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Prefácio

Vivemos um processo de transição entre os sistemas analógicos e digitais de produção, 

publicação, circulação e consumo de conteúdos que impacta fortemente a economia e a 

estrutura sociocultural. Não se trata apenas de observar o fenômeno a partir da perspectiva da 

globalização ou da mundialização, nas quais a infraestrutura dos meios de comunicação tem 

papel integrador das dinâmicas que movem esses macrossistemas. Incorpore-se a noção de 

Edgar Morin (2008) de que esse processo envolve a sociedade da comunicação, a sociedade 

da informação e a sociedade do conhecimento em uma dimensão na qual todas se imbricam, 

sobretudo, a partir da compreensão. Esta última, na visão do pensador francês, sujeita às 

lógicas sociais, políticas, existenciais e – incluiríamos – culturais. 

A nova ordem tecnológica (CASTRO; BARBOSA FILHO, 2008) resulta de três grandes 

transformações que a ciência e a tecnologia produziram no século XX. Trata-se da tecnologia 

nuclear, das tecnologias da comunicação e informação e da biotecnologia, que implicaram 

conhecimento da natureza, do corpo e da mente. Para Eduardo Vizer (2004), a conjunção entre 

informática, telemática e biotecnologia, nanotecnologia e digitalização imprimiu tanto uma 

realidade quanto um imaginário social que, por sua vez, produziram transformações humanas 

que incluem operar a informação, a manipulação estratégica e os processos físicos, sociais e 

mentais a distância. 

O mundo digital que se configura sugere ainda um cenário de convergência das mídias, o que 

fez Jesús Martin-Barbero (2004) destacar que se vive uma reconfiguração das mediações – 

circunstâncias que demandam uma nova compreensão dessas variáveis e, em consequência, 

um esforço na formação de competências capazes de responder ao desafio que se impõe com 

esse fenômeno midiático, tensionado pelas lógicas econômicas, políticas, tecnológicas e sociais, 
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as quais, como já foi dito, imbricam-se como algo conjunto. De fato, segundo alerta Dominique 

Wolton (1990), a Comunicação não deve ser compreendida apenas a partir das dinâmicas 

tecnológicas (performance) e das dinâmicas econômicas (um mercado em plena expansão), mas 

também a partir do seu valor no nosso patrimônio cultural. 

Percebe-se assim um fenômeno com repercussão equivalente ao que instituiu as sociedades 

industriais midiáticas (VERÓN, 2004) observado no século XIX, com o progresso da imprensa 

escrita e o posterior surgimento do rádio e TV (século XX), ou na constituição da sociedade 

midiatizada (SODRÉ, 2006), com a evolução das mídias eletrônicas incrementadas no pós-

guerra. Trata-se de um fenômeno que nos convoca a um pensamento de transversalidade no 

qual comunicação, informação e conhecimento constituem um macroprocesso.

A digitalização por si já mobiliza três naturezas de dispositivos, que são os tecnológicos (meios), 

semiodiscursivos (códigos, linguagens) e socioculturais (indivíduo e coletivo). Se pensada a partir 

dos processos comunicacionais, é verificável uma reconfiguração das dinâmicas de produção, 

circulação e consumo. Nas ambiências midiáticas (KIELING, 2009) geradas pela convergência 

de meios (TV, rádio, cinema, internet e telefone), as relações entre produtor e receptor ganham 

novos estatutos de autonomia e poder, tanto na autoria dos conteúdos quanto na escolha pelas 

formas de leitura. 

Dessa maneira, quando acompanhamos, por exemplo, a implantação da TV digital no Brasil – 

que oferece possibilidades dessa construção –, podemos observar que não se trata apenas 

da opção pela alta definição (HD), que assegura melhor qualidade de imagem, ou pela oferta 

de áudio estéreo, ou ainda pela monocanalização ou multicanalização que otimiza (ou não) 

o espectro de radiofrequência. Ou mesmo a adoção de uma interatividade local (relação 

do telespectador, agora usuário, com a máquina – um aparelho sofisticado de recepção, 

armazenamento e navegação por aplicativos pré-programados da TV) ou de uma interatividade 

on-line (aplicativos de troca de mensagens, conteúdos e mesmo conversação entre os 

telespectadores internautas e as operadoras de cabo, satélite, redes de telefonia e mesmo as 

emissoras) que pode criar novos produtos. 

A digitalização da TV, uma mídia que abrange mais de 97% dos domicílios brasileiros, segundo 

dados da Pnad/IBGE de 2011, apresenta perspectivas para um novo paradigma das relações 
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e criativas e de novas formas de produção e de difusão do conhecimento. A capilaridade da 

radiodifusão de sons e imagens ainda possibilita um processo de inclusão social por meio 

da inclusão digital. A familiaridade da população em geral com a televisão constitui-se um 

facilitador para a alfabetização digital em escala. 

Se pensarmos no caráter de acesso democrático que o meio possibilita, essa dimensão de 

importância se alarga ainda mais. E, se pensarmos a partir dos conteúdos informativos, os 

efeitos desse processo se mostram ainda mais radicais. 

Ao longo do percurso histórico, cada meio, formado pela tecnologia que lhe deu origem, era 

regido por lógicas próprias e verticais de produzir, publicar, circular e ler (ouvir, ver, acessar). 

Com a digitalização, as formas se desintegram. Os textos de jornal, rádio, TV e web podem 

circular e ser acessados por meio de diversos aparatos ou por meio de um único aparato. Há um 

paradigma de horizontalização que começa a se constituir.

Nesse sentido, o processo em curso apresenta uma ordem de demandas emergentes aos 

agentes produtores. A cultura dos processos horizontais impõe a ordem da integração, da 

transdisciplinaridade. Dar conta desse movimento avassalador pede nova estrutura de realizar, novo 

modo de fazer. Não há como evitar o movimento na direção de trabalho integrado, no qual jornalistas, 

radialistas, informáticos, engenheiros, publicitários e designers devem ocupar espaço comum e atuar 

coordenadamente na produção e na publicação de qualquer tipo de texto informativo.

É exatamente essa compreensão que a equipe da Secretaria de Comunicação Social da Câmara 

dos Deputados teve. Sai de maneira pioneira na direção certa. Assume os riscos de trilhar um 

caminho que se ajusta ao longo do percurso, mas se antecipa no rumo inevitável. Sabiamente, 

a equipe vai registrando as etapas pelas quais vem passando e deixa um legado para quem 

vem a seguir. A presente publicação é uma primeira mostra dessa preocupação. Convergência, 

integração e transdisciplinaridade são componentes de um destino sem fuga. 

Alexandre Kieling 
Jornalista, professor de Mestrado em Comunicação da Universidade Católica de Brasília 

 e doutor em Ciências da Comunicação
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Apresentação

Nas últimas décadas, os meios de comunicação assumiram um novo papel de promoção da 

expressão individual e coletiva e do diálogo criativo. Podemos perceber claramente ao longo da 

história que o conceito de meios de comunicação vem se modificando e se adaptando às novas 

tecnologias e como resultado da busca do ser humano por variadas formas de se comunicar. 

Transformam-se, constantemente, as formas de fazer e consumir comunicação. 

Momentos de grande desafio como este que estamos vivendo, com a convergência de 

mídias, ocorreram com a criação da imprensa, a invenção do rádio e da televisão e outras 

grandes revoluções que contribuíram para a transformação da forma de comunicar, mudando 

comportamentos sociais, culturais e econômicos. 

Com o desenvolvimento e a sofisticação do aparato tecnológico, deparamo-nos com a 

necessidade de nos preparar para as novas realidades que surgem de maneira muito rápida 

e nos colocam desafios quase diariamente. Uma delas é a alteração da unidirecionalidade da 

informação – passamos a ter consumidores que são também produtores e disseminadores 

de informação. Uma nova maneira de se comunicar é a que se forma por meio de redes de 

colaboradores. 

Imbuído desses conceitos e sensível às mudanças que ocorrem nas redações do mundo, um 

grupo de jornalistas servidores da Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Câmara dos 

Deputados sentiu a necessidade de acompanhar essas transformações e propôs, em 2011, a 

convergência das mídias da instituição.

De acordo com os conceitos fundamentais do pensamento do professor americano Henry 

Jenkins, fundador e diretor do Programa de Estudos de Mídia Comparada do Massachusetts 

Institute of Technology (MIT), a convergência é o fluxo de informações entre vários suportes 
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midiáticos, que mantêm suas especificidades. Com a convergência, não acontece uma 

substituição de velhos meios de comunicação por novos meios, mas sim transformações desses 

mesmos meios pela introdução de novas tecnologias. Para Jenkins, não existe a possibilidade 

de cedo ou tarde todos os conteúdos midiáticos estarem reunidos numa única “caixa preta”, ou 

em um mesmo suporte tecnológico (JENKINS, 2009).

Munidos desses pressupostos e desse entendimento, iniciamos a discussão e a elaboração 

da proposta de convergência dos veículos. Coincidentemente, a direção da Câmara convocou 

a Secom para participar de um grupo de discussão com as principais áreas legislativas e 

administrativas com o objetivo de reformular o organograma da instituição, que foi feito em 

1971, tendo sido apenas emendado desde então. Novas práticas de administração, mais 

modernas e mais ágeis, apontam novas rotinas de produção e de organização. 

Ao longo de 2011, foram formados vários grupos de trabalho multidisciplinares na Secretaria 

de Comunicação Social para mapear os processos produtivos internos. Foram encontradas 

redundâncias e possibilidades de ampliação de atividades. A realidade encorajou o 

prosseguimento da iniciativa e apontou o caminho a seguir para a reestruturação e a integração. 

TV, Rádio, Agência de Notícias, Jornal, Relações Públicas, Eventos, Visitação, Publicidade, equipe 

técnica, Espaço Cultural e Museu da Câmara, todos passaram por uma revisão de suas rotinas. 

Um novo organograma foi proposto. Buscamos alinhar orientações sobre coberturas, conteúdos, 

projetos e política de comunicação para os veículos da Secom e as relações públicas; evitar 

duplicidade de rotinas e permitir a racionalização de mão de obra e tempo. Tudo isso para:

 ▪ produzir mais e melhores conteúdos;

 ▪ dar instantaneidade ao compartilhamento de informações, de decisões e de produtos 

finais a serem utilizados pelos veículos; 

 ▪ descobrir e estimular novos talentos para novas funções; 

 ▪ permitir melhor especialização temática dos repórteres para gerar mais qualidade na 

cobertura;

 ▪ compartilhar o conhecimento de repórteres e editores por todos os veículos; 
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a ▪ formar equipes para novos serviços estratégicos, como as novas coordenações de 

Participação Popular e de Rede Legislativa de Rádio e TV; 

 ▪ acelerar o processo de convergência das mídias e a crescente interatividade com os 

usuários; 

 ▪ dar unicidade à gestão de pessoas, treinamentos, licenças; e 

 ▪ reunir dentro de um mesmo espaço físico, sempre que possível, as áreas afins.

Em 2008, o Newsroom barometer, relatório organizado pelo Fórum Mundial de Editores, pela 

Organização Zogby International e pela Reuters, com a ajuda de entidades como a Associação 

Interamericana de Imprensa e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) e por meio de pesquisa 

com mais de setecentos editores de jornais de 120 países, apontou a integração de redações 

como um caminho irreversível. A pesquisa mostrou que, para 86% dos editores consultados, a 

redação integrada multimídia seria a regra em um prazo de até cinco anos. Para 83%, no mesmo 

prazo, os jornalistas deveriam ser capazes de produzir conteúdo para todas as plataformas. Na 

edição de 2010 desse mesmo relatório, 44% dos editores já trabalhavam em redações totalmente 

integradas.

Centenas de redações já adotaram o modelo multimídia, entre elas as do portal AOL, dos jornais 

USA Today, The Washington Post, The New York Times, Sun Sentinel, Daily Telegraph, Financial 

Times, e The Wall Street Journal, da empresa de comunicação BBC e, no Brasil, as da Rede 

Gazeta, da RBS, da Agência Estado, do Diário de Pernambuco e da Agência Brasil/EBC. 

Entre maio e agosto de 2011, diretores das coordenações da Secom começaram a discutir 

as possibilidades de reorganização das equipes. Foram envolvidos nessa fase 3% do total 

dos servidores. Em agosto, foi apresentada a nova organização macro, com a definição de 

que a Secom passaria a ter dois departamentos: de Relações Públicas e Divulgação; e de 

Mídias Integradas. Cerca de 10% dos servidores discutiram e aprovaram a nova estrutura 

administrativa. Entre setembro e novembro, os grupos de trabalho discutiram o organograma por 

inteiro e sugeriram alterações. Nessa fase, 26% dos servidores tiveram envolvimento direto. O 

resultado dos grupos de trabalho foi apresentado à Diretoria da Secom. 
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Nesse processo de mudanças, foram realizadas, em novembro de 2011, as Conferências 

de Integração, para apresentar aos funcionários da Secom exemplos de convergência que já 

ocorrem no Brasil e no exterior e para debater os resultados dos grupos de trabalho. Havia 

resistência por parte de alguns jornalistas, que relatavam experiências frustrantes de integração. 

Nesse momento, as conferências foram muito importantes para superar dúvidas e disseminar 

informações sobre experiências de sucesso de integração e a irreversibilidade do processo.

Nos meses seguintes, foram debatidas pendências e definidas as metas que cada coordenação 

teria que perseguir ao longo dos seis meses iniciais da implantação da nova estrutura. Essas 

metas foram apresentadas aos novos coordenadores quando convidados a assumir suas funções. 

A nova estrutura começou a funcionar efetivamente em abril de 2012. As mudanças físicas 

possíveis, que não dependiam de grandes obras, foram feitas nos meses seguintes.

Junto com a nova estrutura, foi criada uma rotina de reuniões quinzenais dos diretores da 

Secom e dos coordenadores de todas as áreas. Essa dinâmica de trabalho mantém a equipe 

unida, e as informações circulam com rapidez. Nessas reuniões, são debatidas as metas de 

ação integrada e os problemas que eventualmente se apresentam. 

Uma outra instância de discussão, específica da área de jornalismo, também foi implantada, 

reunindo repórteres, editores e chefias para analisar conteúdo. Esse conselho foi proposto pelo 

Grupo de Trabalho de Jornalismo e será apresentado mais adiante, junto com a Coordenação 

de Jornalismo. 

Paralelamente a essa reorganização interna, a Secom também promoveu debates sobre a 

comunicação pública no Brasil, como veremos a seguir em um breve histórico. Em março 

de 2012, foi realizado o seminário internacional sobre Regulação da Comunicação Pública, 

uma iniciativa da Secom e da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à 

Comunicação com Participação Popular (Frentecom), coordenada pela deputada Luiza Erundina. 

A discussão, em âmbito internacional, do que se espera da comunicação pública no Brasil, 

reforça o compromisso da gestão de buscar o melhor para o interesse público na administração 

do complexo de comunicação da Câmara dos Deputados.
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aA estrutura da Secom, que foi ampliada e passou a ter três coordenações ligadas diretamente 

ao gabinete da direção (o Centro Cultural, a Participação Popular, e o Apoio Técnico 

Administrativo), além dos departamentos de Mídias Integradas e de Relações Públicas e 

Divulgação, já citados, foi aprovada pela Mesa Diretora da Câmara por meio do Ato 68/13. 

Com este livro, pretendemos contar a nossa experiência, registrar as mudanças ocorridas e as 

percepções do seu resultado. 

Agradeço a todos que acreditaram no projeto, colaboraram com a transformação, resistiram às 

pressões e passaram dias e fins de semana trabalhando com dedicação e garra. Àqueles que 

lutaram contra as adversidades, que não foram poucas, meu louvor; àqueles que resistiram ao 

projeto, também dedico um especial reconhecimento. Sem eles também não teríamos realizado 

tão profundas modificações. 

Agradeço especialmente ao Ascanio Selene, diretor de O Globo, por incentivar o projeto e me dar 

força para resistir às pressões. 

Sueli Navarro Garcia 
Diretora da Secretaria de Comunicação Social (2011-2012)
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Equipe técnica

A Mesa Diretora da gestão 2011-2012 apoiou e viabilizou o processo de integração narrado 

neste livro:

Presidente: Marco Maia (PT-RS)

1ª Vice-Presidente: Rose de Freitas (PMDB-ES)

2º Vice-Presidente: Eduardo da Fonte (PP-PE)

1º Secretário: Eduardo Gomes (PSDB-TO)

2º Secretário: Jorge Tadeu Mudalen (DEM-SP)

3º Secretário: Inocêncio Oliveira (PR-PE)

4º Secretário: Júlio Delgado (PSB-MG)

Suplentes: Geraldo Resende (PMDB-MS), Manato (PDT-ES), Carlos Eduardo Cadoca (PSC-PE) e 

Sérgio Moraes (PTB-RS)

Ouvidor Parlamentar: Miguel Corrêa (PT-MG)

Procurador Parlamentar: Nelson Marquezelli (PTB-SP)
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Esse processo foi realizado pela equipe da Secretaria de Comunicação listada a seguir:

Diretora da Secretaria de Comunicação: Sueli Navarro

Centro Cultural: Casimiro Pedro da Silva Neto

Coordenação de Participação Popular: Simone Ravazzolli

Diretor do Departamento de Mídias Integradas: Frederico Schmidt

Coordenação de Jornalismo: Patricia Roedel

Coordenação de Conteúdo: Aprígio Nogueira

Coordenação de Programas e Documentários: Getsemane Silva

Coordenação de Infraestrutura Tecnológica: Luiz Flávio Menezes

Coordenação de Rede Legislativa: Evelin Maciel

Diretor do Departamento de Relações Públicas e Divulgação: Flávio Elias Ferreira Pinto

Coordenação de Eventos e Cerimonial: Patrícia Isabel Silva

Coordenação de Divulgação: Sérgio Chacon



19
Co

nv
er

gê
nc

ia
 e

 In
te

gr
aç

ão
 n

a 
Co

m
un

ic
aç

ão
 P

úb
lic

a

Os primórdios da integração

Os veículos da Secom foram criados como células independentes de um mesmo sistema de 

comunicação. O atual Jornal da Câmara é uma evolução dos boletins informativos que existiram 

na Câmara desde o final dos anos 60. No formato de boletim, já se chamou Câmara é Notícia 

e Informação, na década de 70, e Câmara Informa, na década de 80. Durante a Constituinte, 

em 1987 e 1988, circulou o Jornal da Constituinte, editado em conjunto com o Senado Federal, 

que teve 63 edições. Na década de 90, foi o Hoje na Câmara. E só em 1998 tomou a forma 

e o nome que tem hoje. O Jornal da Câmara tem uma tiragem diária de 3,5 mil exemplares. 

No último ano, passou a agregar mais conteúdos institucionais, além de legislativos. O jornal 

passou a ser impresso também nas segundas-feiras e a ser distribuído durante os fins de 

semana para os visitantes do Palácio do Congresso.

Na discussão do projeto que viria a ser a Lei do Cabo (Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995), 

foram incluídos os canais de acesso público, uma reserva de canais que veicularia na TV a cabo 

informações de interesse público. Entre eles estavam os canais comunitários, universitários e 

legislativos. Em 1998, a Câmara dos Deputados inaugurou sua TV legislativa.

A TV Câmara foi criada para transmitir as discussões e as votações do Plenário e das comissões, 

dando maior transparência à elaboração das leis que regem o dia a dia da sociedade. Além de 

exibir ao vivo todas as sessões do Plenário, as equipes de jornalismo acompanham os trabalhos 

das comissões permanentes, CPIs, seminários e quaisquer manifestações de interesse público. 

A linguagem recebe especial atenção, para traduzir ao telespectador o processo legislativo 

e tornar a notícia clara e acessível. A TV Câmara tem produzido programação de primeira 

qualidade e recebeu diversos prêmios jornalísticos, como o Vladimir Herzog e o IGE. 
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A Rádio Câmara veio logo depois, em 1999, como 

emissora FM em Brasília. No entanto, já se fazia rádio 

na Câmara desde 1963, quando teve início a difusão 

do programa Voz do Brasil, com resumos diários dos 

trabalhos legislativos. A Rádio Câmara também é 

transmitida pela internet e pelo satélite Brasilsat 1. A 

Rádio oferece em sua página na internet todo o seu 

conteúdo em texto e áudio, disponível para download 

no formato mp3 gratuitamente, além de campanhas 

e séries educativas voltadas para a promoção da 

cidadania. 

A série de reportagens Caminhos, Cerrado e Lixo: 

a Brasília dos Carroceiros, da Rádio Câmara, foi 

vencedora do prêmio Jornalistas & Cia/HSBC de 

Imprensa e Sustentabilidade, edição 2012, na 

categoria mídia regional. Além do prêmio HSBC de 

Imprensa, outros prêmios renomados, como o Sebrae 

de Jornalismo, o Tim Lopes e o Estácio de Sá já foram 

conquistados pela equipe da Rádio Câmara.

Em 2000, foi criada a Agência Câmara de Notícias, site na internet 

destinado a noticiar, em tempo real, as votações e debates ocorridos 

no âmbito das comissões e do Plenário. Hoje, a Agência tem em média 

20 mil visitas por dia útil. Divulga em média setenta notícias por dia, e 

seu boletim eletrônico temático tem quase 70 mil assinantes. Muitas 

notícias da Agência Câmara têm público potencial de milhões de 

leitores, por serem replicadas por sites como UOL, Terra, G1 e outros. 

Além disso, centenas de sites especializados seguem a Agência por 

meio do RSS e de boletim eletrônico. 

O Jornal da Constituinte circulou 
durante os anos de 1987 e 

1988. Editado pela Câmara dos 
Deputados e pelo Senado Federal, 

trazia um resumo dos debates 
em torno da nova Carta Magna.
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dos seguintes países: Estados Unidos, Alemanha, Portugal, Reino Unido, França, Canadá, 

Espanha, Argentina e Itália. Durante todo o ano, a Agência publicou cerca de 15 mil notícias, 

acompanhando não apenas as atividades do Plenário, como costuma fazer a mídia comercial, 

mas cobrindo também audiências públicas e diversos tipos de debates e reuniões de líderes e 

votações de projetos nas comissões temáticas da Casa, entre outros temas.  

Cada um desses veículos trabalhava com seus próprios processos produtivos – pauta, 

produção, reportagem e edição. Isso ocorria porque foram criados para ampliar os canais de 

divulgação e obedeciam ao que era feito por todos os sistemas de comunicação naquela época. 

Assim, possuíam estruturas duplicadas ou mesmo triplicadas, em alguns casos. A consequência 

natural era a redundância de rotinas e a perda de informações que deveriam ser disseminadas 

para todos.

A separação completa dos veículos gerava vários problemas, em diversas instâncias. As equipes 

de pauteiros planejavam suas pautas separadamente, embora todos estivessem centrados 

quase que estritamente na cobertura do que ocorria na Câmara dos Deputados. Não havia uma 

reunião periódica entre os veículos. Os esforços redundantes incluíam elaborar uma agenda 

semanal de eventos da Casa, confirmar locais e palestrantes, montar bancos de fontes, sugerir 

entrevistados, pesquisar subsídios para os repórteres. Além do trabalho redundante, a falta de 

uma linha editorial clara gerava, ao final, matérias com enfoques totalmente díspares.

As equipes de produção também se repetiam em seu trabalho: buscavam os mesmos 

entrevistados, muitas vezes dificultando o trabalho de outra equipe, seja porque a fonte já 

estava em uma gravação em outro veículo, seja porque ela já havia falado a outro repórter da 

Secom e não queria conceder a entrevista novamente. Rádio e TV mantinham suas equipes de 

produtores em trabalho paralelo nas audiências mais importantes, no Salão Verde e onde mais 

houvesse fontes e fatos do dia, com a intenção de gravar entrevistas. 

A descentralização das pautas fazia com que os veículos da Casa decidissem isoladamente o 

que cobrir, algumas vezes levando três repórteres da Câmara a presenciar uma mesma reunião 

– aquelas consideradas as mais importantes pelas equipes de pauteiros –, enquanto vários 

eventos ficavam sem cobertura. Outro fato comum era um veículo ter acesso à previsão de um 
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acontecimento e os demais não obterem a informação. Assim, os veículos terminavam por cobrir 

eventos diferentes por falta de conhecimento e não por opção editorial.

A edição do material apurado pelos repórteres era duplicada no caso da Agência e do Jornal da 

Câmara, embora ambos trabalhassem com as mesmas matérias produzidas pelos repórteres.

Desde a criação da Agência Câmara de Notícias, repórteres da Rádio e do Jornal sempre a 

abasteceram com notas em tempo real e notícias consolidadas. Poucos anos depois, essa 

rotina passou a ser de mão dupla, com os repórteres do Jornal gravando sonoras para a Rádio e 

elaborando uma versão final de suas matérias também para esse veículo.

Em 2002, um levantamento da eficiência de cobertura nos dias de pico de atividade legislativa 

na Câmara constatou que apenas 26% das atividades, em média, estavam sendo cobertas por 

toda a equipe de jornalismo da Secom.

Em 2003, a Agência Câmara de Notícias ganhou status de veículo, assim como a Rádio, a TV 

e o Jornal. Assim, conquistou estrutura própria, com reportagem, edição e pauta. Em 2006, 

as equipes das coordenações Agência Câmara de Notícias e Jornal da Câmara se fundiram 

em uma única estrutura, com repórteres e editores respondendo a uma direção única – de 

Imprensa Escrita. 

O mesmo ato que estruturou a Agência Câmara também criou o cargo de coordenador de 

Jornalismo, no mesmo nível hierárquico que os diretores dos veículos, mas sem estrutura ou equipe. 

O objetivo do coordenador de Jornalismo era centralizar as pautas dos veículos e otimizar os 

esforços de cobertura, mediante negociação entre os editores-chefes. Os veículos começaram 

a se reunir semanalmente com o coordenador de Jornalismo e negociar diariamente suas 

coberturas para que houvesse, em diferentes níveis, o aproveitamento do trabalho de um pelo 

outro. Era o início de uma mudança de cultura organizacional. 

Também em 2003, a jornalista Patricia Roedel apresentou ao concurso Câmara Ideias a 

proposta de uma redação integrada que reuniria a pauta e a produção dos veículos. Conquistou 

o 3º lugar no concurso, mas sua ideia não foi avaliada à época.
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servidores. Três seminários serviram de suporte para a edição, em 2004, do Manual de Redação 

da Secom, onde está definida a linha editorial dos veículos de comunicação da Câmara. 

Dando sequência a esse trabalho, em 2006 foi aprovado em reunião geral dos servidores da 

Secom documento com a missão e as diretrizes de gestão da secretaria. Nele, ficou definido 

que essa missão é “informar todos os segmentos da população sobre as atividades legislativas 

e institucionais da Câmara dos Deputados e divulgar informações culturais e de utilidade pública 

– com autonomia, pluralidade, apartidarismo, ética, isenção e interatividade –, contribuindo para 

a transparência da instituição, a formação da cultura política e o pleno exercício da cidadania”. 

Em 2007, teve início o planejamento estratégico da Câmara dos Deputados. Entre os projetos 

estratégicos da Secom, foi aprovado, em 2008, o Mapa Estratégico, no qual o papel institucional 

da secretaria foi definido em três metas: contribuir para o desenvolvimento da cidadania; 

contribuir para o fortalecimento institucional da Câmara; e ser referência em comunicação 

pública. “Com o objetivo de atingir o seu público-alvo, visando massificar a comunicação com 

o cidadão, ampliar a visibilidade do trabalho dos deputados; aperfeiçoar a interação com os 

servidores e o atendimento às áreas da Câmara; e aperfeiçoar a comunicação com a sociedade 

civil organizada e com a imprensa”. A Secom definiu a estratégia de, por meio de uma atuação 

integrada, “gerar informações em linguagem adequada, de forma isenta, apartidária e confiável; 

intensificar a comunicação dos trabalhos e resultados positivos da Câmara, sem prejuízo da 

cobertura jornalística; e ampliar e aperfeiçoar canais de distribuição e de interatividade”.

O Mapa Estratégico também indicou a necessidade de criação de um grupo de trabalho para 

a normatização da Secom, o que ocorreu em 2008 (MAURÍCIO, 2008). Entre as metas desse 

grupo estavam a apresentação de propostas para a escolha do secretário e dos diretores de 

coordenação da Secom; elaboração de um manual de normas e procedimentos e de um código de 

conduta dos servidores da Secom; e criação do Conselho Público de Comunicação, do Conselho 

Executivo e da Ouvidoria da Secom. O relatório final desse grupo indicou regras para a escolha do 

secretário, fez uma proposta inicial de normas e código de conduta e sugeriu sua aprovação pelo 

que viria a ser o Conselho Público de Comunicação. Trataremos do assunto mais adiante. 
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Em 2011, as decisões sobre as coberturas e os enfoques ainda eram tomadas separadamente 

pelos veículos, sem uma direção comum do Jornalismo. As equipes continuavam fisicamente 

separadas, com grande nível de redundância entre pauteiros e produtores. A reportagem da TV 

ainda permanecia alheia ao processo de integração que já ocorria entre as equipes da Rádio 

e da Imprensa Escrita. O mesmo valia para as equipes que desenvolviam os programas. As 

decisões editoriais, a definição de temas e os recursos humanos não eram coordenados sob 

uma lógica comum.

No que se refere às coordenações de Relações Públicas e de Divulgação Institucional, ocorria a 

mesma desarticulação. Vários setores, em lugares fisicamente diferentes e por vezes distantes, 

faziam trabalhos redundantes, principalmente no planejamento e na execução de eventos, de 

campanhas e da divulgação. Muitas vezes, a mesma demanda chegava às coordenações sem 

que uma soubesse que a outra já estava trabalhando para atender o solicitante. 
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Os grupos de trabalho  
e as propostas de mudanças

Diante desse cenário, a direção da Secom optou por 

criar grupos de trabalho refletindo cada coordenação 

da secretaria, com o objetivo de conhecer e mapear as 

rotinas de trabalho de cada uma delas e propor mudanças 

visando otimizar o trabalho. Os grupos foram formados por 

cerca de seis a oito servidores, sendo um ou dois de cada 

área dentro da própria coordenação, e contavam com a 

participação de servidores das outras coordenações, a fim 

de propiciar um segundo olhar, não acostumado às antigas 

rotinas.

Os grupos trabalharam por três meses, com reuniões 

semanais, e cada um deles apresentou um relatório final 

com o mapeamento das rotinas vigentes, sugestões 

de novas rotinas e proposta de novo organograma e 

atribuições. Os relatórios desses grupos estão, de forma reduzida, no 

final desta publicação.

As Conferências de Integração 
foram a oportunidade para 
apresentar para toda a equipe 
experiências bem sucedidas 
de integração em importantes 
veículos de comunicação e o 
resultado dos Grupos de Trabalho 
que propunham novas formas 
de organização para a Secom.
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Conferências de integração Secom 

Como parte do processo de amadurecimento do projeto, a Secom realizou no final de 2011 duas 

conferências sobre integração, nas quais foram ouvidos Dario Datri, chefe do portal argentino 

Clarin.com; Rodrigo Orengo, chefe de jornalismo da BandNews FM; Klécio Santos, editor-chefe 

executivo do Grupo RBS; e os especialistas em convergência e inovação de mídias Anderson 

Hartmann e Eduardo Tessler – este último consultor do Inovation Internacional Media Consulting 

Group. Eles trouxeram um panorama mais amplo, em escala global, das experiências de outras 

organizações e debateram com os profissionais da Câmara as dificuldades e os sucessos dos 

processos de integração.

Eduardo Tessler, assim como outros, disse que as resistências existem por serem da natureza 

humana. “O novo sempre intimida”, afirmou, principalmente no primeiro mês das mudanças. 

Segundo Tessler, a integração catalisa as coberturas, traz eficiência e demanda uma inteligência 

para coordenar as ações. Ele explicou que uma redação integrada não é aquela que repete as 

mesmas notícias em diferentes mídias, mas a que faz com que as equipes colaborem entre si e 

sempre agreguem algo novo ao conteúdo. Ele citou a criação, pelo jornal The New York Times, do 

Continuous News Desk – uma central com repórteres e editores que monitoram e atualizam as 

notícias que geram suítes.

As conferências também foram espaço para consolidar as sugestões dos grupos de trabalho 

citados anteriormente e foram ponto de partida para a implantação da nova estrutura. 

Representantes dos GTs apresentaram um resumo das discussões e debateram com toda a 

Secom os pontos polêmicos de suas propostas. 

Cerca de 140 funcionários da Secom participaram das conferências. Ao final do encontro, eles 

puderam compreender os detalhes do que seria a integração, conhecer melhor a proposta e 
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acomo as sugestões dos grupos de trabalho haviam sido aprimoradas a partir da ideia inicial. Os 

resumos dos relatórios finais dos grupos de trabalho foram distribuídos a todos os participantes.
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Conferências de Integração.
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Seminário Internacional Regulação  
da Comunicação Pública

A proposta de integração da Secom se insere em um contexto de discussão sobre o papel da 

comunicação pública na sociedade brasileira. 

O artigo 223 da Constituição Federal trata da outorga para o serviço de radiodifusão, 

respeitando o princípio da complementaridade entre os sistemas privado, público e estatal. 

Nestes 25 anos de vigência da Constituição, tal artigo não foi regulamentado, o que deixou 

às escuras questões como a configuração jurídica dessas TVs e rádios, a sua gestão, o 

financiamento, a linha de programação, o modelo de negócio e a missão. 

É notório que ainda não existe no país uma definição clara para a radiodifusão pública e seus 

limites quanto ao que é público e o que é estatal. Essa discussão tem se apresentado de 

maneira difusa, e essas emissoras, chamadas genericamente de emissoras do campo público, 

são espaço nobre para a veiculação de discursos alternativos aos da imprensa comercial e 

importantes fontes primárias de informação sobre os Poderes constituídos. 

A partir de 2006, diversos fóruns de discussão foram criados com o objetivo de proporcionar 

o aprofundamento das relações entre as emissoras públicas, como o I e o II Fórum de TVs 

Públicas, que ocorreram em 2007 e 2009, respectivamente. 

O I Fórum Nacional de TVs Públicas (FÓRUM, 2006, 2006a) foi organizado pelo Ministério da 

Cultura, com intensa participação da antiga Radiobrás e das entidades que reúnem os quatro 

segmentos de TVs públicas: Associação Brasileira de Emissoras Públicas, Educativas e Culturais 

(Abepec), Associação Brasileira de Canais Comunitários (Abccom), Associação Brasileira de 

Televisão Universitária (ABTU) e Associação Brasileira de Televisões e Rádios Legislativas 
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Organizado pela Frente Parlamentar 
pela Liberdade de Expressão e 

o Direito à Comunicação com 
Participação Popular e a Secom, o 
Seminário aprovou um manifesto 

(anexo 1) que afirma o papel 
da comunicação pública como 
instrumento estratégico para a 

construção de uma cidadania 
participativa. 

(Astral). O II Fórum Nacional de TVs Públicas 

(FÓRUM, 2009) foi organizado apenas pelas 

entidades. 

As reuniões que antecederam esses eventos, 

congressos e seminários foram organizadas pelas 

mesmas quatro entidades. 

No final de 2009, foi realizada a I Conferência 

Nacional de Comunicação – um processo de 

debate democrático que resultou na apresentação 

de propostas que iriam subsidiar a Política Nacional 

de Comunicação (CONFERÊNCIA, 2010).

Após a conferência, não houve nenhuma nova 

articulação para discutir a comunicação pública. 

Diante disso, a Frente Parlamentar pela Liberdade 

de Expressão e o Direito à Comunicação com 

Participação Popular e a Secom decidiram 

organizar um seminário para debater a regulação 

da comunicação pública. Participaram do grupo 

executivo para a organização do seminário 

internacional representantes da Secom, da 

Associação das Rádios Públicas do Brasil (Arpub), da Empresa Brasil 

de Comunicação (EBC), do Coletivo Intervozes, do Fórum Nacional 

pela Democratização das Comunicações (FNDC) e da Federação 

Interestadual dos Trabalhadores em Radiodifusão e Televisão (Fitert), 

entre outros. 

As mesas discutiram a necessidade de regulação específica para a 

comunicação pública quanto a outorgas, complementariedade dos 

sistemas público, estatal e privado, reserva de espectro, transparência 

e participação da sociedade na gestão dos meios de comunicação 
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pública, financiamento e autonomia, diversidade no conteúdo, universalização dos sinais das 

emissoras do campo público, interatividade, convergência e acessibilidade.

Entre os convidados, estiveram os painelistas Carlos Magno Castanheira, presidente do 

Conselho da Entidade Reguladora para a Comunicação Social de Portugal (ERC); Letícia Sallas, 

diretora do Canal do Congresso Mexicano; Ana Veloso, integrante da Rede Mulher e Mídia; 

Marco Altberg, presidente da Associação Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão; 

André Barbosa, superintendente de Suporte da EBC; Gunnar Bedicks, chefe do Laboratório de 

TV Digital da Universidade Presbiteriana Mackenzie; Takashi Tome, pesquisador do Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (CPqD); Antônio Vital, presidente da Astral; 

Luiz Fernando Gomes Soares, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; e 

Pedro Ortiz, diretor-geral da TV USP e do Canal Universitário de São Paulo.

No fim do seminário, foi aprovada uma carta-documento, disponível no Anexo 1 desta 

publicação, sobre as discussões ocorridas e os debates setoriais entre os representantes dos 

quatro segmentos do campo público: comunitário, educativo, universitário e legislativo. Em 

resumo, a carta afirma o papel da comunicação pública como instrumento estratégico para a 

construção de uma cidadania participativa que se apresente como alternativa política, cultural, 

educativa e informativa à comunicação comercial e que deve ser gerida de forma democrática 

e transparente. Também declara a intenção de realização do I Fórum Brasileiro de Comunicação 

Pública e a necessidade de que seja garantida a reserva de espectro eletromagnético para 

emissoras do campo público, para rádio e TV digital.
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Conselho Público de Comunicação
Quando destaca a necessidade de gestão democrática das emissoras do campo público, 

a carta-síntese do seminário internacional de Regulação da Comunicação Pública está se 

referindo à implantação de instâncias de acompanhamento e fiscalização dessas emissoras 

(Anexo 1). Essa instância, existente em diversos órgãos de comunicação pública no Brasil e no 

mundo, usualmente é chamada de Conselho de Comunicação ou Conselho Curador. 

Essa também é uma prioridade para os servidores da Secom, que constou das metas do Grupo 

de Trabalho para Normatização da Secom, em 2008. A proposta, incluída no relatório final desse 

grupo, foi amplamente debatida com servidores da Secom e com os dirigentes dos veículos e 

consultores da área de comunicação da Casa. No início, seria uma proposta de conselho apenas 

para a TV Câmara, nos moldes do que acontece com outras TVs públicas do mundo, mas se 

decidiu ampliá-lo para toda a Secom.

Por solicitação da Secom, em 2007 a Consultoria Legislativa da Casa produziu o estudo Controle 

social e novo modelo de gestão da TV Câmara (NAZARENO, 2007). Esse estudo faz uma 

exposição sobre o funcionamento de TVs legislativas, públicas e estatais de vários países, como 

a BBC (Reino Unido), a NHK (Japão), a C-Span (EUA) e o canal legislativo francês, entre outras. A 

BBC conta com um Trust, órgão máximo de decisão composto por doze pessoas de formações 

diferentes, sendo uma espécie de conselho curador com a missão de proteger os direitos e 

interesses do público. Esse Trust é responsável pela aprovação de um plano de trabalho para a 

gestão de cada um dos veículos da BBC e pela aprovação da prestação de contas ao final dos 

trabalhos daquela gestão. 

Já a televisão pública japonesa NHK possui um conselho escolhido pelo primeiro-ministro 

e aprovado pelo Parlamento. O estudo da Consultoria Legislativa da Câmara relata que os 

componentes de tal conselho devem ser “de regiões distintas, possuírem conhecimento da área 
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e a representação deve ser igualitária nos campos da educação, cultura, ciência, indústria, etc.” A 

comissão bicameral do parlamento mexicano, responsável pela gestão do Canal do Congresso, faz 

uma seleção pública para a escolha dos integrantes do conselho consultivo do canal.

O Conselho Curador da EBC tem 22 membros: quatro são ministros de Estado, um é indicado 

pelo Senado, um pela Câmara dos Deputados, um representa os funcionários da empresa e 

quinze representam a sociedade civil, sendo escolhidos por consulta pública. A Fundação Padre 

Anchieta, responsável pela TV Cultura, e a Rede Minas também possuem conselhos curadores 

com diferentes formatos e mecanismos de escolha de seus membros (NAZARENO, 2007).

A criação do Conselho Público de Comunicação da Câmara dos Deputados vai ao encontro 

das melhores práticas e experiências, nacionais e internacionais, de aprimoramento e 

gerenciamento dos veículos, o que também vai contribuir para fortalecer o debate público sobre 

o Parlamento.

O Conselho Público de Comunicação proposto tem o objetivo de criar uma instância de 

planejamento e acompanhamento dos trabalhos da Secom com o intuito de garantir a oferta de 

informações precisas, o respeito à diversidade de interpretações, o atendimento às finalidades 

educativas, culturais e de utilidade pública na divulgação de informações e na criação de 

programas, refletindo a pluralidade da sociedade brasileira e contribuindo para o pleno exercício 

da cidadania. O conselho também vai observar padrões éticos para garantir a isenção e não 

privilegiar interesses individuais, partidários, comerciais ou empresariais.

A sugestão é que o Conselho Público de Comunicação da Secom seja formado por quatorze 

integrantes, representando a Mesa Diretora da Casa, as comissões permanentes, os 

funcionários – assim como acontece na BBC, na EBC e na Fundação Padre Anchieta – e a 

sociedade civil organizada. Os representantes da sociedade seriam indicados pelos sete 

maiores partidos políticos com representação na Câmara dos Deputados. Dessa forma, 

caberá aos partidos políticos decidir os melhores representantes para o conselho, garantindo 

pluralidade entre os membros. A indicação deverá ser feita por meio da Secretaria-Geral da 

Mesa, assim como é feita a indicação para presidentes de comissões, por exemplo. 

As atividades executadas pela Secretaria de Comunicação da Câmara estarão expostas em uma 

proposta de plano de trabalho anual e no Relatório Anual de Execução do Plano de Trabalho. 

Ambos os documentos serão aprovados pelo Conselho Público da Câmara. Muitos deputados 
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afederais, em especial da Mesa Diretora da Casa, se ressentem de não conseguir participar mais 

diretamente do planejamento das atividades da Secom. Com o conselho, esse planejamento 

será previamente aprovado por instância criada com esse objetivo. A linha editorial de toda a 

programação será debatida apropriadamente. 

A proposta apresentada também cria a função de ouvidor da Secom, para estabelecer um 

vínculo direto dos cidadãos brasileiros com os veículos desta Casa. A ele caberá acompanhar o 

conteúdo dos veículos, suas rotinas de produção e as campanhas de divulgação para exercer a 

crítica da programação dos veículos da Secom e dos projetos de relações públicas e divulgação. 

O ouvidor terá um programa de rádio e TV para falar diretamente com a população sobre as 

críticas e sugestões recebidas.

Em 2009, a proposta foi apresentada à Câmara pelo então vice-presidente Marco Maia, na forma 

do Projeto de Resolução 198/09, mas foi rejeitada pela Secretaria-Geral da Mesa por ser matéria 

de iniciativa exclusiva da Mesa Diretora. A proposta foi novamente apresentada à Mesa Diretora 

por Marco Maia, no final de 2012, na condição de presidente, e pelo então primeiro-secretário 

Eduardo Gomes. Entrou na pauta de discussões da Mesa, mas não houve deliberação.

A instalação desse conselho ganha urgência e importância devido ao aumento da visibilidade 

dos trabalhos da Casa. A TV Câmara chega ao final de 2012 presente em canal aberto em 

dez cidades brasileiras, somando cerca de 36 milhões de telespectadores em potencial. 

São elas São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Jaú, Barretos, Ribeirão 

Preto, Uberaba e Manaus. Para os próximos anos, 113 cidades já estão comprometidas 

com a instalação da Rede Legislativa. Em 2011, uma pesquisa sobre audiência em antenas 

parabólicas realizada em 2.171 domicílios de 177 municípios apontou uma audiência média 

da TV Câmara de 4,7 milhões de pessoas. Conforme a pesquisa, 13 milhões de brasileiros 

declararam assistir essa emissora eventualmente. Na TV por assinatura, o Ibope mediu, em 

2012, alcance médio mensal de 4,5 milhões de telespectadores e registrou 13,6 milhões de 

diferentes telespectadores que assistiram à TV Câmara. De acordo com o levantamento, 28,6% 

de todos os telespectadores dos canais por assinatura já assistiram à TV Câmara.

A Rádio Câmara também iniciará seu projeto de expansão em 2013, já com grande interesse 

por parte de outras casas legislativas de implantar operações de rádio em suas cidades. Já a 
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Agência Câmara foi acessada por 4 milhões de usuários da internet em 2012. Muitos destes são 

usuários multiplicadores do conteúdo publicado: trata-se de portais de notícias, jornais e sites 

especializados que replicam o noticiário da Agência, aumentando sobremaneira seu alcance.

Essa nova realidade em que a Secom está inserida, de grande visibilidade dos trabalhos 

legislativos, reforça a necessidade de um novo olhar sobre as atividades por ela executadas. Um 

conselho específico para sua supervisão, com a participação da Mesa Diretora, de lideranças, 

de presidentes de comissões e da sociedade civil, é um caminho para dar credibilidade e 

legitimidade às suas ações. 
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Secretaria de Comunicação Social

A Secretaria de Comunicação Social da Câmara dos Deputados possui agora dois grandes 

departamentos: de Mídias Integradas; e de Relações Públicas e Divulgação. Além dessas 

estruturas, integram a Secom o Centro Cultural, a Coordenação de Participação Popular e a 

Coordenação de Apoio Técnico-Administrativo. Quinzenalmente, as chefias de todas as áreas se 

reúnem para compartilhar informações e planejar as ações comuns.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Coordenação de Apoio 
Técnico Administrativo

Coordenação de
Participação Popular

Departamento de Relações 
Públicas e de Divulgação

Seção de Acompanhamento 
e Análise de Audiência

Departamento de 
Mídias Integradas

Assistente de Gabinete

Centro Cultural

Núcleo de Museu

Núcleo de História,
Arte e Cultura
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DEPARTAMENTO DE MÍDIAS INTEGRADAS

Coordenação de Rede 
Legislativa Rádio e TV

Coordenação de 
Infraestrutura Tecnológica

Coordenação de Jornalismo

Serviço de
Reportagem

Seção de Arte

Serviço de
Programas

Serviço de
Documentários

Serviço da 
Voz do Brasil

Seção de Arquivo

Serviço de 
Edição do Portal 
de Notícias

Serviço de 
Programação 
de Rádio e TV

Serviço 
de Pauta

Seção de
Fotojornalismo

Serviço de 
Edição da 
Agência Câmara

Seção de
Operações

Serviço de 
Edição da 
Rádio Câmara

Serviço de 
Edição da TV 
Câmara

Serviço de 
Edição do Jornal

Seção de Apoio 
Administrativo

Coordenação de Conteúdo

Coordenação de 
Programas e Documentários
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DEPARTAMENTO DE RELAÇÕES 
PÚBLICAS E DIVULGAÇÃO

Serviço de Planejamento
da Comunicação

Seção de Apoio Administrativo

Serviço de Publicidade

Coordenação de 
Eventos e Cerimonal

Serviços de Programas 
Institucionais e Relacionamento 
com a Comunidade

Coordenação de Divulgação

Seção de 
Planejamento

Seção de 
Visitação

Seção de 
Promoção Social 
e Cidadania

Seção de Criação

Seção de Eventos 
Legislativos e 
Administrativos

Seção de Eventos
Protocolares e 
Solenidades

Serviços de 
Gestão dos Portais

Seção de 
Relacionamento 
com o Público 
Infanto-juvenil

Seção de Fotografia 
Institucional

Serviços de 
Assessoria 
de Imprensa

Seção de 
Produção

Seção de 
Atendimento
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Centro Cultural

O artigo 215 da Constituição Federal impõe às instituições públicas o dever de apoiar e difundir 

a cultura brasileira, como fator de formação da cidadania e do caráter nacional. Ciente disso, há 

mais de dez anos a Câmara dos Deputados vem caminhando a passos firmes para a criação de 

um centro cultural de excelência. 

A partir da Assembleia Nacional Constituinte de 1988, o povo redescobriu o caminho do 

Parlamento brasileiro. Todas as questões – e seus grupos de pressão – passaram por aqui. 

Encerrou-se a Constituinte e os brasileiros gostaram de ver que, com o fim da ditadura militar, 

os espaços públicos institucionais tornaram-se lugares a ocupar.

E vieram. Muitos reencontraram nas comissões os espaços para continuar a discutir os avanços 

de suas categorias, o retorno e a efetivação da democracia.  

Os espaços antes ociosos da Câmara dos Deputados passaram a ser vistos como vitrines bem 

localizadas e, nelas, os artesãos e os artistas plásticos dos mais diferentes estilos e conceitos 

passaram a mostrar suas melhores obras.

Logo foi necessário ordenar as exposições. Um espaço cultural foi criado em 1993. Em seguida, 

veio o Museu, em 1998, com o compromisso de cuidar da gestão das peças, dos documentos e 

do patrimônio. Na Casa onde as leis são criadas, a cultura ganhou lugar privilegiado. 

Para garantir a distribuição democrática dos espaços e facilitar o acesso dos artistas à Casa, 

a Câmara lança anualmente o edital para participação em sua agenda, definida pelo conselho 

curador do Centro Cultural.
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aUma comissão especializada faz a curadoria dos 

projetos, além de elaborar e promover editais que 

possibilitam a artistas e expositores apresentar seus 

trabalhos na Câmara. A equipe também conta com 

expografistas, técnicos de som e de iluminação. As 

áreas de arquitetura e engenharia auxiliam na solução 

expográfica e na criação de condições ideais para a 

realização das exposições, buscando sempre conciliar 

a necessidade de preservar o edifício tombado pelo 

patrimônio histórico nacional e o seu uso cotidiano.

O Museu da Câmara agora integra a estrutura 

do Centro Cultural. A equipe, liderada por dois 

museólogos, é responsável por organizar, conservar 

e expor o acervo cultural, que inclui documentos, 

mobiliários, livros raros, peças decorativas e obras 

de arte. Também faz parte de seu trabalho cuidar 

da coleção de obras de arte e objetos recebidos 

de autoridades estrangeiras em visita oficial à 

Câmara. Restauradores cuidam da preservação 

e da restauração de documentos históricos, de publicações raras 

e das obras de arte do acervo. Também orientam a montagem e a 

desmontagem de exposições a fim de assegurar a preservação física 

das obras. 

Mais de 150 consultores de diversas áreas de conhecimento, como 

Direito, História, Tecnologia, Educação, Saúde e Ciência Política, 

colaboram na curadoria de eventos institucionais sobre temas diversos. 

Bibliotecários e arquivologistas são acionados sempre que uma 

exposição exige um trabalho mais extenso de pesquisa legislativa, 

bibliográfica, arquivística e museológica. 

O Centro Cultural da Câmara 
dos Deputados está aberto 
democraticamente à participação 
dos artistas. Um edital anual 
seleciona os expositores para 
seus diversos espaços. 
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A divulgação das exposições é realizada pelas equipes de Publicidade, Jornalismo e Relações 

Públicas, cabendo também à última as atividades de cerimonial e organização dos eventos. A 

Polícia Legislativa garante a proteção das obras e a segurança necessária para a realização dos 

eventos. 

A impressão de catálogos de exposição, cartazes e outros materiais de divulgação é feita 

em parque gráfico próprio. A Câmara também conta com serviços de programação visual e 

plotagem, responsáveis pela produção de material de sinalização.

As publicações distribuídas durante as exposições – catálogos, portfólios, cadernos educativos 

– são uma das melhores formas de fazer perdurar o prazer de apreciá-las. Essas publicações 

são enviadas a várias instituições educacionais e culturais, colecionadores e galerias de arte e 

museus, como forma de disseminar a produção cultural e artística brasileira.

A Câmara dos Deputados promove eventos que celebram autores nacionais e estimulam a 

leitura, levando ao público novas formas de interagir com o universo literário. Música, canto 

e literatura marcam presença em saraus que homenageiam importantes artistas e envolvem 

o público em manifestações populares. A fim de contemplar todas as formas de expressão 

artística, a Câmara dos Deputados também abre espaço para apresentações de dança.

Em 2012, foram realizadas 40 exposições artísticas, 6 gabinetes de arte, 32 exposições 

históricas e institucionais, 4 exposições itinerantes, 2 exposições fotográficas, 4 saraus 

literários e mais de 20 de atividades voltadas para os servidores. 

Destacamos, dentre as exposições mais recentes já realizadas sob a gestão do Centro Cultural:
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aCenas Brasileiras
Doze painéis criados por Candido 

Portinari na década de 50, 
pertencentes ao Museu de Valores 

do Banco Central, marcados pela 
temática fortemente identifi cada 

com o povo brasileiro.

Arte por Toda a Casa
Uma larga campanha mostrou 

como as obras expostas no 
Palácio do Congresso Nacional são 
importantes para a arte brasileira, 

assim como as obras dos mais 
renomados artistas do mundo.
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100 Anos de Jorge Amado
A 50ª edição de saraus da Câmara 
homenageou Jorge Amado com a 
leitura de trechos de seus dez 
livros mais importantes.

Constitucionalista
Exposição histórica alusiva 
aos oitenta anos da Revolução 
Constitucionalista de 1932. 
Documentos históricos originais e 
objetos museológicos pertencentes 
ao Museu Sociedade dos 
Veteranos de 32, de São Paulo, 
retratam o episódio que marcou 
a história parlamentar brasileira.

Lu
iz

 M
ar

qu
es
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aArte Tribal Africana
Organizada pela então primeira-

vice-presidente da Câmara, 
deputada Rose de Freitas, a 

exposição trouxe sessenta 
máscaras criadas entre os 

séculos 17 e 20, pertencentes 
ao acervo do África Brasil Museu 

Intercontinental, no Espírito Santo.

Consciência Negra 
Um conjunto de exposições 

com fotos, artesanato e 
comidas típicas sintetizou a 
cultura negra e as tradições 

religiosas em homenagem ao 
Dia da Consciência Negra.

Lu
iz

 M
ar

qu
es
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Nos fins de semana e feriados, o Gabinete da Presidência da Câmara dos Deputados torna-se o 

Gabinete de Arte, uma sala de exposições temporárias aberta à visitação pública. São expostos 

acervos públicos e de artistas brasileiros em um espaço institucional onde são tomadas 

decisões importantes para o país. Em 2012, foram montadas exposições do acervo do Museu 

Inimá de Paula, de Belo Horizonte, do Museu da República e do Museu de Arte de Brasília.

O Centro Cultural está situado no complexo arquitetônico da Câmara dos Deputados, um espaço 

físico privilegiado que congrega monumentalidade e beleza. Trata-se de um dos principais 

pontos turísticos da capital federal.

Todos os cidadãos têm amplo acesso à Casa e nela podem acompanhar os trabalhos 

legislativos, como as sessões em Plenário e as reuniões das comissões temáticas; desfrutar de 

seus bens culturais, como o acervo artístico, histórico e bibliográfico; e apreciar eventos, como 

exposições e saraus. 

Com mais de 150 mil m², a Câmara dos Deputados tem estrutura semelhante à de um núcleo 

urbano, por onde circulam, diariamente, de 20 a 30 mil cidadãos, entre parlamentares, 

funcionários e visitantes. Também chama a atenção a quantidade de turistas que vêm conhecer 

a Casa – são mais de 200 mil por ano somente nas visitas guiadas. 
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Participação Popular

A Secom desenvolveu várias ações e ferramentas interativas – como enquetes, bate-papos, 

comentários em notícias, participações em programas ao vivo e perfis em redes sociais. Mas, 

como a perspectiva é de fato viabilizar o diálogo entre sociedade e Parlamento, a Coordenação 

de Participação Popular, criada em abril de 2012, veio para dar um segundo e importante 

passo: não apenas aprimorar todas as interfaces de interação, mas também entender o que a 

sociedade quer dizer e encaminhar essas manifestações de uma forma simples e prática para 

os deputados, possibilitando o diálogo político com retorno aos cidadãos.

Para nortear o trabalho inicial de convergência dos veículos e a integração das equipes, foram 

distribuídas metas para todas as coordenações. A seguir, um resumo dessas metas e como elas 

foram atingidas pela Participação Popular. 

 

Metas para a integração

 ▪ Definir estratégia de monitoramento dos perfis em redes sociais ligados à Secom e 

dos comentários nas notícias do portal, iniciar o monitoramento e apresentar relatórios 

bimestrais.

 ▪ Planejar e promover mecanismos de participação popular para programas na TV e Rádio 

Câmara via SMS, telefonia e redes sociais.

 ▪ Promover ações de interação entre a participação popular via canais da Secom e a 

área legislativa, em especial com o portal e-Democracia e a Ouvidoria (deputados e 

funcionários).
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 ▪ Fornecer relatórios periódicos sobre audiência e opinião pública, interpretando dados 

de pesquisas que deverão ser levados ao conhecimento dos parlamentares e órgãos 

legislativos que tratem dos temas.

 ▪ Estabelecer linha editorial dos perfis nas redes sociais, sugerir criação e extinção dos 

perfis e de e-mails.

A Participação Popular divide-se em três áreas:

 ▪ Interatividade Telefônica (0800 ou Disque-Câmara) – é o primeiro nível de atendimento 

da Casa, em que o cidadão pode se manifestar, fazer críticas e elogios e tirar dúvidas por 

telefone ou por e-mail (serviço Fale Conosco). 

 ▪ Interatividade Digital – cuida do monitoramento dos quinze perfis da Secom nas redes 

sociais (Facebook e Twitter); atende aos e-mails do Fale Conosco de toda a secretaria 

(sistema SisOuvidor); desenvolve estratégias e sugestões de interatividade para 

programas dos veículos ou ações institucionais; monitora, prepara e tabula dados 

sobre os atendimentos da Central de Interatividade Telefônica, bate-papos, enquetes, 

comentários nas notícias, participações em programas ao vivo, redes sociais, entre 

outros; e planeja novas ações e ferramentas de interatividade. 

 ▪ Análise de Informações – avalia todos os relatórios produzidos pelos núcleos anteriores, 

sistematizando as demandas sociais e disponibilizando-as aos parlamentares e órgãos 

da Casa; planeja parcerias com outras áreas relacionadas à participação e cidadania, 

assim como novas ferramentas e estratégias de ação, sendo responsável pelas 

pesquisas de opinião e por campanhas sociais. 

Os dados do atendimento realizado pela Central de Interatividade Telefônica (0800 e Fale 

Conosco) são periodicamente tabulados, analisados e distribuídos a todos os deputados para 

conhecimento dos anseios da população. Essas informações são também divulgadas em 

reuniões de pauta e aproveitadas pelos veículos para novas matérias e programas, sempre 

focando a participação popular. Entre as publicações, podemos citar os rankings semestral 

e anual de manifestações da sociedade, com os quinze projetos de lei mais pedidos e 
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acomentados; o relatório temático sobre o projeto do 

fator previdenciário; e o relatório com os resultados 

da sondagem (pesquisa realizada com 1.175 

pessoas) sobre a necessidade de revisão do Código 

de Defesa do Consumidor.

Para garantir a qualidade do trabalho de 

atendimento, foram estabelecidos critérios para 

seleção de atendentes da Central de Interatividade 

Telefônica e para avaliações mensais de análise 

de qualidade, conforme previsto no contrato com a 

empresa prestadora do serviço. Foi definida uma 

política de promoções e incentivos por produção 

(qualitativa e quantitativa), estimulando a equipe, 

além de melhorias nas instalações físicas. 

Um novo horário para atendimento foi estabelecido, passando a 

funcionar até a meia-noite pela resposta automática e com atendimento 

personalizado nos dias de programas especiais, ao vivo ou com 

participação popular, permitindo maior flexibilidade para a Coordenação 

de Programas.

Houve ainda a preocupação com a integração da rede da Central 

de Interatividade Telefônica com o sistema SisOuvidor da Câmara, 

para possibilitar a emissão de protocolos e a adequação do serviço 

de atendimento aos preceitos da Lei de Acesso à Informação. Foi 

elaborado um passo a passo da operação do SisOuvidor, com a 

padronização das respostas a perguntas e comentários feitos pelo 

telefone. 

Essa padronização de respostas foi estendida ao serviço de e-mail Fale-

Conosco da Secom, após um diagnóstico realizado pela coordenação. 

Foi elaborada uma política de respostas, com a orientação sobre a 

A Coordenação de Participação 
Popular tem o objetivo de 
levar aos parlamentares 
as demandas que chegam 
através das redes sociais e do 
serviço 0800 da Câmara. 
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melhor forma de responder e os modelos que devem ser evitados. O resultado desse trabalho 

está sendo monitorado para controle da qualidade e futuros realinhamentos.

A Participação Popular também ficou responsável pelas pesquisas de opinião sobre a TV 

Câmara Digital, em São Paulo, sobre a Rádio Câmara, em Brasília, e sobre a Radioagência, 

aplicadas pela equipe da Central de Interatividade Telefônica. Esta última ouviu quatrocentos 

representantes de emissoras que reproduzem o conteúdo jornalístico da Rádio Câmara. Com os 

resultados das três pesquisas, percebe-se a necessidade de maior divulgação dos veículos da 

Secom para a população, em forma de campanhas. 

Também foram mudadas as estratégias de veiculação de notícias e programas com base 

nas preferências e nos horários de maior disponibilidade da população. Com a pesquisa 

Radioagência, percebeu-se também que, apesar de a Rádio Câmara ser veiculada somente no 

DF, seu alcance atinge, por exemplo, rádios comunitárias de todo o país, levando informação 

sobre cidadania a grupos que não têm outro meio de acesso a notícias além do rádio. O público 

entrevistado tem grande interesse no aproveitamento das notícias da Câmara em suas próprias 

rádios e confia no conteúdo veiculado.

Será contratada uma pesquisa de grupos focais, para uma análise qualitativa das notícias da 

Agência, Rádio e TV Câmara. Trata-se de pesquisa inédita para avaliar o entendimento, por 

qualquer cidadão, da informação veiculada, independentemente de escolaridade ou classe 

social. Os resultados serão fundamentais para a correção de distorções de linguagem e de fluxo 

de comunicação entre a Câmara e a sociedade.

Em busca da excelência na qualidade dos programas e notícias veiculados pela TV Câmara, 

a cada mês são feitos relatórios de análise de dados do Ibope, como audiência e alcance 

da programação. Semestralmente, são realizados cases para análises específicas e mais 

aprofundadas. Todos os resultados são apresentados aos diretores e às respectivas equipes. 

Novas formas de interação nos programas ao vivo da TV e da Rádio foram propostas e já 

tiveram implementação. A coordenação divulga pautas por redes sociais (postagens, convites e 

menções para o público-alvo) e mailing temático; durante programas ao vivo, interagindo com os 

telespectadores; e na finalização do produto, com a apresentação de resultados e sugestões. 
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Nacional e Participação Popular) também foi reavaliado, com troca de turno de funcionários 

para melhor atendimento, sugestão de modificações no cadastro para facilitar a participação e 

tabulação de novos dados para gerar relatórios mais informativos.

Pelo monitoramento das redes sociais e de acordo com o diagnóstico realizado no atendimento 

da Central de Interatividade Telefônica, a coordenação também encaminha às chefias dos 

serviços, mensalmente, sugestões de enquetes e bate-papos, que estão disponíveis no Portal 

da Câmara. 

Um exemplo de trabalho dos veículos com especial participação da coordenação foi a cobertura 

das eleições municipais de 2012, que contou com divulgação segmentada por meio de mailing 

temático e funcionamento da Central de Interatividade Telefônica nos turnos das eleições, para 

que a população participasse dos programas ao vivo de rádio e TV. 

A Participação Popular apresentou sugestão para inclusão, nas matérias e programas, de mais 

informações sobre o impacto que as leis têm na vida dos cidadãos. Essa parceria se dá nas 

pautas especiais dos veículos da Secom e nos programas onde há participação do público. 

Serão feitas enquetes e sondagens, pelo portal Câmara Notícias e pela Central de Interatividade 

Telefônica, e campanhas para incentivar o envio de depoimentos e vídeos com a opinião 

do cidadão sobre determinada lei e o seu efeito em sua vida. Esse material será usado em 

reportagens, programas e interprogramas. Com isso, não só a participação é estimulada, mas 

também se completa a missão da Secom de promoção da cidadania ao mostrar o resultado 

efetivo das ações legislativas na vida dos cidadãos.

No primeiro ano de atividades da área, foi fechada uma parceria com o Departamento de 

Comissões para o uso do portal e-Democracia, possibilitando a participação on-line dos 

cidadãos durante audiências públicas importantes. Há divulgação da pauta e de matéria 

consolidada sobre os debates nas redes sociais, além da cobertura que já era feita pelos 

veículos da Secom. A coordenação prepara mailings temáticos específicos para divulgação 

de cada audiência, convidando o público interessado no tema em debate. No momento das 

audiências, é estabelecida estratégia de interatividade com os internautas e acompanhamento 

pelo Twitter e pelo Facebook, com ampla divulgação da cobertura on-line da Agência Câmara. 
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Essas audiências públicas interativas tiveram temas diversos neste período, entre eles a 

discussão do marco civil na internet, do Código Comercial, da greve nos transportes públicos, do 

Simples Nacional e da exposição da ministra Miriam Belchior na Comissão Mista de Orçamento. 

Também foi realizada divulgação, inclusive com postagens em redes sociais, sobre dois bate-

papos promovidos pelo e-Democracia – sobre os projetos do Código Comercial e do Código de 

Processo Civil.

A área de Participação Popular é responsável ainda pelo trabalho de gerenciamento da 

divulgação das campanhas institucionais nas mídias sociais e mailing para público específico, 

ações que foram iniciadas com o programa Missão Pedagógica no Parlamento. Em outubro, 

essa atividade já era rotineira e funcionou para várias ações, como Outubro Rosa, Eleições 

do Plenarinho, Concurso de Reportagens Especiais Lei Maria da Penha, Domínio.Leg, Câmara 

Mirim e Emendas ao Orçamento da União. A análise final dos resultados foi encaminhada às 

coordenações envolvidas. A coordenação participou ainda da cobertura da Conferência das 

Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), realizada entre os dias 13 e 22 de 

junho de 2012, no Rio de Janeiro, auxiliando os dois departamentos da Secom.

A Participação Popular elaborou a Política de Uso das Redes Sociais da Secom e o relatório de 

análise dos quinze perfis da secretaria. Esta política será encaminhada, a título de sugestão, 

ao Comitê Gestor do Portal da Câmara para atualização das regras existentes. A Participação 

Popular também elaborou, para o Jornalismo da Secom, proposta de um sistema de autogestão 

para os comentários das notícias publicadas no Portal da Câmara. 

Já o projeto de criação de um site para a divulgação das ações de interatividade e participação 

popular no Portal da Câmara foi preparado pela área consolidando os resultados e análises 

dessa participação para conhecimento público. O projeto conta com o apoio do Comitê Gestor 

do Portal e está em fase de negociação para integração com o portal e-Democracia.

Essa área também especificou, de acordo com as necessidades da secretaria, a compra de um 

software para monitorar automaticamente as redes sociais e a web, realizando um diagnóstico 

sobre os temas mais associados à Câmara e, por outro lado, avaliando a repercussão das 

nossas divulgações nesses mesmos canais. Essa proposta de compra, que em princípio só 
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como o Departamento de Comissões.

Foram elaboradas duas campanhas sociais sobre a valorização do voto e a participação popular. 

Houve grande compartilhamento nas redes sociais das peças produzidas, com ótimo resultado 

para a imagem da instituição. A ação foi divulgada pela direção da Câmara em congresso 

realizado pela Association of Secretaries General of Parliaments, no Canadá. 
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Departamento de Mídias Integradas

Aqui foram reunidas as estruturas da Rádio, 

da TV e da Imprensa Escrita. Nessa área estão 

dispostas duas coordenações de produção de 

conteúdo: uma de jornalismo hardnews e outra 

de programas e documentários. A criação 

da Rede Legislativa de Rádio e TV exigiu a 

atenção de uma área específica, responsável 

pela estratégia de expansão e abertura dos 

sinais de rádio e televisão nacionalmente. 

As Mídias Integradas também contam com a 

área de Conteúdo, responsável pelas grades 

de programação de rádio e TV, Portal de 

Notícias, arquivo da Secom, artes e cenários e 

relacionamento com parceiros distribuidores 

de conteúdo; e a Infraestrutura, responsável 

pelo suporte técnico a todo o sistema de 

comunicação da Câmara dos Deputados. 

Um único serviço de 
pauta, de produção e de 

reportagem abastece todos 
os veículos da Câmara 

unificados no Departamento 
de Mídias Integradas.
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Jornalismo

Essa coordenação reúne todos os servidores envolvidos com a produção de hardnews, ou seja, 

as notícias factuais da Câmara dos Deputados divulgadas pela Agência, Jornal, Rádio e TV.

Metas para a integração

 ▪ Implementar as novas rotinas de trabalho previstas para a reportagem, com coberturas 

integradas.

 ▪ Implementar linha editorial comum a todas as coberturas.

 ▪ Implementar serviço único de pauta e estabelecer nova rotina de reuniões.

 ▪ Unificar as diferentes equipes de produção.

Na reestruturação do Jornalismo, abaixo do diretor da área foram estabelecidos os cargos 

dos chefes de reportagem, de produção e de pauta, comuns para todos os veículos. Assim, 

foram unificadas rotinas de linha de comando. A diferenciação se dá nas edições: cada veículo 

manteve seu editor-chefe. São eles os responsáveis por manter a linguagem e a especificidade 

de cada veículo diante da cobertura única. 

As equipes de Rádio, TV e Imprensa Escrita ligadas ao Jornalismo foram parcialmente reunidas 

em uma redação integrada. Foi montado um pequeno estúdio de gravação de rádio no local 

para acolher parte dos repórteres desse veículo. 

Na dinâmica da reportagem, as mudanças foram intensas. Repórteres da TV passaram a 

gravar para a Rádio, repórteres da Escrita e da Rádio passaram a fazer reportagens para a TV 

e sonoras gravadas pela TV passaram a ser geradas diariamente para a Rádio. A equipe da 
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O jornal Câmara Hoje Integrado 
foi o primeiro a ser modifi cado 

para entrar ao vivo na Rádio e na 
TV Câmara simultaneamente. 

Repórteres que antes realizavam 
coberturas para um único veículo 

tiveram suas rotinas alteradas 
para que as informações fossem 

reaproveitadas por outros veículos. 

A antiga redação 
da TV Câmara foi 
transformada em 
redação de jornalismo. 
A proximidade 
dos profi ssionais 
dá agilidade às 
coberturas.
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frias da Rádio e da TV. A cobertura de Plenário da Rádio e da TV foi unificada, assim como a 

locução das sessões do Plenário, transmitidas ao vivo por esses dois veículos. Reportagens 

especiais passaram a ser fechadas para os quatro veículos por um mesmo repórter. Teve início a 

série de treinamentos dos repórteres para os diferentes formatos de mídia, como as oficinas de 

telejornalismo, de radiojornalismo e de webjornalismo.

A Pauta passou a funcionar com pauteiros da Rádio, TV e Imprensa Escrita reunidos. Todas as 

pautas passaram a ser compartilhadas em uma única plataforma, facilitando o acesso para 

a inclusão de informações e consultas. Os produtores da Rádio e da TV passaram a dividir 

coberturas de reuniões ordinárias, aumentando a capacidade produtiva de gravação de sonoras 

e eliminando as redundâncias. 

As reuniões de pauta passaram a ser conjuntas, com todas as chefias do Jornalismo, e abertas 

a todos os editores e repórteres. Estabeleceu-se uma rotina de encontros diários entre editores-

chefes dos veículos e de reunião semanal entre as equipes de Jornalismo e de Programas e 

Documentários.

Foi instituído o Conselho de Jornalismo, formado pela diretora de Jornalismo, pelos editores-

chefes de cada veículo e por três repórteres. O conselho discute questões jornalísticas e 

administrativas que mereçam um olhar mais aprofundado, como as diferenças na linha editorial 

de cada veículo, diferenças de volume de trabalho ou de exigência, e problemas técnicos que 

afetem mais de um veículo. O conselho tem caráter consultivo. As reuniões geram uma ata, que 

é compartilhada com todos os jornalistas.

Dentro da proposta de integração levada a cabo ao longo do ano, foram criados produtos 

específicos e promovidas coberturas especiais com a participação de jornalistas da Rádio, TV e 

Imprensa Escrita.

Desde o início do segundo semestre de 2012, a TV e a Rádio Câmara passaram a produzir 

e a veicular conjuntamente o jornal Câmara Hoje, que leva ao conhecimento da população 

as atividades das comissões permanentes e os principais debates da Câmara. A linguagem 

jornalística foi adaptada para os dois veículos e, com isso, a Rádio passou a veicular notícias em 

horários anteriormente destinados à programação musical. A TV ganhou novos profissionais na 
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reportagem, ancoragem e produção, aumentando a oferta de conteúdos. Essa ação otimizou 

os recursos humanos dos dois veículos e ofereceu um leque maior de informações sobre o 

Legislativo para a população.

Em julho de 2012, iniciou-se a produção, exibição e publicação de jornais temáticos, que foram 

adaptados, pela edição, para os demais veículos. As especificidades foram resolvidas por meio 

de diferentes versões de uma mesma cobertura, já produzidas separadamente pela reportagem. 

Outras vezes, foram resolvidas pela edição, a depender do tema. 

Outro bom exemplo de integração de esforços ocorreu no programa Reportagem Especial, um 

dos carros-chefe da Rádio Câmara e o produto mais premiado da emissora. É um programa de 

cinco capítulos que enfoca, com profundidade, assuntos relacionados a projetos ou temas que 

geram debate legislativo. Atualmente, é feito por jornalistas dos quatro veículos da Câmara, 

sendo mais uma oportunidade de convergência entre as diferentes mídias, com evidentes 

ganhos em relação à qualidade do produto.

O primeiro exemplo exitoso de grande cobertura externa integrada foi o relativo à Conferência 

Rio+20. Considerado o maior evento já realizado pelas Nações Unidas, contou com a 

participação de chefes de Estado de 190 países, que propuseram mudanças sobretudo 

no modo como estão sendo usados os recursos naturais do planeta. Como o assunto é 

costumeiramente tratado no Parlamento, os veículos de comunicação da Câmara promoveram 

uma cobertura especial.

Além de programas de debates gravados no Rio de Janeiro, os veículos fizeram uma 

cobertura extensa, mas focada nos debates que tinham relação com a Câmara, aproveitando 

principalmente a presença de parlamentares e especialistas na conferência. Três jornalistas, 

amparados por produção e equipe técnica, permaneceram duas semanas no Rio e abasteceram 

de notícias a Rádio Câmara, a TV Câmara, a Agência e o Jornal da Câmara. 

Outro bom exemplo foi a ampla cobertura das eleições municipais de 2012. Rádio e TV Câmara 

transmitiram programas conjuntos ao longo do primeiro e do segundo turnos, com flashes 

diretamente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além de entrevistas ao vivo com especialistas 

no estúdio e divulgação em tempo real do resultado da apuração nas principais cidades do país.
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Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, de São Paulo e de Minas Gerais), além da TV Câmara 

de Fortaleza, entraram com informações ao longo da programação, ao vivo, por meio de links 

da internet ou geração de sinal via Embratel. A Rádio Câmara, por sua vez, firmou parceira com 

mais de cinquenta rádios em todo o país para o envio de informações, o que permitiu um raio 

maior de cobertura para o cidadão.
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Programas e Documentários 

Essa área concentra a produção de programas para rádio e TV e documentários. Programas 

culturais, de análise política, interprogramas, programas interativos e de auditório, todas estas 

possibilidades são exploradas neste ambiente. 

Metas para a integração

 ▪ Avaliar todos os programas que estão no ar na Rádio Câmara e na TV Câmara.

 ▪ Planejar a integração da produção dos programas de TV e rádio e veiculação conjunta.

 ▪ Reorganizar as rotinas de produção das equipes.

 ▪ Elaborar planilhas de participação de bancadas partidárias dos programas de rádio, 

assim como se faz na TV, e zelar por seu equilíbrio.

 ▪ Estabelecer reuniões de pauta conjuntas.

 ▪ Propor reformulação do programa Voz do Brasil.

As equipes de produção foram organizadas da seguinte forma: Programas, divididos em 

Programas Frequentes, Programas por Temporada e Programas Culturais; Documentários e Voz 

do Brasil, integradas em uma mesma redação, passando a produzir para as duas mídias. 

Foi feito um planejamento anual para os programas por temporadas, como o Comitê de 

Imprensa e o Ponto de Vista, que começaram a ser gravados para TV e rádio, assim como as 

novas séries Caixote, sobre eleições, e A Hora É Agora. A experiência de realização do Caixote 

foi inovadora. Uma mesma força de produção (pesquisa, marcações, filmagens) resultou em 

programas de linguagens distintas para rádio e TV. A partir do mesmo material produzido para o 
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exibição no programa Voz do Brasil. 

A mesma adaptação de linguagem foi feita com a primeira temporada da série Lance Legal, 

sobre políticas públicas para o esporte. A série de TV, com três programas, já estava produzida 

e editada no momento da integração. Mas a equipe de Programas por Temporadas buscou, 

no material bruto, o suficiente para editar dez programas de rádio, respeitando a linguagem 

do veículo. Na segunda temporada, as equipes de TV e de rádio trabalharam juntas. A 

apresentadora do programa de TV é também responsável pela edição dos programas de rádio, a 

partir do material comum.

Foi criado o programa Eis a Questão, com versão para rádio e TV. O programa semanal traz um 

deputado, que apresenta uma proposta de sua autoria e a discute com três especialistas no 

assunto. O cenário, o visual e o jogo de câmeras, inspirado nos programas criados por Fernando 

Barbosa Lima e conduzidos por  Oswaldo Sargentelli nos anos 70 e 80, constroem uma 

sensação de sabatina e dão espaço para que a proposta seja explicada em detalhes. 

Teve início a produção e a captação da série multimídia Hoje É Dia, sobre grandes artistas 

brasileiros que fazem centenário de nascimento este ano: Luiz Gonzaga, Nelson Rodrigues, 

Jorge Amado e Mazaroppi. A série era, originalmente, para a rádio e foi adaptada para gerar 

programas de TV, com a contribuição de um diretor de audiovisual de Programas Culturais.

Foi criado o programa de rádio Feijoada Completa, com duas horas de duração. É um programa 

que mescla informação, música e opinião. As reportagens são realizadas por profissionais de 

diferentes mídias. O Feijoada veio suprir a falta de um programa de fim de semana na Rádio 

Câmara que trouxesse as principais novidades da semana na Câmara, assuntos em tramitação 

e cultura.

Outro programa que apresentou novidades ao longo de 2012 foi o Conversa sobre Política. 

Nesse caso, a integração não foi só com o Jornalismo. As apresentadoras fazem parte da equipe 

da Participação Popular. Nova temporada do programa de entrevistas Ponto de Vista, na TV e na 

rádio, estreou em agosto, com o tema Sustentabilidade Pós-Rio+20. 
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O programa de auditório Câmara Ligada
está no ar há seis anos. Em 2013, passou a 

ser veiculado também pela Rádio Câmara. 

O programa Palavra Aberta existe 
desde o início da TV Câmara e 
ganhou versão para rádio no início 
do processo de integração.

O Brasil em Debate, 
apresentado por Tarcísio 
Holanda, ganhou 
novos entrevistadores 
e versão para rádio.
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O documentário O Veneno da 
Jararaca foi especialmente 
produzido para o evento Rio+20.

Foi realizado um concurso nacional de reportagens 

sobre o tema Lei Maria da Penha. O edital foi 

amplamente divulgado, e o concurso selecionou 

reportagens especiais brasileiras inéditas, a serem 

veiculadas na TV Câmara e seus parceiros.

Neste período, a equipe da Voz do Brasil iniciou sua 

reorganização. Foi dado mais espaço para matérias 

jornalísticas, para tornar o programa mais atraente. 

Durante o período pré-eleitoral, foi veiculada 

uma versão curta da série Caixote. São pílulas de 

informação em que a população discute temas 

políticos que interferem no seu dia a dia, como 

democracia, voto e ficha limpa. 

As equipes de Programas e de Jornalismo 

passaram a se reunir semanalmente, para criar 

sinergia e ajuda mútua na realização de pautas. 

A primeira grande oportunidade de cobertura 

compartilhada foi a Rio+20. Especialmente para 

esse evento, foi produzido o documentário O 

Veneno da Jararaca, sobre o patrimônio genético 

da biodiversidade brasileira. 

A equipe de Documentários gerenciou a produção de três médias-

metragens que foram escolhidos por um tipo de concurso conhecido 

no mercado como pitching, uma seleção pública de roteiros que são 

realizados e veiculados pela TV Câmara. São eles o documentário 

Porto Alegre Precisa de Mais, de Gustavo Spolidoro; Sertão, Sertões, 

do veterano cineasta Sérgio Resende; e O Riso dos Outros, de Pedro 

Arantes. Esses três roteiros foram selecionados entre setenta projetos 

inéditos inscritos de vários estados brasileiros. 
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A equipe de Documentários também realizou dois 

episódios da série Nossos Esportistas, parte de 

parceria firmada com a TAL (Television America 

Latina). Em contrapartida, foi encaminhada a série 

de dez episódios para veiculação. Os outros oito 

episódios foram feitos por parceiros.

Para 2013, foi concebida a série A Hora É 

Agora, para rádio e TV, que aborda histórias 

relacionadas à mobilização social, protagonismo 

político apartidário, articulação comunitária e 

inovação. A série pretende valorizar as ações 

políticas que estão no cotidiano da sociedade e 

não nas disputas entre agremiações partidárias. 

Os programas devem registrar experiências de quem, direta ou 

indiretamente, objetiva promover a conscientização e a participação 

política. Essa série será produzida por produtores independentes, com 

a publicação de edital de concorrência. 

Durante 2012, a equipe de Programas e Documentários produziu 

cerca de quatrocentas horas de programas de rádio e TV, entre eles o 

programa Palavra Aberta, em que cada deputado tem a oportunidade 

de apresentar uma proposta de sua autoria, o Brasil em Debate, o 

Câmara Ligada, o Participação Popular e o Expressão Nacional. 

Para que haja equilíbrio entre o tamanho da bancada e o percentual 

de programas gravados pelos deputados de cada partido, a equipe 

de Programas utiliza um controle de participação partidária criado 

em 2007. Este controle passou a ser usado como referência para os 

programas de rádio também. 

A linguagem dos programas foi 
adaptada para a veiculação na 
Rádio e na TV Câmara e novas 

versões surgiram para cada 
veículo a partir do material bruto.

Lu
iz
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ar
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es
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Conteúdo

A gestão dos conteúdos produzidos por todos os veículos foi centralizada nessa nova área, 

responsável pela formatação da programação da Rádio e da TV Câmara, a padronização visual, 

a edição do Portal de Notícias e os arquivos integrados de áudio, vídeo e fotografia. 

Metas para a integração

 ▪ Definir e implantar as rotinas diárias para montagem e execução da grade de 

programação da Rádio nos moldes já existentes para a TV.

 ▪ Definir e implantar as rotinas detalhadas para o arquivamento de conteúdos da Rádio, 

TV, Jornal e Fotografia.

 ▪ Extinguir o banco de imagens intermediário da Fotografia, unificando rotinas.

 ▪ Implantar as rotinas do portal Câmara Notícias e integrar as equipes da área. 

 ▪ Rever as grades da Rádio e da TV, definir lógica no horário de exibição dos programas da 

Rádio, prever exibições conjuntas na Rádio e na TV de programas ao vivo e gravados, e 

unificar a locução do Plenário.

A equipe de Programação de Rádio e TV assumiu com a proposta de rever as grades dos dois 

veículos para propor ações conjuntas, como a unificação da locução do Plenário, dar mais 

espaço para o jornalismo na grade de rádio e incluir novos programas. Foi feita uma avaliação 

de chamadas, spots, vinhetas e campanhas de rádio e TV para a retirada do ar daqueles que 

estavam muito antigos e a produção de novos. Essa equipe também é responsável por definir 

quando deve haver intervenção na transmissão de Plenário para os conteúdos do jornalismo. 
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Na Coordenação de Conteúdo foram reunidas as páginas dos veículos 
na forma do Portal de Notícias, integrando diversas equipes.



67
Co

nv
er

gê
nc

ia
 e

 In
te

gr
aç

ão
 n

a 
Co

m
un

ic
aç

ão
 P

úb
lic

a

A nova equipe de programação de rádio e 
TV assumiu a responsabilidade de gerir as 
duas programações sempre com o olhar 
voltado para a integração dos conteúdos. 
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O Núcleo de Arte define a identidade visual de todos os veículos da Secom, reunindo os 

webdesigners e programadores visuais sob o mesmo comando. Todas as vinhetas, artes, 

projetos gráficos e cenários são criados neste núcleo. 

Para exemplificar, nos últimos meses o núcleo foi responsável pelo projeto gráfico para o 

estande da Câmara na Rio+20, usado pela Secom na cobertura do evento, criou e executou 

novas marcas, cenografias e vinhetas para os programas Eis a Questão, Expressão Nacional, 

Panorama, Ponto de Vista, Eleições Municipais 2012 e Caixote; e criou a nova cenografia para 

os programas Câmara Ligada e Talentos. O Núcleo de Arte também criou a nova identidade 

visual do portal Câmara Notícias, trabalho que incluiu uma nova família de ícones.

A equipe do Portal de Notícias realizou o trabalho de reestruturação das páginas dos veículos 

da Secom e a própria criação do portal. Novos layouts e novas funcionalidades apresentam, 

em uma página convergente, material produzido pela TV, pela Rádio e pela Imprensa Escrita de 

maneira complementar, permitindo aos internautas ter a melhor apresentação das matérias e 

programas produzidos pelos profissionais da Secom. 

A equipe assumiu a implantação do projeto Câmara Indoor, que visa instalar telas em pontos 

estratégicos da Câmara, como elevadores e o corredor das comissões, para a veiculação de 

notícias. Além disso, conduziu a compra de aplicativos para a veiculação do portal Câmara 

Notícias em tablets e smartphones. Foi realizada licitação para escolha da empresa que 

vai desenvolver tais aplicativos. A equipe do portal divide com a Participação Popular o 

gerenciamento das enquetes realizadas pela Secom. 

A unificação dos arquivos de rádio, TV e fotografia tornou clara a diferença de maturidade 

desses serviços em cada área. O arquivo da TV já estava mais organizado, apesar de necessitar 

urgentemente de uma renovação de seus equipamentos. O arquivo da Rádio era inexistente, 

apesar de existir o registro de todo o conteúdo produzido até hoje. Com a divisão do antigo 

Serviço Fotográfico em três setores distintos (a fotografia institucional, o fotojornalismo e o 

arquivo e banco de imagens), as rotinas dessas três equipes precisaram ser reorganizadas. 
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Infraestrutura Tecnológica 

Essa equipe é responsável pelo suporte técnico aos veículos de comunicação no dia a dia e por 

buscar no mercado as soluções técnicas para os desafios que a convergência e a expansão 

dos sinais da Rádio e da TV Câmara impõem. É composta por engenheiros especializados em 

radiodifusão e telecomunicações. 

Metas para a integração

 ▪ Oferecer condições operacionais e o suporte técnico para a produção e a exibição de 

conteúdos dos veículos de comunicação da Câmara dos Deputados.

 ▪ Dar suporte técnico ao projeto de expansão do sinal da TV Câmara, na formação da Rede 

Legislativa de TV Digital e da Rádio Câmara.

 ▪ Acompanhar o desenvolvimento tecnológico para propor soluções às demandas 

apresentadas.

Para o Jornalismo, uma das primeiras ações de convergência foi a criação de um jornal veiculado 

pela Rádio e pela TV Câmara. A equipe de Infraestrutura deu o suporte necessário à operação. A 

redação da TV Câmara foi adaptada para receber repórteres de rádio para o trabalho do dia a dia. 

Foi automatizada a disponibilização de áudio das matérias gravadas na TV para uso da Rádio.

Em termos de obra necessária para a atuação da equipe de Jornalismo, foi feita a reforma do 

estúdio de transmissão no Plenário Ulysses Guimarães, para uso conjunto de rádio e TV. Agora é 

possível operar a locução direcionada apenas para a Rádio, apenas para a TV ou para ambos os 

veículos, em determinados momentos. 
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O Jornalismo demandou duas operações 

especiais neste período, a cobertura 

da Conferência Rio+20 e a cobertura 

das eleições municipais. Na primeira, 

foi montada infraestrutura constituída 

de conexão via satélite, comunicação, 

acerto de cooperação com a EBC para 

uso de estúdio de gravação e demais 

providências técnicas e operacionais para 

gravação e transmissão de programas e 

links diretamente do Rio de Janeiro. 

Para a cobertura das eleições municipais, 

foi providenciada a infraestrutura para 

a cobertura conjunta da Rádio e TV 

Câmara. Foram montados equipamentos 

no TSE, realizadas entradas ao vivo via MOVI (videoconferência 

via web), providenciado aplicativo gráfico para apresentação dos 

resultados de apuração da eleição com apoio do Centro de Informática 

(Cenin) e a montagem de um segundo carro de link com apoio da área 

de Transportes. 

Em caráter definitivo, foi feita a interligação da Central Técnica da TV 

Câmara com a Rede Interlegis. Isso propiciou uma conexão de internet 

de 10 Mbps independente da Rede Câmara, permitindo a troca de 

conteúdo via FTP de forma mais eficaz. Além disso, permitiu-se a 

conexão via aplicativo MOVI com algumas assembleias legislativas, para 

participação ao vivo nos telejornais, programas e coberturas especiais.

Para Programas e Documentários, as gravações externas dos 

programas culturais e de temporadas passaram a ser executadas 

de forma conjunta entre as equipes técnicas da TV e da Rádio. 

A Coordenação de Infraestrutura 
Tecnológica dá suporte 

às operações de todos os 
veículos e à expansão do 

alcance dos sinais abertos e 
gratuitos da rádio e da TV.

Lu
iz

 M
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forma integrada. Alguns programas, como o Participação Popular, o Expressão Nacional e os de 

entrevistas, passaram a ter transmissão conjunta no rádio e na TV. 

Diversos cenários foram substituídos, numa ação conjunta com a equipe do Núcleo de Arte e do 

Serviço de Obras do Departamento Técnico (Detec).

No atendimento diário às demandas do Jornalismo e de Programas e Documentários, foi 

preparada uma planilha para controle da disponibilidade dos cinegrafistas. Assim, foi possível 

melhorar o controle de horas extras e folgas e designar os profissionais de preferência das 

equipes de Programas e Documentários.

Com a convergência, mostrou-se necessária a criação de um grupo de trabalho formado por 

supervisores dos dois veículos visando ao estudo e à melhoria na captação e na transmissão do 

áudio dos programas para uso da Rádio e da TV Câmara.

Quase todas as áreas da Secom realizaram mudanças físicas neste período, e a Infraestrutura 

teve envolvimento direto em todas elas. O apoio foi dado em especial em relação à rede, 

à telefonia e à instalação de equipamentos. Todos os computadores da Secom foram 

substituídos, e coube à Infraestrutura indicar os locais de instalação e controlar a devolução 

das máquinas antigas.

Dezenas de novos equipamentos foram adquiridos em 2012. Destacamos o novo switcher para 

o auditório, nova mesa de controle mestre, novo roteador de áudio e vídeo, dois scanners de 

mesa, para o Serviço de Documentários e para a Seção de Arte, e um novo sistema de recepção 

de sinais de satélite com posicionamento remoto, que permite a recepção de material de áudio 

e vídeo proveniente de qualquer satélite com alcance no território nacional.

Foi adquirido o sistema de integração de redações MAM (Media Accept Manangement). Trata-se 

de um sistema de digitalização que proporcionará a integração da produção audiovisual 

da Secom a partir de ingestão e codificação prévia de conteúdos, indexação com inserção 

de metadados, catalogação, armazenamento digital para uso, simultâneo, para edição e 

exibição. Esse sistema vai aumentar a eficiência produtiva, reduzir o uso de mídias físicas e, 

consequentemente, otimizar o fluxo de trabalho dos veículos de comunicação. 
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Também foram comprados equipamentos para os novos estúdios da Rádio, o que permitirá uma 

integração completa entre os estúdios do Anexo IV e do edifício principal, novos decks XDCAM, 

câmeras XDCAM-EX, leitores de cartão de memória XDCAM-EX, novas ilhas de edição e cinco 

televisores de LED de 42 polegadas para uso em cenografia, além de dezenas de itens menores. 

Foi contratada empresa prestadora de serviço para uplink e segmento espacial para quinze 

horas/mês e de carro de produção com uplink, segmento espacial, com quatro câmeras, mesa 

de corte e áudio para até dez eventos de três horas de duração por ano.

Para a Rede Legislativa, foram adquiridos quatro sistemas de operação de TV digital, 

inauguradas outras três operações, iniciada a aquisição de sistemas de TV digital para mais 

quatro cidades e um sistema de transmissão de rádio.
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Rede Legislativa de Rádio e TV 

A Rede Legislativa de TV Digital e a Rede Legislativa de Rádio são os projetos estratégicos 

da Secom para a expansão dos sinais da TV e da Rádio Câmara. Essas redes se formam a 

partir do estabelecimento de parcerias, prioritariamente com outras casas legislativas, no 

compartilhamento de equipamentos e custos. 

Metas para a integração

 ▪ Apresentar à Mesa Diretora da Casa proposta de Ato sobre a Rede Legislativa de Rádio e 

TV Digital.

 ▪ Inaugurar operações de TV digital em Porto Alegre, Fortaleza e Belo Horizonte.

 ▪ Adquirir transmissores de TV digital para as cidades de Palmas, Vitória, Cuiabá e Goiânia.

 ▪ Sugerir alteração de norma do Ministério das Comunicações para compatibilizar o projeto 

da Rede Legislativa com as exigências do ministério.

 ▪ Receber projetos técnicos de câmaras municipais parceiras e encaminhá-los ao 

Ministério das Comunicações para aprovação. 

 ▪ Intermediar contatos com o Ministério das Comunicações e a Anatel para aprovação de 

projetos técnicos.

 ▪ Apresentar novas solicitações de consignação de canais ao Ministério das Comunicações.

 ▪ Adquirir transmissor de rádio para Cuiabá.

 ▪ Avaliar proposta de projeto de expansão da Rádio Câmara.

 ▪ Oficializar parcerias em relação aos canais analógicos de João Pessoa e Natal.
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A televisão é o veículo de comunicação mais popular do país, chegando a 98% da população. 

Diversos estudos apontam a larga capacidade da televisão de influenciar a formulação de 

conceitos e a tomada de decisões. Para Anthony Giddens1, a mídia, em particular a televisão, 

tem uma dupla relação com a democracia. “Por um lado, a emergência de uma sociedade 

global da informação é uma poderosa força democratizante. Por outro, a televisão e os outros 

meios de comunicação tendem a destruir o próprio espaço público que abrem, mediante uma 

incansável banalização e personalização das questões públicas. Além do mais, o crescimento 

de gigantescas empresas multinacionais de comunicação significa que magnatas não eleitos 

podem deter enorme poder” (GIDDENS, 2000).

Outro importante autor, Manuel Castells2, afirma que os sistemas políticos passam por 

uma “crise de legitimidade, com dependência total de cobertura da mídia e de liderança 

personalizada e cada vez mais isolados dos cidadãos” (CASTELLS, 1999). 

Castells e Giddens apontam grandes segmentos da população à margem dos avanços 

tecnológicos, isolados economicamente. Giddens sugere um novo papel do Estado, numa 

segunda onda de democratização nos países que pretendem ser relevantes no capitalismo 

avançado, para deter a perda da fé no Estado e na política. Ele propõe investimentos pesados 

nas áreas de educação e infraestrutura como uma forma de atingir esse objetivo e afirma que a 

adoção de mecanismos de transparência não é mais uma questão de escolha.

As TVs públicas no Brasil têm, de modo geral, baixa audiência e enfrentam grandes dificuldades 

para ampliar sua visibilidade. Muitas delas, como a TV Câmara, sempre foram veiculadas 

apenas em sistemas de TV por assinatura e parabólicas. 

A adoção da tecnologia de TV digital significa uma oportunidade de ampliar a base de 

telespectadores das TVs públicas, caso elas consigam se organizar e agir conjuntamente, 

promovendo avanços concretos no sentido da democratização das comunicações. 

1 Sociólogo britânico, professor em Cambridge e da London School of Economics and Political Science, um dos autores do 
conceito de globalização.

2 Sociólogo espanhol, professor das universidades de Paris, de Berkeley, da Catalunha e da Califórnia do Sul, pesquisador das 
novas tecnologias da informação e comunicação e suas relações com as estruturas sociais.
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Manual da Rede Legislativa 
de TV Digital orienta as 
Câmaras Municipais parceiras 
no processo de aquisição de 
equipamentos para as operações 
compartilhadas de TV aberta.

No entanto, esse movimento para a 

abertura do sinal das TVs públicas 

no sistema de TV digital não significa 

necessariamente maior afinidade e clareza 

da população brasileira em relação aos 

conteúdos por elas veiculados. A conquista 

de telespectadores passa por um processo 

mais complexo, que inclui a credibilidade 

dos conteúdos veiculados. 

A criação da área de Rede Legislativa de 

Rádio e TV tem o objetivo de posicionar a 

Secom nessas discussões e promover a 

expansão dos sinais da Rádio Câmara e 

da TV Câmara, em parceria com o Senado 

Federal, as assembleias legislativas, as 

câmaras municipais e as demais emissoras 

que compõem o campo público de comunicação. 

Esse trabalho foi iniciado em 2006, quando ocorreu na Câmara dos 

Deputados o seminário TV Digital: Futuro e Cidadania, promovido pelo 

Conselho de Altos Estudos e Avaliação Tecnológica. Nessa ocasião, 

consultores legislativos da Câmara estiveram na TV Câmara para 

discutir as demandas da emissora para a abertura do sinal com a 

nova tecnologia, na iminência de ser definido o padrão brasileiro de 

televisão digital. 

Com base nas discussões ocorridas, a Consultoria Legislativa preparou 

o Projeto de Lei 7.096/06, que cria a Rede Legislativa de TV Digital, 

apresentado por diversos deputados, entre eles Walter Pinheiro e 

Ariosto Holanda. Em 2007, esse projeto foi novamente apresentado, 

desta vez pelo deputado Inocêncio Oliveira, e recebeu o número 
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277/07. Em 2009, esse projeto foi aprovado pela Câmara e seguiu para o Senado Federal, sob o 

nº 198/09. Lá, foi arquivado.

O projeto de lei garantia canais digitais para a TV Câmara, a TV Senado e a TV Justiça e 

criava a possibilidade de TVs geridas por assembleias legislativas e câmaras municipais 

compartilharem com a TV Câmara e a TV Senado parte do canal, em multiprogramação. O 

projeto visava garantir às TVs legislativas ampla difusão de seus sinais e a cobertura nacional 

às TVs do legislativo federal. 

Também em 2006, a Câmara dos Deputados criou seu Comitê Gestor de TV Digital – um 

grupo multissetorial para traçar as diretrizes das ações nesta área. A Coordenação de Rede 

Legislativa de Rádio e TV atua em sintonia com o Comitê Gestor de TV Digital, os parceiros 

da Rede Legislativa – câmaras municipais, assembleias legislativas, Senado Federal e 

EBC, demais emissoras do campo público de comunicação e os órgãos do Poder Executivo 

envolvidos com o tema.

Em 2008, entrou em operação experimental a transmissão em multiprogramação da TV 

Câmara e da TV Alesp, na capital paulista. Foi a primeira transmissão em multiprogramação, no 

Brasil, com emissoras de instituições independentes. Em abril de 2010, foram inaugurados os 

transmissores definitivos naquela capital, com a inclusão do sinal da TV Senado na operação. Em 

dezembro de 2012, teve início a operação do quarto canal da multiprogramação, o canal da TV 

Câmara Municipal de São Paulo. Em 2011, foi inaugurada a operação da TV digital de Brasília. 

Para possibilitar um planejamento a longo prazo, a Mesa Diretora da Câmara aprovou o Ato 

52/12, que oficializa a criação da Rede Legislativa de TV Digital e da Rede Legislativa de 

Rádio. Esse ato autoriza em caráter definitivo o estabelecimento das parcerias que já vinham 

sendo feitas, em negociação com cada Mesa Diretora da Casa ao longo dos últimos anos, 

para que as TVs legislativas sejam abertas e gratuitas para toda a população brasileira. Assim, 

é fortalecida a comunicação direta com o cidadão e a função representativa que as casas 

legislativas exercem na democracia. Os recursos destinados à montagem de cada operação são 

compartilhados e um mesmo transmissor serve a todos os canais de televisão do legislativo em 

cada município, usando o recurso da multiprogramação.
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adquiridos os transmissores de Cuiabá, Goiânia, Vitória e Palmas e foram feitos os estudos para 

a aquisição dos transmissores para Rio Branco, Recife, Natal e Salvador. 

A Rede Legislativa também se encontra em fase de implantação nas cidades de Lavras, Sete 

Lagoas, Pouso Alegre, Divinópolis, Uberaba, Uberlândia, no estado de Minas Gerais, e no estado 

de São Paulo em Campinas, Jaú, Jacareí, Barretos, Bauru, Ribeirão Preto, São Carlos, Tupã e 

outras dezenas de cidades. 

No total, são 68 cidades onde a Câmara dos Deputados já possui consignação. Uma norma 

do Ministério das Comunicações, de abril de 2012, definiu que a instituição consignatária 

deveria operar dois canais. Como a Rede Legislativa prevê a cessão de canais para o Senado, 

assembleia e câmara municipal, a área fez gestões junto ao ministério para sua alteração. Nova 

norma foi publicada em 22 de novembro, a Portaria nº 471, atendendo a esse pleito. 

Cada câmara municipal parceira encaminha à Câmara dos Deputados o projeto técnico de 

instalação de TV digital, que deve ser apresentado ao Ministério das Comunicações. Esses 

projetos são analisados por engenheiros da Casa e protocolados. Foram quinze projetos 

apresentados neste período. 

Dezenas de câmaras municipais de cidades do interior de São Paulo, do Rio Grande do Sul, da 

Bahia, do Tocantins, de Santa Catarina, do Espírito Santo e do Pará demonstraram interesse em 

aderir à Rede Legislativa. Foram solicitados ao Ministério das Comunicações canais para cada 

uma dessas cidades, e as autorizações estão sendo aguardadas. 

O projeto de expansão da Rádio Câmara está em fase de amadurecimento. A primeira 

operação em parceria será em Cuiabá. A Câmara dos Deputados vai adquirir o transmissor e 

serão cedidas três horas da programação da Rádio Câmara para a Assembleia Legislativa do 

Estado do Mato Grosso. A assembleia assumirá o custeio da operação. Caso esse modelo seja 

vitorioso, será expandido para as capitais onde a Câmara dos Deputados já tem consignação. 

No entanto, a procura pela instalação de estações de rádio no interior é muito grande. Por isto, 

será formulada uma proposta que possibilite a compra de transmissores de rádio pelas câmaras 

municipais, com a contrapartida de mais horas de programação. O projeto será financeiramente 

dimensionado quando for finalizada a compra do transmissor de Cuiabá.
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Um acordo de parceria entre a Câmara dos Deputados e a Universidade Católica de Brasília 

viabilizou o desenvolvimento de protótipos e testes de interatividade em Brasília. Um acordo com 

a EBC também propiciou a realização de testes de interatividade em João Pessoa, na Paraíba. 

Outros acordos de parceria para o compartilhamento de grade de programação nas operações 

analógicas de TV em João Pessoa e Natal foram estabelecidos. Em Natal, a parceria já está no 

ar há dois anos e, em João Pessoa, foi inaugurada em dezembro de 2012. 
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Departamento de Relações  
Públicas e Divulgação 

Para atender a atual e pertinente necessidade de integração da comunicação da Secom, a área 

de Relações Públicas e Divulgação também se mobilizou no sentido da integração, reorganizando 

sua estrutura, aprimorando suas estratégias e ações, realocando seus profissionais e recursos 

materiais. A reestruturação do setor passou ainda pela identificação das rotinas de trabalho 

paralelas e das várias portas de entrada de demandas. Para evitar a duplicidade de esforços e 

a dispersão de resultados nas ações de comunicação institucional, decidiu-se também que a 

proximidade física era necessária, resultando em nova alocação das equipes. 

Nesse contexto, as Relações Públicas continuam desempenhando seu papel primordial de 

interface entre a Câmara dos Deputados e seu público interno (colaboradores e parlamentares) 

e externo (cidadãos, organizações privadas, demais instituições públicas e imprensa), tendo 

sempre como objetivos o entendimento mútuo, a obtenção dos resultados comunicacionais e o 

zelo pela imagem e reputação institucionais da Casa.

Para desempenhar esse papel, as Relações Públicas atuam desenvolvendo estratégias e ações 

de comunicação, que se tangibilizam em planos de comunicação de complexidade variada, 

dirigidos a públicos distintos, com abrangências de divulgação diferenciadas, finalidades e 

objetivos diversos.

Para isso, a comunicação institucional se dá em linguagem jornalística e publicitária, utilizando-

se dos meios de comunicação externos (assessoria de imprensa, site institucional, mídias 

sociais, Rádio, TV e Jornal da Câmara) e internos (CamaraNet, material impresso e eletrônico).
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Confirma-se, assim, que a atuação das Relações 

Públicas e Divulgação é muito ampla: a área 

planeja, desenvolve e mantém programas de 

relacionamento, promoção social, cidadania e 

de aproximação com os públicos da instituição; 

planeja, desenvolve e mantém campanhas de 

caráter informativo, educativo, promocional, 

motivacional, institucional e de utilidade pública; 

realiza eventos de pequeno, médio e grande 

porte; e ainda dá suporte a ações das demais 

áreas da Secom e da Casa.

As demandas chegavam ao 
Departamento por diversas 

equipes diferentes, o que gerava 
redundância de ações. A integração 

unificou os processos e criou 
um setor de planejamento.

G
us

ta
vo
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Planejamento

A área de Planejamento e Atendimento, ligada ao gabinete do Departamento de Relações 

Públicas e Divulgação, surgiu da necessidade de atender as demandas gerais que chegam ao 

departamento de forma unificada. O objetivo do Planejamento é promover a integração. Todas as 

ações de comunicação envolvidas em um projeto devem ser concatenadas de maneira a divulgar a 

mesma informação, uniformizar a linguagem e coordenar os esforços dos profissionais envolvidos.

Para alcançar esse objetivo, as demandas por produtos e ações de comunicação dirigidas 

ao departamento são submetidas a uma triagem que identifica os projetos institucionais 

prioritários e que necessitam de prestação de serviços de vários órgãos da Casa. É realizado 

um atendimento unificado ao cliente, que resulta em um plano de comunicação no qual são 

detalhadas as estratégias e ações a serem adotadas e as responsabilidades de cada órgão. No 

desenvolvimento e implantação dessas ações, a área de Planejamento tem também a missão 

de acompanhar cada projeto a fim de verificar a execução do que foi planejado e estabelecer 

correções de rota sempre que necessário.

As ações de comunicação do Departamento de Relações Públicas e Divulgação são todas ações 

de natureza institucional, promocional ou ainda de prestação de serviços. Essa comunicação 

ora se apoia na publicidade, por meio de campanhas publicitárias, ora no jornalismo, por meio 

da divulgação no Notícias CamaraNet, no site institucional, nos veículos de comunicação da 

Casa e nas mídias sociais.

Na rotina de trabalho em 2012, foram realizados o planejamento e o atendimento das 

demandas e elaborados os respectivos planos de comunicação, bem como foi acompanhado 

o desenvolvimento de cada ação planejada, junto às demais áreas da Secom, de dezenas de 

ações e campanhas listadas entre os trabalhos das demais áreas do departamento.
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Publicidade 
Na área de Publicidade, antiga Seção de Produtos Especiais, foi empreendida uma 

transformação nas suas rotinas para preservar a identidade da Casa e projetar a imagem 

institucional. O serviço publicitário é composto de atendimento, planejamento, criação e 

execução do conceito, além do acompanhamento da produção e da distribuição e/ou veiculação 

de peças publicitárias, que são compostas de cartazes, folders, panfletos, mídias digitais e 

alternativas, além da supervisão e da avaliação de resultados.

Metas para a integração

 ▪ Acompanhamento das matérias aprovadas em Plenário ou comissões, com vistas à 

elaboração e à execução de plano de mídia para divulgação dos temas prospectados.

 ▪ Elaboração do planejamento, criação e execução de grandes campanhas publicitárias 

institucionais, projetos especiais e eventos.

 ▪ Atualização e lançamento do Manual de Identidade Visual.

 ▪ Adoção de padrão para eventos de comissões e de sessões solenes.

 ▪ Elaboração de projeto básico e termo de referência circunstanciado para a contratação 

de agência distribuidora de mídia. 

 ▪ Adoção de mídias alternativas na divulgação de produtos, serviços e atividades da 

Câmara dos Deputados, como envelopamento de carros da frota da Câmara e o uso de 

porta-papéis de banheiros. 
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com a demanda intensa de trabalhos, foi o mapeamento de todas as rotinas para estabelecer o 

novo fluxo de trabalho, com tabelas de acompanhamento de atendimento e relatórios diários em 

ambiente web compartilhado.

Procedeu-se a definição de escopo e não escopo, a classificação dos serviços publicitários e 

a atualização dos kits para cada um deles. Seguiu-se a orientação do orçamento-padrão da 

Casa, e o custo de cada peça produzida passou a constar dos planos de mídia, em atendimento 

preventivo à Lei de Acesso à Informação.

Os materiais de apoio a eventos, tais como pastas, blocos e certificados, passaram a seguir 

padrões fixos e foram incluídos no sistema sob gestão do Departamento de Material e 

Patrimônio, agilizando a produção e reduzindo custos.

O levantamento de todas as demandas de 2011 e 2012 propiciou a enumeração de ações e 

clientes frequentes, o diagnóstico dos gargalos e a especialização da equipe. Munida desses 

números, a Publicidade pôde, enfim, dimensionar sua capacidade produtiva. 

A fim de balizar a área de Criação, foram elaborados formulários de briefing para projetos 

e eventos, contendo campos sobre personalidade de marca e indicativos para avaliação de 

desempenho. A identificação, o detalhamento, o registro e a organização de todas as rotinas 

e documentos de trabalho seguiram os preceitos da Gestão do Conhecimento. Procurou-se 

implantar um gerenciamento compartilhado e transparente.

Foi elaborado o Manual de Publicidade, que contém a proposta de comunicação publicitária 

para a Casa, a definição de escopo dos serviços publicitários e os detalhes das especificações 

técnicas das peças. Assim, busca-se um melhor relacionamento com o cliente, com a 

apresentação de informações objetivas sobre o trabalho da área de Publicidade.

O Manual de Identidade Visual foi atualizado e complementado. Foram incluídas no manual as 

diretrizes para assinaturas em peças publicitárias; a definição da natureza da participação dos 

apoiadores em eventos; as instâncias de autorização para inserção de marcas externas e envio 

da marca da Câmara para uso externo. O brasão da República foi redesenhado de acordo com o 

que preconiza a lei.
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A área de Publicidade atende 
a todos os setores da Casa 

e busca dar unicidade 
à identidade visual da 

Câmara dos Deputados.
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as mais diversas demandas chegam 
à publicidade. Do planejamento à 
realização de um projeto, a publicidade 
se envolve em todas as etapas.
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Com o objetivo de proporcionar agilidade e autonomia na divulgação de eventos legislativos, foi 

criado o sistema SIM: Solução Imediata Modular. Cada uma das 22 comissões permanentes 

escolheu uma padronagem e recebeu um kit de máscaras de preenchimento para produção 

de cartaz, banner, faixa de mesa, apresentação de slides, convite virtual e impresso e banner 

projetado. O tutorial, com diversas orientações, também foi entregue.

O SIM substituiu as marcas das comissões, que não mais podiam ser utilizadas devido ao fim 

do contrato de uso das imagens de Portinari. Dessa forma, as padronagens foram aplicadas nos 

topos das páginas das comissões na internet e em toda a papelaria institucional. A solução se 

estende às comissões temporárias. Ao todo, foram produzidas cerca de quatrocentas artes.

Também foram criados modelos para lançamento de frente parlamentar, eventos de gabinetes, 

sessão solene e lançamento de livro.

Formou-se o embrião da área de Mídia da Publicidade, com a formalização de pedidos de 

inserção de anúncios e checking nos veículos da Casa. Informações sobre projetos e eventos 

que eram objeto de campanhas publicitárias foram disseminadas nos diversos setores da 

Secom, com a implantação da rotina Socializando a Informação.

Para divulgação de eventos na TV Câmara, foi concebida uma vinheta-padrão denominada 

“Agenda”. Em parceria com a área de Conteúdo, a vinheta é editada com locução e cartelas dos 

diversos eventos e exibida na grade de programação. 

A parceria com a Rádio Câmara foi fundamental para o incremento na produção de spots. 

Também foram definidos diversos procedimentos para veiculação de anúncios publicitários na 

Voz do Brasil.

Estabeleceram-se orientações de distribuição de spots e vídeos promocionais para emissoras 

de rádio e TV parceiras, para ampliar o espectro de divulgação em mídia gratuita.

Realizou-se pesquisa na legislação interna e externa e em editais para avaliar a viabilidade da 

contratação de agência para a veiculação de peças publicitárias. Foram definidas as praças 

onde serão publicados os anúncios – Distrito Federal, São Paulo, Fortaleza, Porto Alegre e Belo 

Horizonte. Foram listados os veículos, as potenciais empresas e os custos que envolvem uma 

campanha externa. Está em andamento a elaboração de justificativa para essa contratação.
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A Solução Imediata Modular 
permitiu que a equipe de 

cada Comissão assumisse 
a produção de suas peças 
publicitárias sem perder a 

identidade visual aprovada 
para toda a Casa. 

Para atender com 
agilidade e autonomia as 

demandas das Comissões 
Permanentes, a produção 

de banners, cartazes e 
convites foi padronizada.
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A iniciativa de divulgação dos projetos em discussão e leis aprovadas incluiu pesquisa de 

formatos e recursos e apresentou a escolha do público-alvo, do foco, da linguagem, do nome 

e do slogan da campanha. Está em andamento a produção de um VT piloto a respeito da 

comunidade virtual do e-Democracia sobre reformulação do ensino médio.

Entre as principais campanhas institucionais executadas pela Publicidade, destacam-se a da 

Conferência Rio+20, com peças com conceitos diferenciados e a produção de um kit sustentável 

distribuído no evento, e as das exposições do quadro A Primeira Missa no Brasil, de Vitor 

Meireles, e da coleção Cenas Brasileiras, de Candido Portinari, ambas de grande extensão, 

inclusive com o envio de mala-direta a mais de 3 mil municípios, reportagem na TV Câmara, 

anúncios e peças, além do envelopamento de três veículos da Casa: um ônibus, um micro-

ônibus e uma van. As campanhas das exposições contribuíram para a divulgação dos eventos – 

o que levou à presença na Câmara de quase 10 mil estudantes, de 177 escolas – e para termos 

um número expressivo de visitantes durante o período.

A campanha de divulgação do seminário Boas Práticas em Contratações Públicas, realizado 

pela Câmara dos Deputados como uma das quatorze ações efetivadas por órgãos públicos, 

contribuiu para que a organização da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem 

de Dinheiro considerasse a ação da Câmara dos Deputados como a que trouxe maiores efeitos 

positivos concretos para a Enccla em 2012. 

A campanha de valorização do voto esteve presente em todos os veículos da Casa, com 

disseminação pela rede de emissoras parceiras. Teve um alto impacto nas redes sociais, sendo 

que, das dez postagens publicadas na fan page da TV Câmara que tiveram maior efeito viral, 

entre janeiro e outubro, quatro referem-se a essa campanha, incluindo o 1º e o 2º lugares. No 

Facebook, houve 165 interações no primeiro nível de divulgação, com 95 compartilhamentos. 

Não houve comentários críticos ou depreciativos à campanha.

A entrega da Medalha do Mérito Legislativo aos cantores Cauby Peixoto e Ângela Maria teve mídia 

externa gratuita, com aparição na primeira página do caderno Divirta-se do Correio Braziliense. 

Igualmente, a inauguração do busto de Ulysses Guimarães teve cobertura no DF TV e no Jornal 

Hoje, da Rede Globo. As campanhas dos eventos contribuíram para esse bom desempenho.
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Câmara, que foi impresso em rosa para integrar a campanha mundial de combate ao câncer de 

mama; da devolução simbólica dos mandatos dos deputados federais cassados pela ditadura 

de 1964, com anúncios em todos os veículos da Casa, incluindo um VT promocional, peças 

impressas e a criação de selo comemorativo; do lançamento do Centro Cultural; do Portfólio da 

Câmara, que marca o início das ações para incentivo à participação política; do manual Rede 

Legislativa de TV Digital, com suas peças publicitárias; dos 190 Anos do Parlamento Brasileiro, 

com a criação de selo comemorativo para assinar todas as peças e publicações futuras; 

e a parceria com o Centro Cultural para produção do calendário 2013, com as datas mais 

marcantes da história do Poder Legislativo Federal no Brasil.

Além dessas, destacamos ainda as campanhas de produtos da Secom e as da Preservação 

do Patrimônio, bem como as campanhas internas SOS Nordeste/Comitê de Cidadania, que 

contribuíram para a arrecadação de R$ 34 mil para a perfuração de cinco poços artesianos em 

comunidades do sertão nordestino; do Programa de Preparação para a Aposentadoria (Proa/

Pró-Ser); e do Papai Noel dos Correios, que conseguiu a adoção de 630 cartas em apenas cinco 

dias de campanha.

Durante 2012, foram desenvolvidas 270 campanhas para eventos legislativos e institucionais. 

Ao todo, foram mais de 450 demandas, com a média de cinco peças criadas por demanda. 
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Eventos e Cerimonial 

Os eventos são instrumentos de comunicação largamente utilizados pela Casa para promover o 

contato direto com a sociedade na intenção de  discutir, apresentar ou divulgar os assuntos da 

agenda legislativa. Essa é a área responsável pela organização de eventos, pelo agendamento 

do uso de espaços da Casa e pelo cerimonial da Câmara dos Deputados. 

Metas para a integração

 ▪ Implantação total do Manual de Eventos com campanha interna de lançamento.

 ▪ Elaboração do Ato de Eventos e revisão do Ato 152, que regulamenta as normas protocolares.

 ▪ Implantação do Sistema Eletrônico de Gestão de Eventos na intranet com a ferramenta 

“Agendamento de Espaços”, campanha interna de lançamento e treinamento de equipe.

 ▪ Implantação do Planejamento de Eventos, contendo as etapas de briefing, diagnóstico, 

metodologia, necessidades, cronograma e orçamento para os grandes eventos, e de 

planos de ações individuais para os pequenos eventos, com briefing, necessidades, 

cronograma e orçamento.

 ▪ Criação de rotinas de atendimento em cerimonial para a Mesa Diretora e a Presidência.

 ▪ Implantação do novo sistema de inscrição e mala-direta para eventos.

No ano de 2012, essa área realizou e apoiou mais de mil eventos de iniciativa da Mesa Diretora, dos 

parlamentares, das comissões e dos órgãos administrativos. Os tipos de evento mais realizados na 

Câmara dos Deputados foram seminários, congressos, workshop, debates, palestras e encontros 

(141); reuniões (413); instalação de frentes e outros eventos parlamentares (206); sessões 

solenes (93); lançamentos de publicações, abertura de exposições e outras manifestações 

culturais (103); outros programas e eventos institucionais (94). 
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Foi produzido o Manual de 
Eventos da Câmara, para 

padronizar as ações. Um sistema 
eletrônico de gestão de eventos 

também foi implantado.

Centenas de eventos ocorrem na 
Câmara todos os anos. Cabe a esta 
Coordenação organizá-los e gerir os 

espaços físicos onde ocorrem.
G
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A área de Eventos elaborou normas para as atividades de Cerimonial e Eventos na Câmara dos 

Deputados, aprovadas pelo Ato da Mesa 65/13. Nele foram definidas rotinas e práticas de 

atendimento integrado de eventos, envolvendo as áreas de Eventos, Cerimonial, Publicidade 

e Planejamento. Foram também especificados o atendimento e a assessoria de cerimonial 

destinados aos membros da Mesa Diretora e presidentes de comissões. 

Também foi elaborado o Manual de Eventos, aprovado pelo Ato da Mesa 70, onde estão 

mapeados e ordenados todos os procedimentos relacionados ao agendamento dos espaços, 

aos serviços oferecidos na organização dos eventos, à tipologia e à conceituação dos eventos 

mais realizados na Câmara. Também foram levantadas e relacionadas normas, legislação 

e formas de ordenamento de despesas. A Assessoria de Cerimonial e Protocolo ganhou um 

capítulo importante na publicação por tratar da precedência, dos convites e da composição das 

cerimônias mais importantes da Casa. O manual pretende colaborar com os parlamentares na 

utilização do evento de forma pontual, econômica e com resultados. 

Foi implantado o Sistema de Gestão de Eventos na intranet, que possibilita a visualização, a 

consulta, a descrição e o agendamento dos espaços da Câmara dos Deputados destinados 

aos eventos. O sistema possibilita ainda a solicitação dos serviços de cerimonial, sonorização, 

montagem, interpretação de línguas, receptivo, publicidade e outros relacionados à organização 

do evento. 

Para a divulgação do Sistema de Gestão de Eventos, foi elaborada uma campanha com 

mensagens eletrônicas e houve um evento presencial de lançamento. Foi disponibilizada, na 

intranet, uma página com informações, links, manual e tutorial relacionados ao sistema e à 

prática da organização de eventos na Câmara dos Deputados. 

Também foi desenvolvido pelo Cenin, com a colaboração desta área, o Sistema de Automação 

de Processos, que funciona no âmbito da Secom com a tramitação eletrônica de processos, 

sem a necessidade da impressão dos documentos. O sistema deverá ser ampliado para a 

Diretoria-Geral e para a Presidência em 2014. 

Encontra-se em fase de finalização o sistema de inscrição de participantes nos eventos 

realizados pela Câmara. O sistema publicará automaticamente o evento, com imagem, na 

intranet e internet, e oferecerá link para inscrição e geração de mala-direta do público inscrito.
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Programas Institucionais e  
Relacionamento com a Comunidade 

Essa área é responsável por ações de aproximação da Câmara com a sociedade. Programas 

que tenham como objetivo fortalecer os vínculos da Casa com segmentos da sociedade, como 

crianças e jovens, e de incentivo à visitação da Câmara dos Deputados e maior conhecimento 

do processo legislativo estão aqui contemplados. 

Metas para a integração

 ▪ Assinatura de acordo entre a UnB e a Câmara dos Deputados para o planejamento e a 

implantação, em calendário fixo anual, do projeto Politeia.

 ▪ Elaboração e implantação oficial, na Casa, de Calendário Anual de Feiras e Eventos, com 

planejamento e plano de ação das participações da instituição nessas realizações, em 

todo o país.

 ▪ Criação do projeto A Câmara Vai às Universidades e implantação da primeira fase.

 ▪ Participação da Câmara na Conferência Rio+20. 

 ▪ Elaboração e apresentação do projeto do Centro de Visita Interativa na Câmara. 

 ▪ Reformulação da visita virtual e conteúdos dos totens de autoatendimento.

 ▪ Conclusão do projeto do site Câmara Ligada Web, com cronograma de implantação.

Por meio do Programa de Visitação Institucional da Câmara dos Deputados, foi recebido o 

número recorde de 193 mil visitantes. Foram enviados, pelos visitantes, 103.816 cartões 

postais institucionais em 2012. 
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Um acordo de cooperação entre a Câmara dos Deputados e a Universidade de Brasília viabilizou 

a realização do Programa de Ensino, Pesquisa e Formação Política (Politeia), que tem como 

objetivo primordial a conscientização política e social dos participantes, por meio de debates 

sobre problemas políticos nacionais. A iniciativa do Instituto de Ciência Política da Universidade 

de Brasília centra na simulação das atividades parlamentares, oferecendo ao estudante a 

oportunidade de se familiarizar com os princípios fundamentais da política e do processo 

legislativo. Já foram realizadas sete edições do Politeia. Após deliberações das comissões 

organizadoras do programa, foi definida como data anual de realização o mês de julho. 

O Calendário Anual de Feiras e Eventos propôs um plano de ação para participação da 

instituição em eventos em todo o país para 2013. Desde abril de 2012, quando foi implantado 

o novo modelo de gestão, essa área organizou a participação da Câmara em quatro eventos: a 

Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, A Cidade dos Direitos, a 11ª Feira Internacional de 

Tecnologia em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade (Reatech), e a Rio+20. 

A equipe teve intensa participação na Rio+20. Foi responsável pela montagem do estande da 

Câmara para recepção de parlamentares, do público em geral e para a gravação de programas 

para a Rádio e a TV Câmara. Durante a Rio+20, foi dado apoio aos parlamentares para a 

realização de três eventos: Juventude e Sustentabilidade, organizado pela deputada Perpétua 

Almeida (PCdoB-AC); a apresentação do relatório Ciclo de Palestras e Debates para a Rio+20, 

do deputado Sarney Filho (PV-MA); e Cidadania e Sustentabilidade – a Construção do Núcleo de 

Gestão Socioambiental da Câmara dos Deputados, do EcoCâmara. 

Na Conferência Rio+20, foram atendidos em torno de 3 mil visitantes e distribuídos materiais de 

acordo com o interesse deles: sacolas pet e canetas, blocos de aparas de papel, cartão-postal, kit 

do citado ciclo de debates e publicações da Edições Câmara voltadas para o tema, o jornal Folha 

do Plenarinho e um folder de divulgação da Câmara que se parecia com uma capa de CD, mas no 

interior havia um QR Code para as pessoas acessarem diretamente as publicações na internet.

A área também deu apoio à participação da Câmara dos Deputados em feiras de livros, ação 

coordenada pela Edições Câmara, do Centro de Documentação e Informação, disponibilizando 

publicações de cunho institucional. 
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aComo resultado da participação da instituição em feiras e eventos, a Câmara pôde divulgar 

suas diferentes áreas de atuação e recebeu convites para estar presente em outros eventos, de 

forma gratuita, fortalecendo a relação com os órgãos promotores, em sua maioria, públicos. 

O projeto do Centro de Visitação Interativa ganhou corpo. Foram realizadas visitas técnicas a 

possíveis entidades parceiras no Rio de Janeiro, como a Fundação Roberto Marinho e a Fundação 

Getúlio Vargas. Por possuir um vasto acervo ligado à construção de Brasília, decidiu-se que o 

parceiro ideal seria a Fundação Assis Chateaubriand, sediada em Brasília. O acordo foi assinado 

em maio de 2012. Foi criado um grupo de trabalho para o desenvolvimento do projeto conceitual 

da visitação interativa e foram criados outros grupos para a elaboração do projeto básico. Esse 

projeto básico servirá de parâmetro para que a equipe da Fundação Assis Chateaubriand elabore 

o projeto executivo. O projeto conceitual foi apresentado à cúpula política e administrativa da 

Câmara, que o aprovou e solicitou que fosse transformado em projeto corporativo, ganhando 

respaldo das diversas áreas decisórias da instituição e equiparando-se a diversos outros projetos 

importantes para o alcance dos objetivos da Casa. Uma visita à sede do Congresso americano, em 

Washington D.C., serviu para balizar o que é possível fazer nessa área. 

A visita virtual será reformulada. Os softwares estão sendo adquiridos, e a produção será feita 

internamente pelo Departamento de Relações Públicas. Com isso, as atualizações de conteúdo 

e de recursos tecnológicos poderão ser feitas pela própria Casa. Além disso, o software também 

poderá ser utilizado para fazer as versões virtuais de exposições realizadas na Casa. 

A área de Relacionamento com o Público Infanto-Juvenil é responsável pelo portal Plenarinho. 

O site é voltado para o público infantil e é alimentado com conteúdo pesquisado em meios de 

comunicação diversos, como a Agência Câmara, a Agência do Senado, os portais Terra, Uol 

e G1, os sites da Andi, da Ciência Hoje das Crianças, jornais impressos, revistas, rádio e TV 

e cadernos infantis dos grandes jornais. Esse material abastece o clipping com notícias da 

infância no Parlamento. As crianças também podem alimentar o site com seus próprios textos. 

Cerca de cinquenta e-mails, telefonemas e cartas são respondidos semanalmente. 

São produzidas notas, reportagens especiais e destaques, cujos temas e abordagens são 

definidos em reuniões semanais de pauta, e uma agenda mensal que traz explicações sobre 

datas comemorativas. Também são criadas histórias animadas e revistinhas em quadrinhos.
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Essa equipe mantém permanente contato com 

diretores e professores de escolas públicas e 

privadas do país, para que os alunos participem 

das atividades do Plenarinho. A cada nova ação do 

Plenarinho, um release é enviado para as redações 

da grande imprensa, para que a sociedade tome 

conhecimento e possa participar. 

A equipe do Plenarinho também coordena o 

programa Escola na Câmara, para o ensino 

fundamental, por meio do qual escolas públicas do 

DF participam de visitas educativas ao Congresso Nacional.  

Em anos de eleição, o Plenarinho lança o programa de educação 

política Eleitor Mirim, que consiste num trabalho de parceria com 

escolas de todo o país, em que os alunos criam candidatos para 

participar de uma eleição virtual que acontece sempre em paralelo com 

as eleições oficiais.

Em 2012, a equipe do Plenarinho participou da Cidade dos Direitos, 

evento integrante da 9ª Conferência Nacional dos Direitos da Infância e 

da Adolescência, e da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. 

A exemplo do Plenarinho, a área de Programas do Departamento 

de Mídias Integradas sugeriu a criação do site Câmara Ligada Web, 

destinado a promover a divulgação dos debates e ações da Câmara dos 

Deputados relacionados à juventude e que estimulem a participação 

política dos jovens do Brasil. Toda a expertise da equipe responsável 

pelo Plenarinho foi colocada à disposição para esse projeto. Uma 

empresa está sendo contratada para reformular o site Plenarinho e criar 

o site Câmara Ligada Web. O gerenciamento do novo site ficará a cargo 

da área de Relacionamento com o Público Infanto-Juvenil, em estreita 

sintonia com a direção do programa de televisão Câmara Ligada. 

Quase 200 mil pessoas 
visitaram a Câmara durante o 

ano de 2012. Grupos especiais 
de estudantes são recebidos 

com agendamento prévio.
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aA equipe de Programas Institucionais participou do planejamento e da execução do projeto 

de adequação da Câmara à Lei de Acesso à Informação, em parceria com o Centro de 

Documentação e outros órgãos da Casa. A essa equipe foi designada a supervisão do Balcão de 

Atendimento à Lei de Acesso à Informação.

Foram capacitados 25 servidores da Câmara para atuar como monitores da visitação nos fins 

de semana, com o apoio do Centro de Formação da Casa. Atualmente, uma nova seleção está 

em andamento para a complementação do quadro, que deverá contar com sessenta monitores 

para os plantões.

A equipe realizou diversas reuniões com a Coordenação de Visitação Institucional do Senado, 

com o intuito de implantar melhorias na visitação de fim de semana, principalmente no que 

diz respeito à entrada dos visitantes, presença dos servidores nos balcões de atendimento e 

distribuição de material institucional.

A visitação à Câmara dos Deputados tem crescido constantemente. O trabalho do Centro 

Cultural, que trouxe à Câmara importantes exposições em 2012, reforça o caráter de turismo 

cívico-cultural do Palácio do Congresso Nacional. Quase 5 mil pessoas visitaram a Câmara 

durante o feriado de 7 de setembro, período em que esteve aberta a exposição de Portinari e da 

tela A Primeira Missa no Brasil.

A equipe produziu uma nova publicação para distribuição na visitação da Câmara: Conheça a 

Câmara. Essa publicação reúne informações sobre o funcionamento da Câmara, o processo 

legislativo, além dos aspectos arquitetônicos do prédio.

Uma nova rotina faz o controle diário das publicações que chegam e que são distribuídas no 

balcão de atendimento do programa de visitação institucional. No documento são registrados os 

seguintes dados: nome da publicação, quantidade, órgão que a produziu ou grupo que a recebeu 

e a data da chegada/saída.

A equipe organizou, em parceria com o Centro de Formação, mais uma edição do programa 

Parlamento Jovem Brasileiro, um programa da Câmara dos Deputados que recebe jovens de 

todo o país para simular, por uma semana, o trabalho parlamentar. O papel desta equipe inclui 



98

o contato com os jovens selecionados, as providências para a vinda a Brasília, hospedagem, 

alimentação e deslocamentos na cidade.

Rotineiramente, foi feito o atendimento às demandas de traslado e receptivos diversos, assim 

como visitação institucional de grupos especiais – diplomatas, membros do Exército brasileiro e 

parlamentares estrangeiros, por exemplo. Foram 116 receptivos e atendimentos a autoridades e 

convidados de eventos e reuniões na Câmara em 2012.

Um acordo de cooperação entre a Câmara e o Instituto de Educação Superior de Brasília 

(Iesb) viabilizou a criação de uniformes para o pessoal da limpeza, da copa, dos garçons, 

ascensoristas e recepcionistas. A empresa responsável pela prestação dos serviços 

mencionados está analisando a possibilidade de adoção dos novos uniformes.

A área de Programas Institucionais e Relacionamento com a Comunidade também está presente 

nas mídias sociais; é responsável pela atualização de conteúdo do Blog da Visitação (www.

blogdavisitacao.com.br), em que são postadas matérias sobre eventos de interesse geral, visitas 

especiais, exposições e outros temas voltados à cidadania, ao meio ambiente, à acessibilidade, 

às campanhas institucionais e à cultura, bem como pela divulgação de informações no 

@RPCamara, no Twitter.
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Divulgação 

Essa área produz e dissemina informações institucionais. Ela é responsável pelo relacionamento 

com a imprensa, por meio da assessoria, e pela produção de textos, fotos e vídeos voltados à 

divulgação das ações que têm o objetivo de fortalecer a imagem da Casa. 

Metas para a integração

 ▪ Estruturação da Assessoria de Imprensa para melhor atender as demandas dos órgãos 

internos da instituição e da mídia externa.

 ▪ Prospecção e divulgação de notícias de interesse da instituição e que possam gerar mídia.

 ▪ Adoção de novos critérios para a logística de credenciamento de jornalistas externos.

 ▪ Produção, pela TV da Casa, de quatro filmetes a cada mês com conteúdos diversos para 

divulgação aos públicos da intranet e extranet.

 ▪ Identificação, pelo Serviço de Gestão dos Portais, de conteúdos que possam alimentar 

projetos e ações de reforço à identidade institucional ou de recuperação e ajuste da 

imagem institucional junto aos públicos interno e externo.

 ▪ Lançamento da nova intranet, que passou a se chamar CamaraNet, definindo nova linha 

editorial e novo padrão visual para a Revista da Casa.

 ▪ União das áreas de Noticiário Institucional e Assessoria de Imprensa numa única área 

institucional.

A área de Divulgação se divide em Gestão de Portais, Assessoria de Imprensa, Fotografia 

Institucional e TV da Casa. 
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O Serviço de Gestão dos Portais dinamizou a utilização da homepage do Portal da Câmara na 

divulgação das iniciativas e eventos culturais, dando visibilidade e destaque às exposições 

e às promoções do Centro Cultural, ao lançamento de livros e obras e a todos os eventos 

de conteúdo artístico e cultural que contribuem para projetar a boa imagem da Casa como 

produtora e divulgadora das artes. Esse material tem sido canalizado também para a produção 

do encarte cultural do Jornal da Câmara, bem como de matérias e reportagens da TV Câmara, 

visando à sua difusão ao público externo. 

A divulgação das exposições artísticas do Gabinete de Arte; da obra A Primeira Missa no Brasil; 

das Cenas Brasileiras, de Candido Portinari; da exposição de Yves Serpa; do lançamento de 

livro sobre Drummond com ilustrações de Yara Tupinambá; e das solenidades de entrega 

das medalhas do Mérito Legislativo aos cantores Ângela Maria e Cauby Peixoto, ao ministro 

Paulo Bernardo, ao cantor Clayton Aguiar e ao pastor Wisam Halawi também contaram com o 

empenho da equipe dessa área, que produziu e distribuiu releases e fotografias institucionais 

sobre os assuntos/eventos, publicou nos portais da internet e CamaraNet notas anunciando a 

sua realização e, depois, noticiando a sua ocorrência. 

O novo portal corporativo (CamaraNet) foi implantado em abril de 2012. O Serviço de Gestão 

dos Portais produziu e/ou postou na internet e no CamaraNet dezenas de notícias sobre a 

produção legislativa ocorrida na Casa ou com o envolvimento da instituição. Destacam-se 

o workshop sobre trabalho escravo, direitos dos idosos, novo marco legislativo civil sobre 

internet em discussão nas comissões, a aprovação, pelo Plenário, do pacote de projetos sobre 

segurança pública, os novos mecanismos de participação popular na discussão do orçamento, 

o seminário sobre ciência e tecnologia na Amazônia, o evento do programa A Câmara Quer Te 

Ouvir, em Belo Horizonte, a expansão do sistema de pauta eletrônica a novas comissões e o 

seminário sobre patentes de medicamentos.

Os boletins diários enviados via e-mail a todos os servidores pela Revista da Casa sob o nome 

de “Últimas” foram transformados em “Notícias CamaraNet”, que basicamente divulgam o 

mesmo conteúdo de interesse do público interno (parlamentares, servidores, colaboradores e 

frequentadores assíduos), porém com nova apresentação visual e novo programa de informática 

para seu abastecimento.
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aA Assessoria de Imprensa em especial, mas a área de 

Divulgação como um todo representou a Secom no 

grupo de trabalho da Casa que estudou a implantação 

das alterações ditadas pela Lei de Acesso à Informação, 

participou da definição de medidas para facilitar o 

atendimento aos jornalistas e cidadãos que demandam 

dados e informações e orientou jornalistas da mídia 

externa sobre a obtenção dos dados solicitados, bem 

como na cobertura das atividades da Câmara. A equipe 

participou da elaboração e da publicação das cartilhas 

de orientação aos servidores e ao público externo sobre 

procedimentos adotados em decorrência da referida lei.

A Assessoria de Imprensa elaborou e distribuiu releases 

sobre a inauguração do balcão de atendimento ao 

cidadão montado no Anexo II, divulgou notícias sobre o 

assunto nos sites da internet e CamaraNet, bem como 

efetuou centenas de atendimentos personalizados 

a jornalistas da imprensa privada que demandaram 

dados e informações sobre o Legislativo, encaminhando 

muitos para entrevistas no Centro de Documentação e Informação 

(Cedi) e na Diretoria-Geral. 

No portal da Câmara na internet foram publicadas notícias sobre as 

providências adotadas para o cumprimento da nova lei, bem como 

sobre os procedimentos do cidadão para ser atendidos. No CamaraNet, 

foi publicado e detalhado o manual dos servidores à luz da Lei de 

Acesso à Informação.

Estão em andamento alterações na logística de credenciamento de 

jornalistas externos, com a possível implantação do credenciamento de 

jornalistas por meio da internet. 

A participação da Câmara 
na Conferência Rio+20 foi 
potencializada pela ação conjunta 
de divulgação organizada 
por esta Coordenação.
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A Assessoria de Imprensa realizou o atendimento telefônico direto a centenas de jornalistas 

de veículos privados sobre matérias em discussão na Casa e questões administrativas e 

financeiras da Casa, realizou o credenciamento provisório de profissionais de imprensa que o 

demandaram, produziu e distribuiu noticiário sobre as dezenas de eventos, com destaque para 

o workshop para jornalistas na CPI do Trabalho Escravo, em maio; o encontro internacional 

para debater a divulgação de informações digitais em formato aberto, também em maio; a 

inauguração das operações da Rede Legislativa de TV Digital em Fortaleza, Belo Horizonte 

e Porto Alegre; as homenagens da Câmara a Ângela Maria, Cauby Peixoto e outros artistas; 

a devolução simbólica dos mandatos aos ex-parlamentares cassados pelo regime militar; as 

exposições de obras de arte, entre outros. Foram mais de cinquenta notícias postadas no site da 

Câmara na internet e enviadas a uma extensa lista de mais de 1.500 veículos de comunicação 

espalhados de todo o país, com bom aproveitamento editorial. 

A TV da Casa vem cumprindo sua finalidade de produzir vídeos de conteúdo institucional 

e de divulgação de áreas e serviços internos. Nesse sentido, foram atendidas as áreas do 

Departamento Médico (Demed), a Gestão Estratégica, o Departamento de Taquigrafia (Detaq), 

o Departamento de Apoio Parlamentar (Deapa), a Diretoria de Recursos Humanos e o Centro de 

Formação (Cefor). 

Foram produzidos vídeos de orientação aos servidores sobre os deveres decorrentes da Lei 

de Acesso à Informação, de mobilização para a preservação de bens culturais da Câmara, de 

esclarecimento sobre alterações no acesso ao acervo da biblioteca do Cedi, e em homenagem 

a Cauby Peixoto e Ângela Maria, para exibição na solenidade de entrega das Medalhas de Honra 

ao Mérito Legislativo. Alguns desses vídeos foram veiculados pela TV Câmara, outros ficaram 

restritos aos portais da internet e CamaraNet.

Por meio da Gestão dos Portais e da TV da Casa, a área de Divulgação estruturou hotsite no 

qual foram veiculadas notícias, vídeos e atividades da Câmara na área ambiental, com vistas à 

Conferência Rio+20. O hotsite reuniu vídeos produzidos pela TV Câmara e pela TV da Casa sobre 

a cobertura do evento e que destacam as atividades institucionais da Casa na área ambiental. 

Também foram produzidas e distribuídas notícias sobre os diversos eventos alusivos à Semana 

do Meio Ambiente realizados na Câmara dos Deputados.
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Metas 

Centro Cultural

 ▪ Regulamentação do Ato da Mesa 51/12, que dispõe sobre a criação do Centro Cultural 

Câmara dos Deputados Zumbi dos Palmares.

 ▪ Implantação efetiva dos núcleos de Museu e de História, Arte e Cultura e normatização 

das atribuições dos dois setores.

 ▪ Normatização de procedimentos técnicos relativos ao pleno funcionamento da Comissão 

Curadora, instituída pela Portaria 510/12.

 ▪ Elaboração dos atos normativos regulamentadores do plano museológico e do plano de 

segurança do acervo museológico previstos no art. 11 do Ato da Mesa 51/12, a serem 

assinados pelo diretor-geral, por meio de portarias.

 ▪ Aprovação de normas disciplinadoras do Centro Cultural no que se refere à cessão e 

utilização de espaços para exposições, mostras culturais e demais eventos.

 ▪ Coordenação das atividades concernentes aos 190 anos do Parlamento brasileiro 

(exposições, lançamento de livros, debates e seminários sobre a história parlamentar).

 ▪ Realização de cursos de treinamento específicos para os servidores do Centro Cultural, 

relacionados à teoria museológica e expográfica, em parceria com o Cefor e outras 

instituições museológicas.

 ▪ Participação dos servidores do Núcleo Museu na Conferência Internacional do Conselho 

Internacional de Museus (Icom), a realizar-se no Rio de Janeiro, em agosto de 2013.
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 ▪ Realização de acordos de cooperação técnica com o curso de Museologia da 

Universidade de Brasília (UnB), para que a Câmara dos Deputados receba estagiários 

desse curso de graduação, bem como com museus e outros centros culturais para a 

realização de exposições conjuntas do interesse da instituição.

 ▪ Cumprimento da Agenda Cultural 2013, definida pela Comissão Curadora e aprovada 

pela Presidência da Câmara.

 ▪ Elaboração de proposta orçamentária para o Centro Cultural, conforme definido no artigo 

13 do Ato da Mesa 51/12.

 ▪ Atualização da documentação museológica, inclusive do Banco de Dados do Acervo 

Museológico (Donato), em convênio com o Ibram.

 ▪ Atualização da nova página eletrônica do Centro Cultural.

 ▪ Atualização dos endereços eletrônicos e endereços de correios de museus, centros 

culturais, centros de documentação, bibliotecas, arquivos, galerias, artistas, curadores e 

produtores culturais.

 ▪ Implantação do Museu Virtual em parceria com a empresa Era Virtual.

 ▪ Padronização dos catálogos e demais publicações do Centro Cultural.

Participação Popular 

 ▪ Realizar o treinamento de todos os responsáveis pelas mídias sociais da Secom de 

acordo com a nova Política de Uso das Mídias Sociais.

 ▪ Elaborar relatórios-padrão específicos para monitoramento das mídias sociais, já com 

base na aplicação da nova Política de Uso das Mídias Sociais da Secom e entregar 

mensalmente os resultados a todos os responsáveis. 

 ▪ Estudar sugestões para ampliar a participação popular na programação da TV e Rádio 

Câmara, com a realização de um primeiro piloto com o programa Expressão Nacional.
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a ▪ Mapear todo o fluxo de atendimento da 

Central de Interatividade Telefônica e Fale 

Conosco, inclusive com realização de testes 

para identificação de falhas e apresentação de 

soluções. 

 ▪ Especificar ferramenta de CRM (Customer 

Relationship Management ou Gestão de 

Relacionamento com o Cliente) para integração 

total da Central de Interatividade Telefônica e 

a rede da Câmara dos Deputados. Trata-se de 

uma ferramenta mais moderna que o SisOuvidor, 

que responde à Lei de Acesso à Informação e 

permite novos recursos de atendimento, meios 

de divulgação institucional e estatísticas mais 

detalhadas. 

 ▪ Apresentar projeto para melhor aproveitamento da mensuração 

do Ibope.

Departamento de Mídias Integradas 

Jornalismo

 ▪ Fusão dos jornais Câmara Aberta e Manhã no Parlamento, da 

Rádio Câmara. 

 ▪ Formatação de um noticiário noturno para a Rádio Câmara.

 ▪ Planejamento de um jornal para ser veiculado nos fins de 

semana na Rádio Câmara.

 ▪ Estabelecimento de rotina de controle de qualidade editorial das 

matérias e jornais.

Os relatórios temáticos da 
Participação Popular ajudam 
a esclarecer os Deputados 
quais são as demandas 
prioritárias da sociedade.
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O planejamento antecipado das 
ações da Secom otimiza o uso de 
recursos e garante a hierarquização 
das prioridades para todas as áreas.
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a ▪ Conclusão de treinamentos de fonoaudiologia e de edição Agência Multimídia.

 ▪ Mudança do fluxo de produção da TV para equacionar as coberturas factuais e as 

gavetas.

 ▪ Transmissão do telejornal Câmara Hoje em formato multiplataforma em parceria com o 

Participação Popular.

Programas e Documentários

 ▪ Consolidar formatos multiplataformas dos programas, com a realização de workshops e 

a avaliação contínua dos mesmos. O programa piloto será o Participação Popular, que 

inicia agora a transmissão de um dos quadros pelo portal Câmara Notícias.

 ▪ Realizar a nova série de depoimentos Propostas para o Brasil, na qual deputados 

apresentem projetos que defendem para o Brasil, com versões para rádio, TV e 

Voz do Brasil.

 ▪ Reordenar os modelos das planilhas de participação de bancadas partidárias para seu 

melhor uso e disponibilidade para a Pauta, Conteúdo e a própria equipe de Programas.

 ▪ Realizar pitching para contratar programas de TV e rádio – A Hora É Agora. 

 ▪ Aumentar a produção de programas para veiculação na Voz do Brasil.

 ▪ Aumentar a interatividade nos programas, com adequação de formatos e auxílio da 

Participação Popular.

 ▪ Realizar concurso externo para incentivar a produção de programas especiais para a 

Rádio Câmara.

 ▪ Realizar concurso para contratar programas do tipo radionovela sobre o funcionamento 

do Poder Legislativo.
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Conteúdo

 ▪ Prospectar parcerias ou realizar concurso para comprar programas ou interprogramas 

sobre história do Brasil, política, educação e saúde.

 ▪ Redefinir a grade da Rádio Câmara, o perfil musical e os horários para veiculação de 

programas e interprogramas.

 ▪ Avaliar a viabilidade de retransmitir a Voz do Brasil, em vídeo, pelo portal Câmara 

Notícias.

 ▪ Avaliar a possibilidade de transmitir os jornais Câmara Aberta e Manhã no Parlamento 

pela web – portal Câmara Notícias.

 ▪ Inserir entrevistas exclusivas e ao vivo no portal Câmara Notícias enquanto a TV Câmara 

estiver transmitindo sessões do Plenário.

 ▪ Realizar transmissão de TV de reuniões das comissões nas terças ou quartas pela 

manhã integrada aos boletins Câmara É Notícia, da Rádio Câmara.

 ▪ Implantar um núcleo único para produção de chamadas da Rádio e da TV.

 ▪ Implantar sistemas de controle efetivo da programação de todos os veículos.

 ▪ Implantar uma identidade sonora da Rádio, com vinhetas, chamadas e trilhas.

 ▪ Readequar a programação musical da Rádio – de acordo com horário, mantendo-se a 

média de 70% de música brasileira.

 ▪ Lançar o Câmara Indoor, sistema de notícias em monitores nas dependências da Câmara 

dos Deputados.

 ▪ Lançar o aplicativo que permitirá o acesso ao Câmara Notícias por aparelhos móveis 

(tablets e smartphones).

 ▪ Lançar o serviço de notícias por SMS.

 ▪ Unificar o espaço físico do Banco de Conteúdos Integrados da Secom.

 ▪ Unificar os procedimentos de atendimento ao público dos acervos da Secom.
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 ▪ Contratação do serviço de mochilink.

 ▪ Adequação do carro de link recém-adquirido para TV/Rádio.

 ▪ Preparação e instalação do sistema MAM.

 ▪ Adequação da infraestrutura da Rádio para automação e programação musical.

 ▪ Início do serviço de uplink para transmissão e recebimento de links de qualquer capital 

do Brasil.

 ▪ Início da operação dos serviços de uplink móvel no Distrito Federal.

 ▪ Início da operação do serviço de uplink para a Rede Legislativa de TV Digital e Rádio.

Rede Legislativa de Rádio e TV

 ▪ Assinar parcerias para instalação da Rede Legislativa em Salvador e Florianópolis.

 ▪ Adquirir equipamentos para operações da Rede Legislativa em Rio Branco, Natal, Recife 

e Salvador.

 ▪ Apresentar projetos técnicos de cerca de trinta municípios parceiros ao Ministério das 

Comunicações e acompanhar a sua aprovação (acordos assinados).

 ▪ Acompanhar a solicitação de novas consignações ao Ministério das Comunicações para 

cerca de 130 cidades.

 ▪ Assinar acordos de parcerias com os novos municípios parceiros citados acima.

 ▪ Instalar operação de rádio em Cuiabá.

 ▪ Apresentar modelo de expansão do sinal da Rádio Câmara para o país.
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Departamento de Relações Públicas e Divulgação

Publicidade

 ▪ Posicionar-se como a Agência de Publicidade da Câmara.

 ▪ Com o apoio institucional da Secom, priorizar o atendimento de campanhas que 

deem ampla divulgação das atividades legislativas e à aproximação da Câmara com a 

sociedade.

 ▪ Focar os trabalhos no alcance da mensagem publicitária.

 ▪ Dar continuidade a todos os projetos iniciados em 2012.

 ▪ Concluir a definição de procedimentos para produção de vídeos promocionais.

 ▪ Consolidar a área de Planejamento e de Mídia.

 ▪ Concluir o termo de referência para contratação de veiculação de mídia externa.

 ▪ Concluir a regulamentação de panfletagem na Casa.

 ▪ Contratar serviço de banco de imagens.

Eventos e Cerimonial

 ▪ Expandir o Sistema de Gestão de Eventos e de Processos para todas as instâncias 

autorizativas, como a Diretoria-Geral e a Presidência.

 ▪ Implantar o Sistema de Gestão de Eventos na Publicidade e na área de Divulgação.

 ▪ Consolidar a página de organização de eventos na intranet com mais links e informações.

 ▪ Alterar o contrato de terceirização de mestre de cerimônias com a contratação de mais 

um profissional para atender exclusivamente ao Decom.

 ▪ Realizar pesquisa para avaliar o grau de eficácia do manual e do sistema de eventos 

junto ao público usuário.
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a ▪ Habilitar servidores de comissões e lideranças para a realização de pequenos eventos 

por meio da implantação de treinamento periódico para a utilização do sistema de gestão 

e organização de eventos na Câmara dos Deputados. 

Programas Institucionais e Relacionamento com a Comunidade

 ▪ Continuidade e ampliação das ações junto à UnB para o planejamento e a implantação, 

em calendário fixo anual, do projeto Politeia. 

 ▪ Encaminhamento da sugestão de calendário para participação em feiras e eventos 

externos com planejamento e estimativa detalhada de custos e plano de ação. Como um 

subprojeto desta ação, criação do projeto A Câmara Vai às Universidades e implantação 

da primeira fase até o primeiro trimestre de 2013.

 ▪ Continuidade dos trabalhos para a Visita Interativa.

 ▪ Reformulação de toda a visita virtual e conteúdos dos totens de autoatendimento. 

 ▪ Conclusão do projeto do site Câmara Ligada Web, com cronograma de implantação até o 

primeiro semestre de 2013.

 ▪ Reedição do projeto Visite Encena a partir de março.

 ▪ Aumento do número de monitores da visitação com treinamento pelo Cefor.

 ▪ Realização de quatro concursos nacionais com temas relacionados aos direitos da 

infância e ao processo legislativo.

 ▪ Realização de exposições com o material recebido como parte dos concursos.

 ▪ Realização da 13ª edição do Câmara Mirim.

 ▪ Fortalecimento das parcerias entre Plenarinho e escolas, inclusive no que diz respeito ao 

Câmara Mirim.

 ▪ Manutenção e ampliação das ações de 2012.
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Divulgação

 ▪ Consolidação do portal CamaraNet e correção de falhas operacionais do software utilizado.

 ▪ Ampliação do trabalho da Assessoria de Imprensa para a difusão das atividades da Casa 

diretamente junto aos veículos da mídia privada.

 ▪ Implantação de novo turno de trabalho da TV da Casa, a fim de atender as demandas nos 

horários matutino e vespertino e aumentar a capacidade de produção de vídeos.

Em 2012, a Secretaria de Comunicação Social passou por grandes mudanças em sua 

organização. Após uma ampla discussão interna e seguindo uma tendência moderna de 

convergência de mídias, foi consolidada uma nova rotina de trabalho e tomada de decisões, com 

a definição de pauta e produção únicas para todos os veículos de comunicação da Câmara dos 

Deputados – TV, Rádio, Jornal e Agência – e a cobertura integrada sempre que possível. 

Além disso, a gestão de Relações Públicas também foi modernizada com a integração com a 

área de divulgação. Com essa nova estrutura, conseguiu-se maximizar a utilização dos recursos 

disponíveis, resultando uma aproximação ainda maior da Casa com o cidadão. Essa estrutura 

foi ratificada com a aprovação de um ato da Mesa no qual foram atualizadas as nomenclaturas 

das novas áreas. É importante ressaltar que as mudanças foram feitas para obter melhores 

resultados na área de comunicação sem gerar aumento de despesa.

Os trabalhos da Secom em 2012 podem ser traduzidos em números. A Rádio Câmara veiculou 

mais de 3.500 matérias jornalísticas; a TV Câmara produziu 1.639 reportagens, transmitiu 

1.500 horas de reuniões de comissões e quase 1.000 horas de sessões plenárias; e 343 

deputados gravaram programas nos estúdios da TV. A Agência Câmara Notícias recebeu mais 

de 4 milhões de visitas em 2012 e publicou cerca de 15 mil notícias. A TV Câmara Digital fechou 

o ano de 2012 com mais 36 milhões de brasileiros vivendo em cidades em que o sinal de TV 

aberto e gratuito está disponível para a população.

Por meio de seminários, encontros, debates, leituras, mestrados e outras pós-graduações, 

consolidamos a ideia de integração que gestávamos há alguns anos. O processo de integração 
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apassou a se tornar realidade a partir de reuniões diárias e troca de experiências. Realizamos 

reuniões, discussões, leituras, olhares, escutas infindáveis e, finalmente, a construção da proposta. 

Para isso, buscamos conceitos sobre o papel do jornalismo público, das relações públicas, 

da publicidade dentro de instituições. Partimos do conhecimento adquirido e compartilhado 

por diversos jornalistas da Secom, baseados em alguns teóricos, em especial o pesquisador 

e escritor francês Pierre Lévi. Para ele, a inteligência coletiva é, basicamente, a partilha das 

funções cognitivas, como a memória, a percepção e o aprendizado. “Elas podem ser melhor 

compartilhadas quando aumentadas e transformadas por sistemas técnicos e externos ao 

organismo humano.” Mas, claro, além do compartilhamento realizado pelo organismo humano, é 

muito importante a cooperação para que possa existir uma inteligência coletiva. “Ela só progride 

quando há cooperação e competição ao mesmo tempo, é do equilíbrio entre a cooperação e a 

competição que nasce a inteligência coletiva, e não só os intelectuais utilizam esse conceito, 

mas as empresas necessitam cada vez mais de empregados que precisam lançar ideias e 

resolver questões coletivamente. As tecnologias atuais permitem isso” (PERRET, 2002). 

Em alguns momentos, nos perguntamos o porquê da decisão adotada por esse grupo de 

jornalistas. Seremos capazes de criar coletivamente? É possível encontrar equilíbrio entre 

a competição e a colaboração para que possamos apresentar um produto de comunicação 

pelo qual o cidadão vá se interessar? Para nós, estava claro que a convergência incentiva a 

participação e, como trabalhamos em um espaço público, percebemos que podíamos ousar. 

O primeiro passo já havíamos dado, e tínhamos certeza da irreversibilidade da integração e 

da convergência. E a participação da sociedade em nossos programas é cada vez maior. Um 

só programa ao vivo pode receber perguntas do Amazonas, de Santa Catarina, de Rondônia, 

de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, de Pernambuco e da Paraíba. Sem falar 

de participações internacionais, de pessoas que nos assistem na internet. Um exemplo é o 

canadense Mact Tétro, de Montreal, que aprende português assistindo à TV Câmara. 

Construímos uma proposta totalmente baseada em nossa experiência, nossas peculiaridades 

e efetivamente a colocamos em prática. A integração dos veículos e produtos da Secom traz 

a marca de nossas próprias soluções. Não adotamos modelos prontos. E essa é uma das 

características essenciais da comunicação pública, a inovação!
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aAnexo 1 

Manifesto – Por uma regulação democrática para a 
comunicação pública

Nós, representantes de emissoras 

públicas, educativas, culturais, legislativas, 

universitárias e comunitárias, organizações 

da sociedade civil e movimentos sociais, 

presentes no seminário internacional 

de Regulação da Comunicação Pública, 

promovido pela Frente Parlamentar pela 

Liberdade de Expressão e o Direito à 

Comunicação com Participação Popular 

(Frentecom) e pela Secretaria de 

Comunicação da Câmara dos Deputados, 

afirmamos nossa posição a respeito da 

importância da comunicação pública e da 

centralidade do processo de revisão do 

marco regulatório das comunicações. Nesse 

sentido, reiteramos:

1. A comunicação pública é o espaço da diversidade, pluralidade e do 
exercício do direito à comunicação, meio de afirmação da soberania 
nacional e instrumento estratégico para a construção de uma 
cidadania participativa que se apresente como alternativa política, 
cultural e informativa à comunicação comercial.

2. O campo público de comunicação deve ser entendido como aquele 
que engloba emissoras federais, estaduais, municipais, educativas, 
universitárias, legislativas e comunitárias.

O Seminário Internacional de 
Regulação da Comunicação 
Pública produziu um 
manifesto reafirmando a 
necessidade de revisão do 
marco regulatório do setor.
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3. O Estado deve cumprir papel de indutor e executor das políticas para a comunicação 
pública, garantindo, inclusive, os recursos necessários à sua existência.

4. O debate da regulação deve se pautar no fortalecimento dos meios públicos, na garantia 
de uma gestão democrática e transparente, com participação social, e na criação das 
condições para a efetiva realização da complementaridade entre os sistemas público, 
privado e estatal, prevista no art. 223 da Constituição Federal.

5. A regulação da comunicação pública é uma parte do necessário processo de atualização 
do marco regulatório das comunicações no Brasil, que deve garantir a máxima participação 
social, a isonomia entre os setores interessados e o real empenho dos poderes públicos, em 
especial do Executivo, na concretização dos debates.

6. Dando continuidade ao processo iniciado nos Fóruns Nacionais das TVs e Rádios Públicas 
e na 1ª Conferência Nacional de Comunicação, é necessário avançar na formulação de 
propostas e na organização deste campo para garantir seus interesses na proposta de 
regulação. Para isso, apontamos para a realização do I Fórum Nacional do Campo Público 
de Comunicação.

Além disso, as entidades signatárias deste documento apresentam as seguintes propostas para 

o novo marco regulatório das comunicações, como contribuição ao debate:

1. Conceitos, outorgas, espectro e complementariedade

 ▪ Regulamentação do art. 223 da Constituição Federal, que garanta a independência 

das emissoras do campo público frente aos governos, com a criação de espaços de 

participação da sociedade civil em sua gestão a partir da eleição de seus membros de 

forma pública e democrática.

 ▪ Garantia de reserva de espectro eletromagnético para as emissoras do campo público de 

rádio e televisão.

 ▪ Apoio à criação da Rede Nacional de Rádios Públicas.
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a ▪ Fortalecimento das rádios comunitárias, com ampliação de potência, aumento de 

canais por cidades, garantia de financiamento e autonomia e fim da criminalização dos 

radialistas comunitários.

 ▪ Inclusão e garantia das TVs comunitárias no processo de regulamentação do Canal da 

Cidadania.

 ▪ Substituição imediata da regulação atual da radiodifusão comunitária por um novo 

arcabouço legal que trate o setor em condições de igualdade com as demais emissoras 

do campo público.

2. Gestão, participação e controle social

 ▪ Instalação de mecanismos de participação social (audiências e consultas) na gestão de 

emissoras do campo público, resguardadas as características de cada segmento.

 ▪ Instalação, nas emissoras do campo público, de conselhos curadores com indicação 

democrática de seus membros e mandatos assegurados.

 ▪ Instalação imediata do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional.

 ▪ Criação de um conselho nacional de comunicação, com caráter deliberativo, participação 

democrática e indicação direta pela sociedade de seus membros.

3. Gestão, financiamento e autonomia

 ▪ Implantação de fundo público para financiar o campo público de comunicação, composto 

por recursos da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública e por novas 

fontes, como a taxação das emissoras comerciais e de aparelhos de TV.

 ▪ O disciplinamento do uso dos recursos da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão 

Pública não destinados à EBC.

 ▪ Adoção de política de destinação de percentual dos recursos da publicidade de governo 

e empresas estatais para as emissoras do campo público.

 ▪ Que as televisões e rádios comunitárias e universitárias possam receber recursos de 

publicidade de governo e empresas estatais.



118

 ▪ Adoção de política de programa de crédito dos bancos estatais aos segmentos do campo 

público, com o objetivo de viabilizar infraestrutura a estas emissoras.

 ▪ Que parte do Fundo Setorial do Audiovisual, gerenciado pela Ancine, seja destinado ao 

fomento da produção independente em parceria com as emissoras públicas de rádio e 

televisão.

4. Conteúdo e diversidade

 ▪ Contemplar toda a diversidade cultural, étnica e racial, geracional, regional, de gênero 

e de orientação sexual da sociedade brasileira na programação, gestão e produção das 

emissoras públicas.

 ▪ Aumento da programação regional e independente em todas as emissoras públicas, 

com o estabelecimento de percentuais mínimos, tendo como referência os patamares 

definidos pela Lei 12.485/11.

 ▪ Consolidar e ampliar as plataformas de intercâmbio de conteúdo entre emissoras do 

campo público.

 ▪ Tratamento diferenciado do campo público na cobrança da Condecine (Contribuição para 

o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional).

5. Distribuição de sinal / operador de rede

 ▪ Que a construção de um projeto de plataforma única de operador de rede digital seja 

baseado no diálogo com os segmentos do campo público, nas esferas federal, estadual e 

municipal.

 ▪ Garantia de recursos públicos para a implantação do operador de rede visando construir 

uma rede que assegure a digitalização das emissoras do campo público e a oferta de 

conteúdos da comunicação pública nas plataformas convergentes.

 ▪ Garantia do carregamento dos canais do campo público pelas operadoras de Seac.
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a ▪ Participação do campo público na definição do modelo de digitalização das rádios, 

considerando as particularidades dos diversos segmentos.

6. Acessibilidade, interatividade e convergência

 ▪ Que os serviços nas plataformas convergentes e interativas possibilitem o acesso da 

população a serviços públicos de governo eletrônico e privilegiem a utilização com 

finalidades informativa, educativa, artística e cultural.

 ▪ Que o governo assuma uma política pública de promoção do acesso da população aos 

conversores de TV digital interativos a preços populares, como foi feito por outros países, 

para concluir com eficácia a transição do sistema analógico para o sistema digital.
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Esta publicação relata a construção de uma nova rotina de trabalho para comunicadores da 
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