação para a manutenção do padrão das notícias (linguagem, tamanho e 

formato do texto, escolha de fotos) publicadas na seção de notícias do site da 

Prefeitura? Se sim, qual? 

 

Sim. Há uma orientação de que os textos precisam ser objetivos e informativos. Os 

releases enviados pela Secretaria de Comunicação obedecem um padrão de 

formatação específico e sempre são acompanhados pela logomarca da Prefeitura de 

Natal e da cidade sede da Copa de 2014. 

 

8. Existe preocupação em minimizar a promoção política na divulgação de informações? 

Se sim, como é feito isso? 

 

Sim. Notícias precisam ser impessoais e informativas. A agenda das autoridades 

públicas, dos gestores públicos, é divulgada sempre com transparência. Isso é feito 

com a orientação de ser observada a relevância da notícia. Os editores responsáveis 

por liberar as notícias devem ter a leitura correta do que representa a importância da 

notícia para a população. 

 

9. Como é o processo de edição de todo material publicado na seção de notícias do portal 

da Prefeitura? 

 

O repórter recebe a pauta, apura, escreve. A reportagem é editada por um editor 

responsável. Em seguida é liberada e publicada no portal. 
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APÊNDICE C – Gráfico demonstrativo da quantidade de matérias publicadas na seção de 

notícias do www.natal.rn.gov.br. 

 

 

 

 

 

 

 
Meses analisados; CP: Comunicação Pública; MP: Marketing Político. 

 

 

 

 

 

 
Fonte: gráfico elaborado pela autora. 
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APÊNDICE D – Demonstrativo da quantidade de matérias publicadas na seção de notícias do 

site www.prefeiturademossoro.com.br. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
Fonte: demonstrativos elaborados pela autora. 
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Fonte: demonstrativos elaborados pela autora. 
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Fonte: demonstrativos elaborados pela autora. 
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APÊNDICE E – Entrevista com o secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de 

Mossoró. 

 
 Nome completo:  Ivanaldo Fernandes Costa Júnior 

 Data de nascimento:  04/07/1977 

 Formação acadêmica:  Bacharel em Ciências Contábeis (com Especialização em 

Informática Aplicada) 

 

1. Há quanto tempo está à frente da Secretaria de Comunicação da Prefeitura? 

 

Desde 2009. 

 

2. Como foi a escolha do domínio do portal institucional da Prefeitura? 

 

O www.prefeiturademossoro.com.br deve-se ao fato de ter sido a primeira escolha 

quando a prefeitura contratou uma empresa e fez sua primeira página. Resolvemos 

manter para não afetar os usuários que já conheciam o endereço. Temos também o 

endereço www.mossoro.rn.gov.br que remete para a mesma página. 
 

3. Quantos profissionais atuam na Secretaria de Comunicação e quantos deles são 

responsáveis pela produção das matérias publicadas na seção de notícias do portal? 

 

12 profissionais, dos quais 2 fotógrafos e 4 jornalistas, 1 webmaster e 1 webdesign. 
 

4. A Secretaria de Comunicação é responsável pela apuração de notícias de todas as 

secretarias ou existem assessorias por secretaria/gerência? Se sim, como é esta 

divisão? 

 

A comunicação é centralizada. A gerência é responsável por toda a apuração e 

distribuição das informações institucionais. 
 

5. Considerando a existência de assessorias de imprensa por secretaria, como se dá a 

publicação de notícias no site? Todas têm acesso ou o mesmo é restrito à Secretaria de 

Comunicação? 

 

Não há divisão. O processo é centralizado. 

 

6. Existe a determinação de um número mínimo de matérias a serem publicadas por dia 

ou a produção é aleatória? 

 

A produção é aleatória mas constante. O número de matérias é proporcional as 

realizações/atividades institucionais. 
 

7. Existe orientação para a manutenção do padrão das notícias (linguagem, tamanho e 

formato do texto, escolha de fotos) publicadas na seção de notícias do site da 

Prefeitura? Se sim, qual? 

 

A única determinação é que seja fiel a realidade. As informações devem ser apuradas. 

Temos que ter a responsabilidade em informar de forma correta. Quanto à distinção, se 

http://www.prefeiturademossoro.com.br/
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dá de forma técnica quando a notícia vai para o site e deve ser mais sucinta, quando é 

enviada para os jornais, pode e deve ser mais ampla. 

8. Existe preocupação em minimizar a promoção política da divulgação de informações? 

Se sim, como é feito isso? 

 

A preocupação se dá no sentido de deixar clara a responsabilidade da cada 

ação/atividade/programa, tendo como foco o agente público objeto da informação. 
 

9. Como é o processo de edição de todo material publicado na seção de notícias do portal 

da Prefeitura? 

 

As pautas são repassadas aos jornalistas que são responsáveis pela edição/correção 

gramatical das matérias. Os fotógrafos trabalham na cobertura da agenda da prefeita a 

na produção de fotos para o arquivo/site. O webdesing é responsável pela postagem 

das notícias no portal. 
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APÊNDICE F – Gráfico demonstrativo da quantidade de matérias publicadas na seção de 

notícias do site www.prefeiturademossoro.com.br. 

 

 

 

 

 

 

 
Meses analisados; CP: Comunicação Pública; MP: Marketing Político. 

 

 

 

 

 

 
Fonte: gráfico elaborado pela autora. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Matéria publicada no site do Ministério Público do Rio Grande do Norte. 

 

TJ: lei que permite terceirizações na saúde é inconstitucional 
» 26/5/2011 - 10:10h 

por Assessoria de Imprensa do MPRN 

 

O Tribunal de Justiça julgou procedende a ação direta de inconstitucionalidade (ADI) da lei municipal 

que permitiu as contratações do ITCI, IPAS e da Associação Marca, que prestam serviços na área de saúde para o 

município de Natal. A ADI movida pelo Ministério Público comprovou várias falhas técnicas na lei aprovada pela 

Câmara de Vereadores da capital. 

Com a decisão do TJ, o contrato da Prefeitura de Natal com a Associação Marca que administra as 

UPAs e as Ames se torna ilegal. Os contratos com ITCI ( Instituto de Tecnologia, Capacitação e Integração Social) e 

IPAS (Instituto Pernambucano de Assistência Social) já não estavam mais em vigor.  

A contestação do Ministério Público sobre a lei municipal levou em conta itens tecnicamente incorretos 

como a comprovação de que o prestador de serviço é organização social. A lei municipal concedia até quatro anos, 

depois da assinatura do contrato, para esta comprovação. Já a lei federal que permite estas terceirizações para 

administração de UPAs determina que o prestador de serviço comprove, antes de assinar o contrato, que é uma OS. 

Outra irregularidade na lei municipal é com relação ao controle social. Pelo modelo da lei federal, a 

sociedade e o poder público tem que ter participação na administração da Organização Social contratada para prestar o 

serviço. A lei local não previa este controle, o que torna os institutos semelhantes a empresas privadas. O Ministério 

Público moveu a ADIN em junho do ano passado e mesmo com a contestação na Justiça, a Prefeitura de Natal 

continuou fazendo novas contratações com base na lei. 

Além do Ministério Público, o Tribunal de Contas também havia reprovado o contrato com ITCI devido a 

irregularidades, recomendando inclusive que a Prefeitura de Natal suspendesse a prestação do serviço pelo Instituto, e 

para garantir assistência à população treinasse servidores públicos e fizesse concurso público.  

Coletiva: 

O Procurador Geral de Justiça receberá a imprensa hoje (26/05/2011) para uma entrevista coletiva às 15h na sede da 

Instituição. 

Acesse o Portal de Notícias do MPRN www.mp.rn.gov.br 

 

http://www.mp.rn.gov.br/
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ANEXO 2 – Matéria publicada no portal NOMINUTO.COM. 

 

 
  

Terça-feira, 27/09/2011 às 11h03 

Prefeitura não sinaliza renovação de 
contrato e AMEs ameaçam parar 

Até 32.500 atendimentos são feitos por mês em três unidades; Marca manda recado: Executivo 

tem um mês resolver situação. 
Por Dinarte Assunção 

Foto: Arquivo Nominuto.com 

 

Uma nota distribuída à imprensa pela Associação Marca, organização social responsável 

pela gerência das unidades de Atendimento Médico Especializado (AME), dá conta de que, após 26 

de outubro, caso não haja renovação do contrato, a prestação de serviço médico será suspensa. 

Sem a certeza de que o contrato de prestação de serviço será renovado, a Marca 

colocou todos os funcionários de sobreaviso, e reduziu, por força de lei, o horário de funcionamento 

de todos os ambulatórios em duas horas (a partir de hoje passa a ser das 7h às 17h). 

O contrato de gestão compartilhada entre a Prefeitura do Natal e a Associação Marca é 

de R$ 24 milhões anuais. Atualmente, três AMEs estão em operação: Brasília Teimosa (Zona Leste), 

Nova Natal (Norte) e Planalto (Oeste). Juntas, realizam até 32.500 atendimentos mensais em 12 

especialidades médicas. 

A reportagem do Nominuto procurou a Secretaria Municipal de Saúde para esclarecer o 

caso. A assessoria de imprensa informou que as dúvidas seriam dirimidas pelo departamento jurídico, 

mas só ao fim da manhã de hoje. 

Através de sua assessoria de imprensa, a Marca espera que a renovação do contrato 

seja feita. Do contrário, com efeito, todos os serviços serão suspensos após 26 de outubro. 
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ANEXO 3 – Matéria publicada no portal NOMINUTO.COM. 

 

 
  

Terça-feira, 27/09/2011 às 14h01 

Manutenção dos AMEs depende de projeto 
de lei enviado à CMN 

Enquanto a Câmara de Vereadores não aprovar matéria que regulamenta participação das OS, 
Secretaria de Saúde não poderá renovar contratos. 
Por Dinarte Assunção 

De mãos atadas. É como se encontra a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) diante da 

iminência da paralisação dos AMEs (Ambulatório Médico Especializado). De acordo com a assessoria 

jurídica da pasta, o contrato que vencerá em 26 de outubro só poderá ser renovado se a Câmara 

Municipal de Natal aprovar projeto enviado pelo Executivo e que permite a contratação de 

Organização Social para compartilhar a gerência da saúde. 

Desde que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte (TJ-RN) declarou 

inconstitucional a Lei nº 6.108/2010, que regulamenta a atividade das Organizações Sociais no 

âmbito do Município, a Prefeitura do Natal ficou impedida de não só realizar novas contratações com 

as OS, mas também de renovar os dispositivos em execução. 

Além das três AMEs existentes atualmente (Brasília Teimosa, Planalto e Nova Natal), há 

ainda a gerência da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Pajuçara. Os quatro são administrados 

pela Associação Marca, mas apenas o contrato das AMEs está sob ameaça - o da UPA só termina no 

segundo semestre do próximo ano. 

Em 26 de outubro próximo, o contrato firmado entre a Prefeitura do Natal e a Associação 

Marca deverá vencer. São R$ 26.282.865,00 anuais rateados, mensalmente, da seguinte forma: R$ 

544.416,12 para AME Planalto; R$ 860.437,12 para Nova Natal e R$ 785.385,21 destinados a 

Brasília Teimosa. 

De acordo com o assessor jurídico da SMS, Tobias Tavares, a lei municipal declarada 

inconstitucional pelo TJ foi baseada em semelhante norma aplicada no estado de São Paulo. Para 

adequar a contratação à legalidade, proposta pelo TJ, o Executivo municipal alterou a lei local em 

conformidade com o dispositivo federal (Lei 9.637/98) que rege a participação de Organizações 

Sociais no poder público e enviou o novo projeto para a Câmara de Vereadores. 

"Ou seja, até que a lei seja votada pelo Legislativo, e aprovada, não podemos renovar a 

contratação da Associação Marca", resumiu Tavares. De acordo com ele, a principal modificação diz 

respeito à participação do poder público no conselho gestor da OS, que deverá ter cota de 

participação de 20% sobre o número total de membros. 

 

http://www.nominuto.com/noticias/cidades/manutencao-dos-ames-depende-de-projeto-de-lei-enviado-
a-cmn/77300/ 
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ANEXO 4 – Matéria publicada no site do Jornal Tribuna do Norte, versão online. 

 

 

Política 
Pesquisa aponta potencial dos pré-candidatos em 
Natal 
Publicação: 25 de Março de 2011 às 00:00 
O ex-prefeito Carlos Eduardo lidera a nova rodada da pesquisa Consult em diferentes cenários nos 
quais o nome dele é incluído para a disputa pela prefeitura de Natal em 2012. A ex-governadora 
Wilma de Faria fica em segundo nas simulações com Carlos Eduardo e lidera nos cenários sem o ex-
prefeito. A prefeita Micarla tem a maior rejeição entre os possíveis candidatos. Essas são algumas 
constatações que podem ser feitas a partir dos números divulgados ontem pelo instituto Consult. 
 
O instituto mostra que Carlos Eduardo tem um potencial para conquistar 50% dos votos em uma 
simulação com onze nomes. Ne sse mesmo cenário, a ex-governadora Wilma de Faria aparece em 
segundo lugar com potencial para chegar a 34,5% dos votos e Felipe Maia com 16,5%. Em seguida, 
ficam Robinson Faria (10,8%), Rogério Marinho (9%), Hermano Morias (8,9%), Paulinho Freire (6,4%), 
Micarla de Sousa (5,9%), Adão Eridan (5,1%), Fernando Mineiro (4,5%) e Joanilson de Paulo Rego 
(1,9%). Esses percentuais são da preferência para prefeito de Natal se a eleição fosse hoje, com 
respostas múltiplas, ou seja, na qual o entrevistado pode citar mais de um nome. 
 
O instituto também ouviu os eleitores sobre a intenção de votos, com resposta única, considerando 
vários cenários. Na 1ª simulação, como sete nomes, Carlos Eduardo lidera com 41,5%. Em seguida, 
aparece Wilma de Faria, com 17,63%. Felipe Maia está em terceiro, como 7,63%. Atual prefeita, 
Micarla fica em quarto lugar, com 4,13%, praticamente empatada com Rogério Marinho, que tem 4 
pontos. Nesse cenário, ainda foram citados Robinson Faria (3,88%) e Fernando Mineiro (2,13%). 
 
A 2ª simulação, na qual são excluídos os nomes da ex-governadora Wilma de Faria e do deputado 
Felipe Maia, Carlos Eduardo fica em primeiro e nesse caso vai a 50,63%. Em segundo, surge Rogério 
Marinho, com 8%, seguido por Robinson Faria (6%), Micarla de Sousa (5,63%), Hermano Morais 
(3,75%) e Mineiro (3,13%). 
 
Na 3ª simulação, não foi incluído o nome de Carlos Eduardo. Neste caso, Wilma de Faria lidera, com 
35,75%. O segundo é Felipe Maia, com 11,75%. Os demais citados neste cenário foram Hermano 
Morais (7,88%), Robinson Faria (7,75%), Micarla de Sousa (4,75%) e Paulinho Freire (3,13%). 
 
Na 4ª simulação, a pesquisa incluiu quatro nomes. Mais uma vez Carlos Eduardo lidera com 46,75%. 
Wilma de Faria fica com 17,25% e Felipe Maia com 10,50%. Micarla de Souza tem 4,38%. 
 
Na simulação 5 — com quatro nomes, mas sem Wilma de Faria — Carlos Eduardo fica com 54,25%; 
Felipe Maia, com 14%; Micarla de Sousa, com 5,50; e Fernando Mineiro, com 3,25%. Na simulação 6, 
também com quatro nomes, mas sem Carlos Eduardo, Wilma de Faria lidera com 40,75%, enquanto 
Felipe Maia aparece com 17,25%. Fernando Mineiro, com 5,88%, e Micarla de Sousa, com 5,25%, 
ficam praticamente empatados. 
 
Na simulação 7, com três nomes sem Carlos Eduardo, os possíveis candidatos têm os seguintes 
percentuais: Wilma de Faria, 42,75%; Felipe Maia, 18,75%; e Micarla de Sousa, 5,38%. Na simulação 
8, com três nomes sem Wilma de Faria, os números foram: Carlos Eduardo, 56,13%; Felipe Maia, 
14,63%; e Micarla de Sousa, 5,63%. Outros dois cenários foram pesquisados: um com  Wilma de Faria 
(43,38%), Hermano Morias (15,25%) e Micarla de Sousa (5,75%); e outro com Carlos Eduardo 57,38%, 
Hermano Morais (9,38%) e Micarla de Sousa (6,75%). 
 
No levantamento sobre rejeição dos possíveis candidatos o maior percentual é o de Micarla de 
Sousa, com 61,5 pontos. A ex-governadora Wilma de Faria fica com a segunda pior rejeição (13%). 
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Felipe Maia e Fernando Mineiro são rejeitados por 5,9% dos eleitores, Adão Eridan por 5,4% e 
Paulinho Freire por 5%. Abaixo dos cinco pontos de rejeição ficaram: Carlos Eduardo (4,3%), 
Joanilson de Paula Rego (3,6%), Robinson Faria (3%), Rogério Marinho (2,8%) e  Hermano Morais 
(2,3%). 
 
A pesquisa Consult foi realizada de 17 a 23 de março e foram ouvidas 800 pessoas em Natal. A 
margem de erro é de 3,2%, para mais ou para menos. 
 
Desaprovação da prefeita chega a 84% 
A pesquisa do Instituto Consult mostra que a administração da prefeita Micarla de Sousa (PV) atingiu 
um dos maiores índices de desaprovação dos últimos anos em Natal. De acordo com o Consult, 84,5% 
desaprovam a gestão neste início da segunda metade do mandato. Isto equivale a dizer que oito em 
cada grupo de dez natalenses estão insatisfeitos com a administração municipal. No caso dos quem 
têm curso superior esse porcentual é ainda maior: 91,2%. 
 
Na análise feita por regiões administrativas, a rejeição é maior na Zona Sul (88,5%), onde a 
prefeitura enfrenta problemas com o saneamento e pavimentação de ruas em Capim Macio, bairro 
de classe média alta de Natal. Na Zona Norte, onde houve uma votação massiva na então candidata 
do PV, a desaprovação é de 84%. A prefeita Micarla de Sousa disse ontem que a pesquisa é um 
retrato do momento. Mas o índice cresceu de dezembro para cá. Na pesquisa passada, a 
desaprovação era de 77,6%. 
 
Ex-prefeito de Natal e que encerrou a carreira política logo depois de concluir o mandato, em 
meados da década de 1990, o engenheiro Aldo Tinoco Filho acha que o momento é desfavorável a 
qualquer pesquisa de opinião pública para avaliação dos prefeitos. “Atravessamos uma crise que 
começou em 2008 e derrubou a arrecadação do FPM. Hoje os prefeitos do Rio Grande do Norte não 
têm dinheiro sequer para a contrapartida de convênios com o governo federal. E sem obras para 
mostrar, fica difícil para os prefeitos.” 
 
Aldo disse que na metade do mandato, em 1995, a desaprovação ao governo dele girava entre 20% e 
25%. “Naquela época eu estava fazendo drenagem em Natal. Ainda hoje sou conhecido como o 
prefeito da drenagem.” A prefeita que sucedeu Aldo, a professora Wilma Maria de Faria, teve boa 
avaliação no governo, tanto que foi reeleita em  2000 com quase o dobro de votos da segunda 
colocada, a deputada Fátima Bezerra, e ainda ajudou a eleger Carlos Eduardo em 2004. 
 
Expectativas 
O Instituto Consult ouviu também os natalenses sobre os governos Rosalba Ciarlini e Dilma Rousseff, 
instalados em 1º de janeiro deste ano. Os pesquisadores perguntaram: “Diante das primeiras ações 
tomadas, como o Sr(a) acha que vai ser o governo Rosalba Ciarlini nos próximos quatro anos?” As 
respostas foram as seguintes: 5,13% manifestaram esperança em um ótimo governo;  38,25% de que 
o governo será bom. Os que esperam uma administração regular são 36,38% dos consultados. 5,63% 
disseram que ela fará um governo ruim e 3,38%, péssimo. O maior índice de confiança (7,1%) foi dos 
eleitores na faixa entre 45 e 59% anos. No detalhamento por regiões administrativas, há  números 
curiosos. Na Zona Norte (Redinha, Igapó, Gramoré) 10,2% acham que Rosalba fará um ótimo 
governo. Na Zona Leste (Centro, Petrópolis, Tirol etc) este índice cai para 1,4%. Mas é na Zona 
Norte onde há o maior porcentual (6,3%) dos que acreditam que o governo será péssimo. 
 
‘Pesquisa mostra potencial e traz alerta para administração’ 
O diretor-presidente da Consult, Paulo de Tarso Teixeira, disse que a pesquisa mostra apenas o 
potencial eleitoral de cada um dos prováveis candidatos às eleições de 2012. “Não estamos dizendo 
quem vai ganhar. É uma simulação, que levou em conta as representações partidárias - algumas 
lançadas na mídia e outras que se colocaram como candidatos”, explicou. 
 
Paulo de Tarso alertou que o potencial eleitoral apontado na pesquisa deve ser um indicador para a 
conduta da campanha e dos partidos. “É um alerta. O partido que for lançar candidato que comece 
a trabalhar a partir de agora”, avisa. Paulo explicou que a pesquisa foi uma iniciativa independente, 
desenvolvida com recursos próprios da Consult. 
 
Questionado quanto à validade de uma pesquisa, realizada com tanta antecedência do período 
eleitoral, Paulo de Tarso disse que a concepção é a de prestar um serviço aos partidos e políticos, 
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mostrando o que a população pensa, nesse momento. “Estamos mostrando o potencial eleitoral de 
cada um dos candidatos, que a opinião pública está alerta. Os índices são reversíveis. Resta aos 
partidos correr atrás para trabalhar para que seus candidatos sejam bem aceitos”, afirmou Paulo de 
Tarso. 
 
Realizada entre 17 e 21 de março, a pesquisa tem margem de erro de 3,2%, para mais ou para 
menos. Em relação à pesquisa que a Consult divulgou em dezembro de 2010, os índices de Carlos 
Eduardo Alves e Wilma de Faria permanecem praticamente estáveis, ocupando 1ª e 2ª colocação, 
respectivamente, na maioria das simulações. 
 
Quanto ao índice de desaprovação da atual gestão municipal houve um crescimento de cinco pontos 
percentuais, que na opinião de Paulo de Tarso deve servir de alerta. A pesquisa divulgada ontem 
não traz uma avaliação dos primeiros meses de governo de Rosalba Ciarline e Dilma Roussef, por 
entender que não há como fazer avaliação em tão pouco tempo. A pesquisa se limitou a questionar 
sobre a expectativa de futuro em relação a esses dois governos. 
 
Prefeita minimiza dados da pesquisa 
A prefeita de Natal Micarla de Sousa (PV) estava em Brasília, para solenidade do PAC 2 Educação, 
ontem, quando foi divulgada a pesquisa da Consult. Ela participou, à noite, da abertura da 
exposição “Mulheres: Artistas e Brasileiras”. O evento, sediado no Palácio do Planalto, foi aberto 
pela presidenta Dilma Roussef. Mesmo com a programação em Brasília, Micarla declarou no twitter: 
“Em respeito a vocês, vou abrir uma exceção para dizer que qualquer pesquisa é retrato do 
momento”. 
 
Micarla evitou postar outras declarações sobre a pesquisa, limitando-se a dizer: “2011 é trabalho.” 
Nos posts seguintes, a prefeita apresentou um balanço da gestão. “Os nossos dois primeiros anos 
foram difíceis, como todo mundo sabe, não tive parceria nem apoio pra realizar tudo o que queria. 
Mas isso não me intimidou e nem diminuiu a minha vontade de trabalhar por Natal”, publicou. 
 
Micarla mencionou realizações feitas – segundo ela – “sem parcerias”, entre as quais a implantação 
de três AMEs, dos Telecentros, da UPA e de 36 Centros de Educação Infantil – CMEIs, em dois anos. 
Porém, com exceção da AME, os projetos receberam verba federal. 
 
A deputada federal Fátima Bezerra (PT), que foi adversária de Micarla nas eleições de 2008, 
distribuiu nota na qual comentou o resultado da pesquisa para as eleições de 2012. “A pesquisa é 
um verdadeiro tsunami de desaprovação da atual gestão”, declarou a deputada petista. A 
impressão, segundo a deputada, é de que “a gestão acabou antes do fim ou, no máximo, comporta-
se como um doente em estado terminal”. Fátima considera os dados incontestáveis e afirmou, na 
nota, que “a atual gestão não tem condições de se recuperar”. 
 
Sondagem repercute na Câmara Municipal 
Os resultados da pesquisa de intenção de voto da Consult foram o assunto principal na sessão de 
ontem à tarde, na Câmara Municipal. O líder da bancada da prefeita Micarla de Souza, o vereador 
Enildo Alves (Sem partido) disse não contestar o índice de reprovação da gestão atual. “Estou 
consciente de que a gestão cometeu equívocos, mas houve queda na receita e crise financeira no 
primeiro ano de governo”, afirmou o vereador. Segundo ele, o índice de rejeição é resultado das 
dificuldades dos dois primeiros anos da gestão. “O apoio de Rosalba vai melhorar a gestão e reverter 
essa rejeição”, disse, acrescentando que não vê o caos administrativo a que muitos se referem. 
 
O vereador Adão Eridan (PR), que agora está na oposição, disse que esperava um resultado negativo 
para a gestão municipal: “Essa altíssima rejeição é consequência do caos administrativo na cidade, 
onde a saúde, a educação, a limpeza urbana, nada funciona”. 
 
Pré-candidatos avaliam percentuais 
Alguns dos pré-candidatos mencionadas na pesquisa da Consult comentaram os índices de intenção 
de voto e a avaliação da gestão municipal. A ex-governador Wilma de Faria (PSB) afirmou que os 
índices apontados mostram que as pessoas estão insatisfeitas e preocupadas em ter melhores 
gestores para Natal. 
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Wilma aparece em segundo lugar com potencial para a chegar a 34,5% dos votos. “Mesmo não tendo 
me colocado como candidata, sempre estou sendo mencionada e agradeço ao povo de Natal pelo 
reconhecimento”, afirmou a ex-governadora. 
 
“É lamentável que acontecendo isso. Sinaliza que o governo não está bem, que está desandando e é 
até bom porque agora, a gestão vai procurar melhorar”, afirmou Wilma Faria. O deputado estadual 
Fernando Mineiro (PT) que aparece com potencial de 4,5% acredita que a população está sinalizando 
que deseja alternativas  que possam resolver questões cruciais, como as de mobilidade, saúde e 
educação. Mineiro disse que não se surpreendeu com a rejeição à atual gestão e considera ainda 
alto o índice de aprovação, 9,25%. O deputado federal Felipe Maia (DEM) considera a pesquisa 
precipitada. “É muito cedo para avaliar qualquer pesquisa, mas sempre que meu nome aparece, de 
forma favorável é um estímulo”. 
 
Felipe Maia, que aparece com potencial de 16,5%, encara esse índice como aprovação de seu 
mandato. O deputado democrata disse que ficou surpreso com a rejeição da atual gestão. 
 
 

 


