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• 1. RESUMO 

I. 

A presente monografia avalia como a mídia regional faz a cobertura jornalística da 

Câmara dos Deputados e conclui que há um "abismo" entre a atividade dos políticos em 

Brasília e as notícias que chegam até o eleitor nos municípios. Por falta de infra-estrutura e 

condições financeiras, os jornais, rádios e televisões de pequeno e médio porte não mantêm 

correspondentes em Brasília. Entretanto, dispõem de poucos canais para "capturar" a 

informação e contextualizá-la. Atualmente, a internet é uma das principais formas de 

acesso à notícia, mas não propicia uma informação diferenciada e focada nos interesses da 

comunidade. Ao identificar essa demanda, preferiu-se, além do embasamento teórico, 

apresentar uma monografia que tivesse também aplicabilidade. Nesse sentido, propõe-se 

um plano para regionalizar a cobertura jornalística da Câmara, a partir da criação de 

agência de notícia institucional voltada para esse público. Pretende-se que ela seja mais 

uma ferramenta a serviço da democracia e da cidadania. 

• 

ta
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• 2. APRESENTAÇÃO DO TEMA 

A Câmara dos Deputados é o centro das decisões políticas do País. São os debates, 

articulações e votações que ocorrem diuturnamente no Parlamento que definem os rumos 

políticos e econômicos da Nação. O que acontece nos gabinetes e plenários do Parlamento 

interessa a todos os brasileiros. A reforma da Previdência, a votação do pacote de segurança 

pública, a "Lei da Mordaça". Além dos macro-temas, a Câmara também discute, examina, 

reflete os problemas regionais e, muitas vezes, até locais. Promove audiências para avaliar 

o impacto da construção da usina de Belo Monte, no Pará. Ou cria uma comissão externa 

para verificar in loco os danos causados pela contaminação criminosa do solo num 

condomínio residencial em Paulínea, SP. 

• Trabalha-se no Parlamento com um leque tão amplo de decisões e responsabilidades 

em função de que a Câmara é a "casa do povo". Ao contrário do Senado Federal, que 

representa os Estados, a Câmara é o "procurador" do cidadão, não importa onde ele esteja: 

na Amazônia ou nos Pampas, na metrópole ou no vilarejo. Além de tomar decisões como 

legítimos representantes do povo, os deputados também fiscalizam se os direitos e as 

necessidades de cada cidadão estão sendo atendidos, zelando pela lisura e pela forma como 

os recursos públicos estão sendo gastos, recursos estes que, ao contrário do que se diz 

convencionalmente, não são do governo, mas da sociedade, do próprio cidadão. 

• 

Como caixa de ressonância da sociedade, a Câmara tem a informação como uma das 

principais ferramentas de trabalho. É a grande mediadora entre o governo federal e a 

sociedade. Informação é algo inerente à atividade parlamentar. 

Seja por fins políticos, com o objetivo de se reeleger, ou por razões éticas, pelo 

dever de prestar contas, o Legislativo não pode ter fronteiras geográficas com seu País. 

Deve fazer-se presente em todo o território nacional, por meio de um fluxo rotineiro e 

contínuo de informações sobre suas atividades. Para tanto, a instituição deve aprender a 

lidar com um desafio do novo milênio: o gerenciamento da informação. 

•
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•
 
3. OBJETO DE ESTUDO 

A presente análise insere-se no âmbito de vários campos de conhecimento. Uma das 

principais abordagens da nova Sociedade da Informação, quando se trata de organizações 

sejam elas públicas ou privadas - é a questão do gerenciamento, ligado à Administração. 

Nesse universo, situa-se uma novíssima ciência: a "Gestão do Conhecimento", que 

tem como um dos principais teóricos Thomas Davenport e Laurence Prusak, autores de 

Conhecimento Empresarial - como as organizações gerenciam o seu capital intelectual1. 

Na obra, eles estabelecem a correlação entre dado, informação e conhecimento, chegando à 

conclusão de que a informação leva ao conhecimento: 

"Conhecimento é uma mistura fluida de experiência condensada, valores, 

informação contextual e insight experimentado, a qual proporciona uma estrutura 

para a avaliação e incorporação de novas experiências e informações" 

No mesmo sentido, Dretske (apud Nonaka e Takeuchi, 1995, p.64)2, afirma que a 

informação "é um produto capaz de gerar conhecimento, e a informação que um sinal 

transmite é o que podemos aprender com ela". 

Segundo Laudon Kenneth & Price'', os sistemas de informação são definidos como 

um conjunto de componentes inter-relacionados trabalhando juntos para coletar, recuperar, 

processar, armazenar e distribuir informação, com a finalidade facilitar o planejamento, o 

• controle, a coordenação, a análise e o processo decisório nas organizações. 

Associando os três conceitos - informação, conhecimento e sistemas de informação 

- abordaremos a questão da Comunicação Institucional, bem como os aspectos adjacentes à 

comunicação, como valores-notícia, regionalização, marketing político e agenda-setting. 

I DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. Conhecimento empresarial: como as organizações 
gerencial o seu capital intelectual. 4. ed. Rio de Janeiro: Campus, 1998. p.6 
2 BOTELHO, Cássia Regina. A imagem da Câmara dos Deputados: modelo de determinantes da imagem 
organizacional segundo a teoria da gestão do conhecimento. I ed. Brasília: Câmara dos Deputados, 
Coordenação das Publicação, 2002, p. 34 
3 aput BOTELHO, opus cit;p. 53 

•
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• Gaudêncio Torquato" aSSIm define comunicação organizacional: "É comumente 

entendida por meio de uma forma: a comunicação social, caracterizada por ser um processo 

indireto, unilateral e público. É a comunicação de jornal, rádio e televisão. A mensagem é 

veiculada por um meio indireto, unilateralmente por uma fonte, para uma massa, uma 

coleção de indivíduos heterogêneos e especialmente difusos." 

Outro conceito a ser abordado tangencialmente é o de poder. Morgan (1996, p. 

163)5 nos mostra que, enquanto algumas pessoas consideram que o poder seja um recurso 

possuído por alguém, outras o encaram como uma relação social caracterizada por algum 

tipo de influência sobre alguma coisa ou alguém. 

4. RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

• 
Vivemos em plena Revolução da Informação, anuncia Peter Drucker", apontado 

como um dos principais estudiosos dos novos fenômenos sociais advindos da introdução da 

Internet. Drucker afirma que a "Revolução da Informação evoluirá como as várias 

revoluções tecnológicas nos últimos 500 anos, como a revolução da imprensa de 

Gutenberg, em tomo de 1455. Sobretudo, a premissa é que a Revolução da Informação será 

como foi a Revolução Industrial no final do século XVIII e início do século XIX." 

• 

Como parte desse fenômeno, está o aumento da responsabilidade das organizações 

na estruturação de esquemas eficientes de conhecimento e gestão da informação, como 

condição de sobrevivência na dinâmica atual do mundo globalizado. Dessa preocupação 

não se pode furtar nenhum tipo de organização, seja qual for a sua natureza. 

Sendo uma instituição cuja missão é fortalecer a democracia, e aprovar leis que 

possam melhorar a qualidade de vida do cidadão e promover o bem-estar e a justiça social, 

reduzindo as desigualdades existentes hoje, a Câmara tem um compromisso ainda maior 

com a transparência e a democratização da informação. 

4 TORQUATO, Gaudêncio. Tratado de comunicação organizacional e politica. São Paulo; Pioneira 
Thomson Leaming, 2002, p 34. 
5 Aput BOTELHO, opus cit, p. 49 

6 DRUCKER, Peter. Além da Revolução da Informação. HSM Management, 18 janeiro-

fevereiro 2000. 
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• Ademais, a comunicação é um dos principais mecanismos para fortalecer a 

atividade parlamentar e promover a maior participação popular nas decisões políticas do 

País. 

Em "A região e o espaço público: um contributo crítico", João Carlos Correia? 

estabelece um paralelo entre comunicação e política: 

.. 

"Desde o Iluminismo que a experiência política e a experiência 

comunicacional têm estado indissociavelmente ligadas. Com efeito, a 

esfera democrática tem o seu destino relacionado à existência de uma 

opinião pública crítica, da qual a imprensa constituiu um dos elementos 

essenciais. Esta relação era de tal modo íntima que a sua evidência cegou 

os próprios estudiosos da ciência política. " 

5. OBJETIVO 

Implantar uma agência de notícias da Câmara dos Deputados com vistas ao 

atendimento, assessoramento e prestação de informações para os veículos da mídia do 

interior do país. As principais questões a que se pretende responder são: 

• 
Como ampliar o acesso da mídia regional às atividades diárias do Congresso 

Nacional? 

Como estabelecer um modelo de comunicação institucional que permita corrigir as 

distorções que contribuem para reforçar a imagem negativa do Poder Executivo 

perante a opinião pública? 

Como estabelecer um canal de diálogo permanente com a mídia do interior, no 

sentido atender suas demandas por informações mais específicas e pertinentes à 

realidade local? 

Qual é a importância de se criar uma comunicação direta entre o Poder Legislativo e 

a mídia nacional para o País e para a democracia? 

7 Biblioteca on-line de ciências da comunicação. www.bocc.ubi.pt 

•
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• o objetivo dessa agência não seria apenas mediar a comunicação entre o político e o 

eleitor, no sentido convencional das teorias da comunicação - emissor - receptor, mas 

estabelecer um fluxo de informações que circule nos dois sentidos. No artigo "Imprensa e 

cidadania: possibilidade e contradições", Luiz Martins da Silva'' explica que "em geral, a 

relação que se estabelece, não só por um hábito meramente mecanizado, é no sentido 

imprensa - sociedade, e não na orientação sociedade - imprensa, podendo-se dizer o 

mesmo com relação ao campo da cidadania. 

Da mesma forma, propõe-se o estabelecimento de uma comunicação interativa entre 

o Congresso e a mídia regional, como mediadora dos anseios da comunidade. 

6. DIAGNÓSTICO 

• 
A Câmara dos Deputados não consegue atingir os veículos de comunicação 

regionais ou locais, de alcance mais limitado. Tradicionalmente, a cobertura diária dos fatos 

políticos em Brasília é feita apenas pela chamada grande imprensa, com poucas exceções. 

O termo designa os jornais de âmbito nacional, que não chegam a dez em todo o País, e 

estão concentrados no eixo Rio-São Paulo, além de repórteres das grandes redes de Tv e de 

cadeias de rádio. 

• 

O comitê de imprensa da Câmara, por exemplo, tem mais de 400 credenciados. 

Entretanto, apenas uma minoria acompanha o dia-a-dia. E mesmo assim, produz uma 

cobertura atípica, não pautada pela ordem do dia do plenário (agenda de votações), mas sim 

pelos acontecimentos periféricos, especialmente aos bastidores da política. 

A restrição da presença da mídia no Poder deve-se a razões meramente financeiras. 

Uma empresa de comunicação de menor porte não tem recursos financeiros para manter um 

correspondente em Brasília. Em função disso, torna-se dependente das informações 

noticiadas por grandes agências em tempo real, tal como a Agência Estado, que detém mais 

de 80% desse segmento de mercado. 

Paradoxalmente, enquanto a grande imprensa reduz cada vez mais o seu menu de 

notícias, em virtude da falta de espaço e dos crescentes custos operacionais (matéria-prima 

8 MOlTA, Luiz Gonzaga (org.). Imprensa e Poder. Brasília: Editora Universidade de Brasília, São Paulo: 
Imprensa Oficial do Estado, 2002. p. 51 

•
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e equipamentos) os jornais, tvs e rádios do interior detém espaços bem mais generosos para 

as notícias, uma vez que o volume de informações locais é bem menor do que numa mídia 

que se propõe nacional e até internacional. 

Em que pese essa realidade, os dados coletados demonstram que a Câmara dos 

Deputados não dispõe de uma política institucional, ou mesmo demonstre uma preocupação 

corporativa, em promover a divulgação de suas atividades políticas em âmbito nacional, 

que vão muito além das votações em plenário, o foco central da grande mídia. 

• 

Em decorrência disso, a maioria das atividades parlamentares acontecem quase "às 

escondidas", de modo "invisível" aos olhos do próprio eleitor. Esse distanciamento faz com 

que a Câmara dos Deputados seja um poder "descolado" da realidade dos municípios do 

País. "A Câmara não conversa com os jornais dos municípios", afirma o presidente da 

Associação Brasileira dos Jornais do Interior (Abrajori), Miguel Ângelo. "Os jornais 

simplesmente não sabem o que acontece em Brasília", assegura. 

A Abrajori reúne 1200 veículos, de um total de mais de 2500 existentes no País. A 

falta de acesso também é grave com relação às rádios. O Brasil tem mais de 3500 

emissoras, que tem como principal elo com o Legislativo o programa A Voz do Brasil, alvo 

de inúmeras críticas com relação à natureza da informação e à obrigatoriedade de 

transmissão. 

Dada a precariedade, muitas emissoras são chamadas de "cartucheiras". Possuem 

pacotes de programação que se repetem e são formadas por uma ou duas pessoas: o dono e 

um funcionário com múltiplas funções, como locutor, operador, gerente comercial, 

"repórter". .. 
Muitas emissoras chegam a gravar A Voz do Brasil para ser reproduzida mais tarde. 

Estima-se que o programa atinja pelo menos 30 milhões de pessoas, sendo, de acordo com 

dados extra-oficiais, o único meio de informação para sete milhões de pessoas, 

especialmente nas regiões fronteiriças do Norte do País. 

Embora importante canal de comunicação governamental, a Voz do Brasil não 

consegue refletir nem em parte a realidade cotidiana do Poder Legislativo. Nela, são 

destinados apenas 15 minutos para o noticiário da Câmara dos Deputados e a tônica são os 

discursos parlamentares, com breves informações sobre as votações. Não há cobertura dos 

trabalhos das comissões ou da agenda de atividades da Casa. 

•
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7. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

Buscou-se investigar indicadores que demonstram a ausência de uma sistemática de 

comunicação entre o Poder Legislativo e a sociedade em geral, por meio da mídia. A coleta 

desses dados e experiências propõe-se a dar embasamento teórico ao argumento sobre a 

necessidade de se abrirem novos canais de comunicação, bem como rever a sistemática e os 

conteúdos predominantes hoje no discurso da grande mídia. 

• 

Com objetivo ilustrativo, serão descritas iniciativas pontuais e bem-sucedidas no 

sentido de ampliar o contato entre o emissor da informação, qual seja o poder que gera os 

fatos, e o receptor qualificado, que é a imprensa brasileira. Não se pretende, ressalva-se, 

elaborar um estudo comparado sobre as diversas técnicas e modelos de difusão de notícias 

via assessoria de imprensa. 

Elaborou-se, como parte da metodologia de pesquisa, um estudo de caso 

demonstrativo, a partir de um levantamento de dados sobre a cobertura dos acontecimentos 

políticos feita pelos veículos de comunicação em Uberlândia (MG), enfocando limitações, 

necessidades e desafios. Esse estudo de caso subsidiará o delineamento de um modelo para 

difusão notícias políticas de Brasília no noticiário local. 

Pretende-se ainda comprovar, com dados mercadológicos e estatísticos, a 

importância, a força e o poderio que a mídia regional vêm adquirindo progressivamente no 

cenário econômico e político nacional. 

8. METODOLOGIA 

Segundo a classificação de pesquisa proposta por Vergara (1990)9, a metodologia 

utilizada quanto aos fins e aos meios neste estudo deu-se da seguinte forma: 

9 VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. São Paulo: Atlas, 2000. P. 
46 
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a)	 quanto aos fins - efetuou-se uma pesquisa descritiva, a partir de levantamento de 

dados sobre experiências de assessoria de imprensa pró-ativa e cobertura política do 

Congresso, a fim de se estabelecer uma correlação com necessidades reais da mídia. 

b)	 Quanto aos meios - buscou-se vários métodos e técnicas para levantamento de 

dados, como entrevistas, pesquisas bibliográficas e documental, buscas na internet, 

consultas às entidades da sociedade civil, além de envio de questionários por 

amostragem via e-mail para emissoras de rádio e jornais de vários estados. As 

entrevistas compreenderam assessores de imprensa, jornalistas, profissionais da 

Câmara dos Deputados, dirigentes de entidades sindicais e de classe. O objetivo foi 

agregar dados que hoje estão dispersos e carecem de uma consolidação em estudos 

científicos que possam estabelecer entre si uma relação de causa e efeito. 

• 
Ainda no campo metodológico, procurou-se observar os elementos descritos por 

Wayldir Viegas 10 como necessários à toda e qualquer produção no campo da ciência. 

Segundo o autor, são critérios internos de cientificidade; a coerência; a consistência; a 

originalidade e o objetividade. Como critérios externos, Viegas relaciona a 

intersubjetividade; a divulgação; a comparação crítica; a reproducibilidade e o 

reconhecimento. 

• 

10 VIEGAS, Waldyr. Fundamentos da metodologia científica. 2. ed. Brasília: Universidade de Brasília, 1999. 
P.45. 
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9. ABORDAGEM TEÓRICA 

Antes de iniciarmos a análise do problema, convém explicitar alguns conceitos no 

âmbito da nova Gerência Pública, visitando teorias corno "Planejamento Estratégico", 

"Gestão do Conhecimento", "Planejamento Operacional". 

Vive-se um momento em que todas as organizações precisam "saber o que sabem" e 

usar efetivamente esse conhecimento para se tomarem mais eficientes, segundo os 

pressupostos desenvolvidos por Peter Senge!' . A reengenharia organizacional pressupõe: 

o	 Apoio à alta gerência 

o	 Maior integração com os clientes (que no caso da Câmara é a sociedade) 

o	 Criação de urna cultura propícia à gestão do conhecimento 

o	 Motivação de pessoas para compartilhar conhecimento 

o	 Desenvolvimento de múltiplos canais para a transferência da informação e do 

conhecimento 

o	 Maior trabalho cooperativo e parcerias externas 

• 

As novas teorias de Administração Gerencial voltam-se cada vez mais para o 

ambiente interno das empresas, impondo questões reflexões profundas relativas à sua 

própria existência. É a partir dessa "auto-análise" que as organizações estarão prontas a 

assumir um papel de liderança no cenário externo . 

Guardadas as especificidades e funções institucionais de cada organização, as 

empresas privadas e instituições públicas caminham pelo inexorável destino da inovação. 

Os principais teóricos da Administração atribuem ao empregador a responsabilidade maior 

em fomentar as capacidades intelectuais e a inovação no ambiente de trabalho. É a tese de 

Maria do Socorro M. V. de Carvalho'f: 

11 SENGE, Peter M. A Dança das Mudanças. São Paulo. Ed. Campus. 2000 
12 CARVALHO, Maria.do Socorro M. V.. Gestão de competências: uma nova abordagem em recursos 
humanos. Rio de Janeiro. 1998 P. 163-71, 
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• "Faz parte da cultura das empresas inovadoras o compromisso com o desenvolvimento 

das pessoas que nela trabalham. Nessas empresas se busca, a partir de uma estratégia 

claramente definida, criar um espaço no qual as pessoas possam estar constantemente 

envolvidas no processo de criação e difusão de novos conhecimentos e experimentação 

de novas práticas de trabalho" 

Entretanto, esse novo perfil configura-se exceção no mundo gerencial. No caso do 

setor público, há ainda urna dificuldade adicional em se buscar urna nova visão: a distância 

entre a empresa e seus "clientes", no caso da Câmara, o próprio cidadão. Isso reflete, por 

exemplo, a imagem que a opinião pública tem dos servidores da Casa, vistos corno urna 

"casta de privilegiados", que enxergam o mundo de cima das torres e palácios de mármore 

cuidadosamente desenhados pelo traço consagrado de Nierneyer. 

Nesse sentido, antes de empreender urna visão de fora para dentro, as instituições 

públicas precisam definir o que pretendem e onde querem chegar, estabelecendo, a partir 

daí, urna cultura organizacional voltada para a sua missão, corno afirma Maria do Socorro 

M. V. de Carvalho 13: 

"O que distingue a empresa inovadora da empresa tradicional é o compromisso 

permanente com a excelência dos produtos/serviços e com a satisfação do cliente. 

Empresas orientadas por tais valores modernizam seus processos de trabalho, 

estimulam práticas inovadoras, desburocratizam procedimentos administrativos, 

fortalecem as equipes e desenvolvem os talentos humanos de que dispõem ". 

• Entre as análises que se impõem a todas as organizações, estão: fatores estratégicos 

e o papel da alta administração; cultura e valores organizacionais; sistemas de informação; 

mensuração de resultados, aprendizado com o ambiente. Essa nova visão permeia todo o 

ambiente organizacional, do chamado "chão de fábrica" ao mais alto nível de decisões, 

conforme estudos de Davenport e Prusak.14 
• 

13 CARVALHO, opus cito 
14 DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. Conhecimento empresarial: como as organizações 
gerenciam o seu capital intelectual. 4 ed. Rio de Janeiro: Campus, 1998. ,
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• Nesse contexto, a informação tem lugar de destaque, como informa Jayme Teixeira 

Filhols , no artigo "Conhecimento, Tecnologia e Organização: Evolução, Conflitos e 

Perspectivas": 

"O papel a ser desempenhado pela Tecnologia da Informação é estratégico ajudar o 

desenvolvimento do conhecimento coletivo, e do aprendizado, continuo, tornando mais fácil 

para as pessoas na organização compartilharem problemas, perspectivas, idéias e soluções. 

Mas é preciso salientar que a Gestão do Conhecimento é uma questão essencialmente de 

pessoas e processos. (..) O desafio para a área de Tecnologia da Informação é identificar, 

encontrar e/ou desenvolver e implementar tecnologias e sistema de informação que apóiem 

a comunicação empresarial e a troca e idéias e experiências (..). " 

Entretanto, do ponto de epistemológico, há que se fazer ainda uma observação 

relativa à introdução das novas tecnologias de comunicação. A chegada de internet e das 

novas mídias e o excesso de informação são hoje alvo de crítica dos teóricos. Assim 

afirmam Annand e Michêle Mattelart l6 
: 

"A idéia de comunicação e transparência acompanhou a crença das Luzes no progresso 

social e na emancipação dos indivíduos. Essa idéia é hoje suspeita: a comunicação é 

vítima de um excesso de comunicação (Baudrillard). Tal excesso produziu a implosão do 

sentido, a perda do real, o reino dos simulacros. " 

• 
Os autores fazem referência ao filósofo italiano Gianni Vattino, para quem "a 

sociedade da mídia está longe de ser uma sociedade 'mais esclarecida, mais educada mais, 

mais consciente de si". Em contrapartida, é mais complexa, quando não caótica, e "nossas 

esperanças de emancipação residem nesse caos relativo". 

Em seguida, Annand e Michêle retomam a abordagem de Baudrillard, para enfatizar 

que a internet e as novas tecnologias não podem ser vistas como solução para todos os 

males. O filósofo "vê nas escaladas tecnológicas e no aumento de sua sofisticação, tanto em 

dimensão planetária, como na intimidade doméstica, o avanço de um sistema de controle 

15 Boletim Técnico do Senac. www.senad.br;boletimlboltec36.htm 
16 MATTELART, Armand e Michêle, História das teorias da Comunicação. São Paulo: Edições Loyola, 
1999. P. 182 
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•	 que é exaltado em nossa 'fantasia de comunicação': a compulsão geral por existir em todas 

as telas e no interior de todos os programas. 'Sou um homem, sou uma máquina? Não há 

mais resposta para essa questão antropológica". 

Transformações no Setor Público 

A Câmara dos Deputados não está à parte desse processo de transformações 

gerenciais. No livro recém-lançado A Imagem da Câmara dos Deputados, Cássia Regina 

Botelho l 7 lembra que "no período compreendido entre 1983 e 2001, ou seja, ao longo de 18 

anos, a Câmara dos Deputados manteve a mesma estrutura administrativa funcional, sob o 

comando do ex-Diretor Geral, Adelmar Sabino. Em 13 de junho de 2001, procedeu-se à 

radical modificação dessa estrutura com a nomeação de um novo Diretor-Geral para a 

•	 Casa." 

Substituiu-se, segundo Botelho, uma gerência centralizadora por um modelo de 

gestão mais democrático e participativo. O lançamento de um Política de Pessoal, em 

meados deste ano, dividida em 15 programas e mais de 50 ações, foi mais um passo no 

sentido de imprimir um novo estilo e novas prioridades à dinâmica de funcionamento da 

Casa, além do início de um processo de modernização da cultura organizacional. 

O Executivo está alguns passos à frente do Poder Legislativo nessa preocupação de 

estreitar os laços com o cidadão e prestar serviços públicos com maior eficácia. Com esse 

objetivo, foram dados grandes saltos no seu processo de automatização das informações, 

com o Programa Sociedade da Informação, que prevê, entre outras ações, a consolidação do .. "E-governo", o portal eletrônico do Executivo na internet, onde o cidadão, os 

administradores, os gerentes públicos, as empresas e sociedade em geral poderão ter todas 

as informações que necessitarem sobre os negócios e os serviços do Estado. 

Como parte dessa estratégia de maior visibilidade, vários ministérios adotaram uma 

política focalizada na comunicação institucional, que passou a ter papel estratégico nas 

ações a serem desenvolvidas. Em abril de 2001, o Ministério da Ciência e Tecnologia 

promoveu a oficina "Integrar para Comunicar", no sentido de corrigir ''uma tradição de 

pouca comunicação e acentuada desarticulação" e, conseqüentemente, apnmorar o 

17BOTELHO, opus cito P. 110 
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• potencial de comunicação social do órgão. O ministro Ronaldo Sardenberg ressaltou o 

desafio da Comunicação institucional: 

"O conjunto de mudanças que estão em curso no âmbito do Ministério (que está 

expresso nos mecanismos de financiamento novos e em um orçamento muito mais 

promissor) traz uma responsabilidade muito grande: consolidar isso junto à opinião 

pública. Precisamos conseguir expressar melhor para a sociedade a natureza 

estratégica do investimento em ciência e tecnologia para o desenvolvimento do país ". 

• 

Ainda no contexto da abordagem teórica, não podemos abandonar a questão dos 

processos comunicativos. Segundo Lasswell'", o processo de comunicação cumpre três 

funções principais na sociedade: "a) a vigilância do meio, revelando tudo o que poderia 

ameaçar ou afetar o sistema de valores de uma comunidade ou das partes que a compõem; 

b) o estabelecimento de relações entre os componentes da sociedade para produzir uma 

resposta ao meio; c) a transmissão da herança social". 

Outros conceitos presentes no campo da comunicação organizacional são os de 

valores-notícia e agenda-setting. weu" identifica cinco critérios ou categorias de valores 

notícia: importância; interesse; característica do produto informativo, público e notícia 

exclusiva, o "furo". Sobre agenda-setting, Graça França Monteíro/" define como "as 

notícias que determinam quais os acontecimentos (assuntos e problemáticas) com direito à 

existência pública e que, por isso, figuram na agenda de preocupações da opinião pública, 

como temas importantes". 

• 

18 apud MATTELART, Annand e Michêle, História das teorias da Comunicação. Edições Loyo1a, São 
Paulo, 1999, p. 41 
19 apud DUARTE, Jorge (org.). Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia: teoria e técnica. São 
Paulo: Atlas, 2002 P. 155 
20 idem, p. 141 
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10. JUSTIFICATIVA 

Informação elitizada - a notícia como capital informacional 

o brasileiro tem "sede" de informação. O modelo de comunicação que se instaurou 

no Brasil é elitizado e pouco democrático. Juntos, todos os jornais do país não vendem mais 

do que sete milhões de exemplares. Ou seja, menos de 5% da população brasileira têm o 

hábito de ler jornal. Não é apenas uma questão cultural. Boa parte do povo não tem 

dinheiro para comprar um jornal. De um modo geral, todas as formas de informações estão 

fora do alcance da maioria dos brasileiros. 

• Dados coletados pelo jornalista Carlos Alberto Almeida", integrante da Comissão 

de Ética do Sindicato dos Jornalistas do Distrito Federal, indicam que "menos de 10 por 

cento dos brasileiros freqüentam as salas de cinema; menos de um quatro da população 

compra e lê livros com alguma regularidade; existem apenas 3,5 milhões de assinantes de 

tv paga; o sistema de bibliotecas públicas está em colapso". 

Somado a isso, temos um quadro de grande concentração dos meios de 

comunicação, que é histórico. Estudo feito pelo professor Erasmo de Freitas Nuzzi, ex

diretor da Faculdade de Comunicação Social Cásper Líbero, de São Paulo, conclui que "os 

meios impressos e eletrônicos são dominados por 15 empresas, que controlam 90% da 

mídia nacional". Conforme o levantamento, o maior desses grupos, a Rede Globo, atinge 

..	 99% dos domicílios com sua programação de Tv. Possui 83 emissoras de televisão, 31 

emissoras de rádio AM e 49 FM. 

Na tentativa de denunciar o chamado "coronelismo" na mídia, foi criado o Fórum 

Nacional pela Democratização da Comunicação. Daniel Herz, um dos coordenadores do 

fórum e autor do livro A história secreta da Rede Globo, escrito em 1987, afirma que a 

situação pouco mudou em quinze anos. "As Organizações Globo continuam sendo a maior 

potência da área das comunicações no Brasil. Em 2001, absorveu 53% dos investimentos 

publicitários do país." 

21 
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• A luta contra o monopólio da comunicação já tem até data no calendário. Dia 18 de 

outubro - o Dia Mundial de Democratização da Mídia. No site da Rede Brasil de 

Comunicação Cidadã22 
, explica-se que o objetivo é "priorizar a diversidade no lugar da 

monotonia, o controle cidadão no lugar de escolha corporativa, o desenvolvimento 

cultural no lugar do lucro e o discurso público no lugar das relações públicas." 

Grande imprensa em crise 

Enquanto a televisão revigora seu apetite publicitário, outras estatísticas 

demonstram que a grande mídia imprensa pode estar em crise. Em recente livro, o jornalista 

Ricardo Noblat23 faz uma crítica dura ao estilo que jornalismo que se faz hoje nas redações. 

• Anuncia que os jornalistas estão assinando o "atestado de óbito" dos jornais, ao produzir 

notícias desinteressantes, com soberba e distanciamento daquilo que, de fato, interessa ao 

leitor. 

Como prova, o ex-diretor de Redação do Correio Braziliense desfila números que 

mostram uma curva descendente na tiragem dos jornais, na contramão do vertiginoso 

crescimento da televisão e de outros meios de comunicação, como a própria internet, que 

ganhou mais de 10 milhões de usuários nos pouco mais de seis anos de sua chegada ao 

Brasil. 

• 

Segundo dados relacionados pelo jornalista, entre março de 2001 e março de 2002, 

os 15 maiores jornais brasileiros, responsáveis por 74% do volume total de exemplares 

vendidos no país, diminuíram sua circulação em 12%. Deixaram de vender exatos 346.376 

- equivalente a uma edição da Folha de S. Paulo. A receita de publicidade dos jornais em 

2001 foi 7,2% menor em termos reais do que a do ano anterior. "Os jovens fogem da leitura 

dos jornais e preferem informar-se por outros meios. Ou simplesmente não se informam. 

Uma fatia adere à internet." 

Informação para poucos 

22 www.rbc.org.br/mdd.htm
 
23 NOBLAT, Ricardo. A Arte de Fazer um Jornal Diário. São Paulo: Editora Contexto, 2002. P. 14.
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É justamente esse pelotão de elite, a grande imprensa, que contracena diariamente 

com os deputados e senadores na produção das notícias que vão ocupar as páginas de 

política do País. No artigo "Agendando o Congresso Nacional", publicado no livro 

Imprensa e Poder"; a jornalista Malena Rehbein Rodrigues explica como a mídia pauta o 

Congresso e caracteriza o quão forte é a estabelecida entre os parlamentares e a grande 

imprensa: 

"A proximidade da relação dos jornalistas com as fontes do Congresso, muitas 

vezes classificada pelos próprios parlamentares de promíscua, é uma peculiaridade 

importante, que interfere no processo de seleção e captação da notícia, bem como no 

próprio conteúdo. " 

Um exemplo de qual é a mídia que está escrevendo a história política do Brasil é a 

resenha eletrônica que a própria Câmara dos Deputados faz para distribuir ao seu público 

interno: deputados e servidores. Os jornais monitorados diariamente são: Correio 

Braziliense; Folha de S. Paulo; O Globo; O Tempo; Hoje em Dia; O Dia on line; Jornal de 

Brasília, O Estado de São Paulo; Jornal do Brasil; Valor e Estado de Minas. Não se sabe, 

no âmbito da mídia escrita, o que os outros veículos estão publicando sobre as atividades 

parlamentares. 

Quem dita o que é notícia 

Entretanto, além do problema da saúde financeira, os grandes jornais alvo de maior 

atenção por parte do Congresso Nacional atravessam também uma crise de identidade. "O 

que é notícia" é uma das grandes questões que se coloca hoje nos debates sobre a 

comunicação. 

Igor Fuser25 critica o discurso na neutralidade. "Na realidade, a imprensa brasileira 

se sustenta sobre um mito: o do jornalismo objetivo, independente, imparcial. Até que 

ponto essa idéia se comprova na prática?". Lembra a opinião do jornalista Emiliano José, 

24 MOTTA, opus cit, p. 112 

25 FUSER, Igor. Um latifúndio chamado informação. Em Revista Sem Fronteiras. N° 250 - Maio 1997, pág . 
. 12 

i. 

•
 
20 



• professor da Universidade Federal da Bahia, expressa no prefácio de seu livro Imprensa e 

Poder, em que analisa a cobertura do impeachment de Fernando Collor: 

"A imprensa continua sólida na sua posição de camuflar suas opções políticas. tão 

evidentes, sob o manto sagrado daquilo que ela arbitrariamente qualifica como notícia, 

sob a postura olímpica de que apenas 'cobre os acontecimentos '. Nunca admite ter 

lado, preferência, partido - e ela sempre os têm,,26 

Também está em xeque o enfoque dado à notícia no varejo, os acontecimentos do 

dia-a-dia. Privilegiam-se as análises superficiais, as quedas-de-braço políticas, os interesses 

corporativos, as negociatas políticas, pequenos conchavos e grandes intrigadas, aos debates .. reais, concretos, que podem mudar a vida do cidadão. 

Em sua grande maioria, as notícias são prestadas por políticos e não por técnicos. 

Privilegiam a versão ao fato, o processo ao resultado final, a negociação às implicações 

reais do que está em curso. E são produzidas para grupos específicos, que é o leitor já 

"contaminado" por aquele assunto, que o acompanha e "viciou" o seu olhar àquele formato, 

aquele lead padrão. Nos corredores do Congresso, costuma-se dizer que os jornalistas 

escrevem sobre e para os políticos. 

Em artigo publicado no Jornal do Brasil, em 08/04/200 I, os jornalistas Helayne 

Boaventura e Valdeci Rodrigues desfiam um rosário de queixas de parlamentares contra o 

"gosto pelo denuncismo inconseqüente". Reproduzem a queixa do líder do PSDB na 

Câmara, deputado Jutahy Júnior (BA). "A fofoca, a intriga, a briga têm um peso imenso na 

cobertura, que é feita de nós para nós mesmos, os políticos". 

O foco na abordagem sensacionalista é um dos objetos da crítica feita por João 

Carlos Correia27 
: 

"A crise imputada à esfera política moderna, nomeadamente pelo abstencionismo 

crescente, no sentido mais lato de apatia na intervenção por parte dos cidadãos, tem sido 

acompanhada de uma espectacularização crescente da informação, entendida como uma 

26 JOSÉ, Emiliano. Imprensa e Poder.
 
27 CORREIA, opus cito
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.. menor incidência nas questões que dizem respeito à intervenção cívica em detrimento de 

notícias centradas no sensacionalismo e na agradabilidade. " 

A (contra) informação e o impacto sobre a imagem do legislativo 

A queixa ao tipo de jornalismo político que se faz no Brasil é recorrente. Além de 

não despertar o interesse do leitor e ignorar o que se passa na Casa em termos de debate de 

idéias, alega-se que a notícia atinge diretamente a imagem da Câmara dos Deputados e, 

especialmente, a dos parlamentares. 

Entre as acusações que mais incomoda, é a de que eles trabalhariam pouco. Parte da 

antipatia se deve à percepção do eleitor de que o político só aparece na época da eleição e 

depois "some". Tal crença se deve ao fato de que a mídia não repercute, ignora quase 

totalmente o que acontece no âmbito do Congresso Nacional. 

A esse respeito, o prefeito de Uberlândia, Zaire Rezende", faz uma análise baseada 

em dois mandatos como deputado federal (1991 a 2000), ou seja, dez anos de convivência 

entre o Poder Legislativo e as bases. "A crítica que a população faz ao plenário vazio, e que 

a própria imprensa faz questão de bater, acontece porque se desconhece a realidade das 

discussões importantíssimas que acontecem nas comissões". 

As comissões são as instâncias deliberativas que antecedem o plenário da Casa. Ao 

todo, estão divididas em 17 grandes áreas temáticas. Uma estatística referente ao período de 

fevereiro de 2001 a abril de 2002 demonstra o frenético ritmo das atividades legislativas. 

Nesse intervalo, foram contabilizados 682 novas leis aprovadas e outros 425 projetos de lei 

votados; 1.396 horas de debates e votações; 2.117 sessões nas comissões técnicas e 336 

sessões plenárias, além do funcionamento de 14 comissões parlamentares de inquérito. 

Entretanto, boa parte dessas atividades ficaram à margem da mídia. Só mês passado, 

a Câmara realizou três seminários de alcance nacional. Na Comissão de Desenvolvimento 

Urbana, promoveu-se a Conferência das Cidades, sob o enfoque da violência. A Comissão 

de Educação armou uma tenda no gramado da Esplanada dos Ministérios e trouxe dois mil 

educadores para discutir como melhorar a aprendizagem das crianças, especialmente as 

pobres. A Comissão de Direitos Humanos lançou a campanha "Quem financia a baixaria é 
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• contra a cidadania", em protesto contra a má qualidade da programação televisiva. 

Nenhum desses eventos recebeu cobertura da grande imprensa. 

•
 

28 Entrevista concedida por telefone, no dia 10 de dezembro de 2002 especialmente para este trabalho 
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Politização e (i)mobilização popular 

o distanciamento entre a Câmara e a mídia de um modo geral também provoca 

outra distorção, além dos prejuízos causados à própria imagem da Câmara. Trata-se da falta 

de mobilização popular e de maior envolvimento dos municípios nas grandes decisões 

naCIOnaIS. 

A principal conseqüência - e talvez a pior delas - é que o brasileiro acaba por se 

tomar um povo pouco politizado, distante, alheio às decisões que podem mudar a sua 

própria vida. Por exemplo: a reforma da Previdência, desencadeada em 1999, mexeu com 

os direitos de todos, alterou a idade da aposentadoria para os servidores públicos, mas até 

•	 hoje é dificil de ser compreendida, mensurada ou mesmo situada no tempo inclusive por 

quem trabalha na Esplanada. 

A estrutura da mídia institucional da Câmara 

• 

A Câmara dos Deputados tem uma grande estrutura de mídia própria, formada por 

um canal de tv por assinatura, uma rádio FM, de alcance local, um jornal da Câmara e uma 

agência de notícias na internet. Esse aparato, relativamente recente, já apresentou grandes 

avanços no sentido de aumentar a visibilidade do trabalho parlamentar. 

Um dos maiores problemas, entretanto, é a falta de articulação interna dos órgãos. 

Não há uma pauta geral ou qualquer critério de complementariedade dos órgãos, que atuam 

de maneira totalmente isolada e descoordenada entre si. O único elo entre eles é a agência 

Câmara de Notícias, que fornece informações em tempo real e também notícias 

consolidadas sobre tudo o que acontece na Casa. 

Sem repórteres próprios, a agência conta com a "colaboração" das equipes de 

jornalistas da rádio, da tv e do jornal. A quantidade de notícias veiculadas demonstra a 

riqueza do trabalho produzido no Congresso Nacional. Desde a inauguração, em 27 de 

junho de 2002, a agência já divulgou mais de 25 mil notícias. Hoje, o noticiário é 

•
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reproduzido por aproximadamente 200 sites diferentes. Em média, a agência recebe duas 

mil visitas por dia - 25% dos acessos a todo o site da Câmara -, considerando como um 

único visitante um grande órgão como um ministério. Um contrato com a agência Estado, 

que detém a maior fatia do mercado de clientes das agências on line, inclui no site do 

Estadão um link: para a agência Câmara. 

O diretor da Agência Câmara, Ademir Malavazi/", afirma que a agência está 

começando a mudar o modo como a grande imprensa cobre a Câmara. "Eu me atrevo a 

dizer que até o início do funcionamento da agência, a grande imprensa tinha uma maneira. 

Hoje, mudou. Atribui-se maior importância ao trabalho das comissões técnicas, que antes 

ficava só restrito ao plenário". 

Há vários projetos em curso, segundo Malavazi. Em fevereiro, será lançado o 

primeiro produto a ser remetido por e-mail para os usuários de um modo geral. Outra idéia 

é lançar um noticiário regional, que ficará em escaninhos virtuais. Lá, o intemauta poderá 

ter acesso a todos os assuntos, discursos, propostas dos parlamentares de sua região. 

Outro projeto em análise é criar um boletim regional, que também será enviado para 

quem se cadastrar. Também se cogita criar um link: interativo, para que o cidadão possam 

fazer sugestões e críticas sobre projetos em tramitação, que serão enviadas aos 

parlamentares. "Isso vai aproximar o parlamentar do representante e do representado", 

explica Malavazi. 

Ainda não existe, entretanto, uma proposta concreta para se atingir de forma direta a 

mídia regional. "A mídia já nos procura. Muita gente nos procura para saber como está um 

projeto. Eles nos pautam. Mas ainda não dá para fazer uma avaliação sobre o quanto somos 

usados pela mídia regional", afirma. 

A falta de qualquer dado relativo à audiência ou penetração é um dos grandes 

problemas da mídia institucional na Câmara dos Deputados. Desde que entrou no ar, a rádio 

Câmara nunca fez uma pesquisa de opinião junto aos ouvintes, seja para aferir público ou a 

qualidade da programação. 

Produzindo três noticiários diários de aproximadamente vinte minutos cada um, a 

rádio Câmara não sabe dizer se essas notícias são bem recebidas. O maior fator limitante, 

entretanto, é o alcance da emissora, que está restrito a um raio de aproximadamente 200 

29 Entrevista concedida em 12.12.02 especialmente para este trabalho 
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• quilômetros ao redor de Brasília. No site www.radio.com.br. onde o noticiário da rádio é 

disponibilizado em MP3, foram contabilizados 8.51 acessos desde 14 de setembro de 

2.002, considerada uma boa média pelos dirigentes da rádio. 

Há um ano e meio, Humberto Martins'", diretor da rádio Câmara, sugeriu à diretoria 

da Câmara que se montasse um esquema de rádio release. "Não sei por quê, mas a proposta 

não vingou. Disseram que era muito caro". 

• 

Quanto à Tv Câmara, um dos fatores limitantes é o alcance. Considerado como um 

canal público, previsto na Lei da Tv a Cabo, de 1995, a Tv só é transmitida para assinantes 

de uma das empresas de tv a cabo. Somente em Brasília a emissora está em canal aberto. 

Afora alguns programas e documentários de melhor qualidade, a programação da Tv 

também é alvo de inúmeras criticas, especialmente quanto à atratividade dos temas e 

programas de entrevista. 

Pioneiro em termos de comunicação institucional, o Jornal da Câmara também é 

questionado com relação à sua linha editorial, inclusive pelos próprios parlamentares. "É o 

eu me amo", diz o deputado Gilmar Machado (PT/MG). Segundo o deputado, o jornal se 

limita basicamente a publicar discursos dos deputados, servindo de uma espécie de 

palanque "impresso". "Ninguém lê", resume o parlamentar. 

Press release - jornalismo ou política? 

A lacuna deixada pela ausência de uma política de inserção da Câmara na mídia 

regional está sendo preenchida por outros caminhos. De um modo geral, o press release 

• enviado pelo assessor do deputado à sua base eleitoral ainda é uma das únicas fontes de 

informação para a grande maioria das pequenas rádios e emissoras locais. 

"Quando cheguei ao Congresso, a primeira coisa que fiz foi contratar uma 

assessoria de imprensa. Mandava release para as rádios, tvs e jornais da região, e imprimia 

o meu jornalzinho. Eles usavam quase tudo. Os jornais pequenos são sedentos por notícias. 

Não podemos esquecer que a maioria da população brasileira vive em cidades com até 50 

mil habitantes", alerta o prefeito Zaire Rezende. 

30 Entrevista concedida em 11.12.02 especialmente para este trabalho 
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• As atividades de imprensa são intensificadas no período de campanha, mas muitos 

parlamentares já despertaram para uma preocupação ainda não manifestada pela instituição 

como um todo: o contato diário e direto com a mídia regional. 

Carlos Nascimento" está confundido a própria história com a do Congresso 

Nacional. Como os parlamentares, acena para quase todos que passam por ele pelos 

corredores do Parlamento. Há dezoito anos cobrindo o Congresso, transita bem entre 

colegas de profissão e políticos. 

Profissional experiente do rádio, Nascimento é uma "agência de notícias 

ambulante". Identificou uma demanda concreta, montou um estúdio em casa e "fundou" 

sua própria agência de rádio, enviando diariamente matérias de rádio para todo o Brasil, ou 

por computador, ou por telefone. Não cobra nada das rádios. Quem financia são os 

• 

.. parlamentares 

Oficialmente, é funcionário do senador Álvaro Dias. Mas tem várias atividades 

como free lancer. Acorda às 5h da manhã, às 7h já está no gabinete do senador, de onde 

entra ao vivo em aproximadamente 20 rádios, uma atrás da outra. Também produz dois 

boletins diários, enviados para mais de 300 rádios por dia, via e-mail. Depois, segue para a 

liderança do PTB na Câmara, onde faz mais dois boletins diários. A "rádio PTB" serve à 

bancada de 26 parlamentares. As notícias são variáveis. A maioria é sobre os próprios 

deputados. Algumas são neutras, para dar um enfoque mais neutro ao trabalho. 

A rotina de Carlos Nascimento continua em casa. De lá, ele gravar e mandar um 

boletim com um deputado que tenha encontrado no corredor. A matéria é oferecida para 

várias rádios da região do parlamentar. Além do senador Álvaro Dias, Nascimento também 

atende, de maneira esporádica, uma clientela de 40 deputados. "As rádios têm uma extrema . 

carência de notícias de Brasília. A maior parte delas grava a Voz do Brasil ou o Nacional 

Informa da Radiobrás", afirma. 

A tecnologia é hoje o maior aliado dos assessores de imprensa dos parlamentares. 

No gabinete do senador Álvaro Dias, o mailing para o envio do press release para a mídia 

impressa abrange mais de 700 jornais e outros veículos da região Sul. Para não "queimar o 

filme", os assessores preocupam-se com a qualidade, e não a quantidade. 

31 Entrevista concedida em 10.12.02 para esta monografia 
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• o serviço de rádio-release, no qual as matérias são oferecidas gratuitamente, 

também é feito pelas lideranças do POT, do PT e do PSOB, além de parlamentares 

isolados. O POT foi um dos pioneiros na montagem de uma agência de rádio. Há quase 

vinte anos, José Woitechumas envia diariamente duas colunas para mais de 200 emissoras 

do interior. Já chegou a atingir 350. São notícias variadas. Fala sobre o dia do presidente, 

uma votação importante, um grande evento em Brasília. No meio, as notícias dos deputados 

do PDT. 

O aproveitamento da coluna é de 98%. Isso porque os boletins, gravados, são 

transmitidos ao vivo, via telefone, por dois operadores.em sistema de rodízio por turno "O 

essencial é o contato pessoal, diário. Não adianta botar no computador e disponibilizar no 

satélite. Eles não pegam", diz Woitechumas. O jornalista é um crítico da mídia interna na 

Câmara. "É uma estrutura caríssima que não chega na ponta, até o cidadão". 

O agenciamento de rádio feito pelos deputados é legítimo e desejável. Afinal, os 

parlamentares devem prestar contas da atividade parlamentares. Os deputados recebem até 

mesmo uma verba para contratação de assessoria de comunicação. Prestam um serviço 

público de informar ao eleitor o que estão fazendo: projetos, requerimentos, audiências, 

assuntos que não passam pelo filtro da grande imprensa, mas que muitas vezes interessam, 

e muito, ao município. 

A necessidade de os -políticos manterem contato estreito com as bases eleitoras é 

apontada como um dos fatores de uma distorção que existe hoje no exercício da atividade 

parlamentar. Como o dia-a-dia está muito distante do eleitor, o deputado tenta estreitar seus 

laços tomando-se um representante do município em Brasília. "Ele hoje é um despachante", 

critica Woitechumas. 

Encaminhar projetos, solicitar a liberação de recursos, propor emendas ao 

orçamento, agendar audiências com ministros, fazer a ponte entre as prefeituras e o governo 

federal. Esse suporte às prefeituras acaba sendo a principal preocupação de muitos 

parlamentares em Brasília. E é justamente isso que o próprio deputado divulga em sua 

região, o que contribui para reforçar uma percepção errônea no eleitor do que seja o papel 

do deputado federal. 

Produz-se, assim, uma confusão entre a tarefa do representante federal - votar leis e 

fiscalizar as ações do Executivo - e as funções que se esperam de um vereador - conseguir 
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•	 verbas para a ponte, a construção do ginásio, encaminhar a liberação de recursos para tapar 

a estrada, mediar a aprovação de um projeto junto à área de educação. 

Loteamento das rádios 

Dada à dificuldade de acesso a fontes variadas de informação, e, muito embora seja 

o mais democrático e acessível meio de comunicação, o rádio mantêm hoje uma relação 

dúbia entre a independência jornalística e o comprometimento político. A questão é que as 

emissoras estão - em função de uma herança que vem do tempo em que a concessão 

pública era moeda de troca política - "loteadas" entre os políticos. 

Não há dados confiáveis, porque o assunto é tratado como "caixa preta" e, muitas 

vezes, a concessão está em nome de terceiros (testas-de-ferro), mas acredita-se que pelo 

• menos 150 rádios pertençam a parlamentares ou ex-parlamentares em todo o País. 

A influência dos políticos nesse meio, no entanto, vai muito além. Responsáveis 

pelas renovações das concessões, muitos deputados usam essa função constitucional para 

estabelecer um "vínculo" de favor com as rádios. Agilizam os processos no Congresso 

Nacional e não raro, patrocinam, eles mesmos, todo o equipamento e a montagem da infra

estrutura da emissora. Como recompensa, detêm espaço garantido em entrevistas, 

noticiários, bate-papos. Essas aparições "cativas" não deixam transparecer as relações que 

lhes dão sustentação nos bastidores. Ou seja, o uso é "personalístico", mas o enfoque é 

"iornalístico". 

Como donos	 ou "amigos dos donos", os políticos possuem direitos de 

•	 exclusividade. Carlos Nascimento lembra que nas rádios da família Sarney, de Jader e de 

Antônio Carlos Magalhães, adversário político ou conterrâneo de outro partido não fala. 

Na Amazônia, por exemplo, onde o meio rádio é ainda o mais utilizado, uma única 

emissora pode alcançar praticamente todo um estado. É o caso da Rádio Clube 91, em 

Marabá (PA). De propriedade do ex-senador e agora deputado eleito Jader Barbalho, apesar 

das denúncias de corrupção que o levaram a renunciar ao mandato no Senado, Barbalho, 

que possui várias emissoras de rádio e tvs, não teve dificuldades em retomar a carreira 

política. Foi eleito para a Câmara Federal no último pleito com mais de 600 mil votos, o 

mais votado do Estado. 

•
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Problema de identidade e imagem 

Esse modelo de propriedade acaba subtraindo do rádio a sua maior virtude: a 

democratização da informação. E, por outro lado, não supri a demanda real das emissoras 

por informações que digam respeito à região ou às suas vidas pessoais, que caberia a um 

modelo de comunicação calcado na neutralidade e na pluralidade de idéias, temas e sujeitos 

da notícia. 

Torquatof esclarece que um dos principais desafios dos políticos é estabelecer uma 

forte identidade e projetar uma imagem que lhes corresponda. Segundo ele, a identidade é o 

caráter do político. É sua história pessoal e profissional. Se é plena de ações e serviços • públicos, traz para o político um espaço de simpatia na sociedade. Caso contrário, será 

cercada de "borrões". 

o autor destaca a importância de se corrigir as identidades e projetá-las aos 

grupamentos sociais, por meio da comunicação. 

"É muito importante manter elevada a visibilidade de um político, que funciona 

como uma espécie de ponte de ligação com o eleitorado real e o potencial. (..) A imagem 

não deve estar muito afastada da identidade. Quando está bem colada à identidade 

positiva, gera confiança e credibilidade. Quando está descolada, promove desconfiança, 

dúvidas, antipatia. O eleitor percebe quando um político 'força a barra" e quer parecer 

melhor que sua identidade." 

• 
No livro Cidadania no Brasil, José Murilo de Carvalho 33 sustenta que a tese de que 

o Brasil tem uma tradição política de valorizar o Poder Executivo - por isso espera um 

presidente que seja um messias político, um salvador da pátria -, em detrimento do 

legislativo. 

"A contrapartida da valorização do Executivo é a desvalorização do Legislativo e 

de seus titulares, deputados e senadores. As eleições legislativas sempre despertam 

32 TORQUATO, opus cit,
 
33 CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil, P 222.
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• menor interesse do que as do Executivo. (...) Nunca houve no Brasil reação popular 

contra fechamento do Congresso. Há uma convicção abstrata da importância dos 

partidos e do congresso como mecanismos de representação, convicção esta que não se 

reflete na avaliação concreta de sua atuação. O desprestígio generalização dos políticos 

perante a população é mais acentuado quando se trata de vereadores, deputados e 

senadores ". 

11. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Assessoria voltada para os pequenos 

• 
Muito já se falou sobre a mídia regional, mas este parece ser um ente abstrato. 

Buscas a sites institucionais, como da Anatel e Ministério das Comunicações, ou de 

entidades, como o da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), 

confirmaram a inexistência de um cadastro geral que permita a qualquer cidadão ou pessoa 

jurídica conhecer o mapa da mídia no Brasil. 

Atualmente, os chamados mailings de imprensa são vendidos na forma de "capital 

informacional". Duas empresas lideram o ranking das maiores mantenedoras de mailings: o 

Max Press e o Comunique-se. 

A Maxetron, dona do Max Press, é uma empresa especializada em pesquisa e 

tratamento de informações para relacionamento com a imprensa nacional. Tem dez anos na 

área e é a líder, com mais de 500 clientes, incluindo o governo federal. A agência 

disponibiliza dados sobre mais de 10800 dos principais veículos de comunicação do país, 

classificados pela sua mídia (agências de notícias, internet, jornais, revistas, rádios, tvs 

separada por programação), especialidade, estado, abrangência, cidade, periodicidade e 

tiragem. 

Relacionados a estes veículos, o Max Press mantém em cadastro, aproximadamente 

45 mil profissionais da imprensa nacional, indicando sua editoria e cargo. Para ter acesso, 

há um custo de assinatura mensal. 

•
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• A Comunique-se é o concorrente direto do Max Press. Oferece, ao custo de R$ 

4.500, pagos em prestações mensais de R$ 380, um canal de comunicação eficiente com 

jornalistas de todas as regiões do Brasil; ambiente organizado, onde a Câmara 

disponibilizará informações de interesse da imprensa; Informações precisas e atualizadas da 

presença na mídia online da marca Câmara; monitoramento constante da opinião da mídia a 

respeito da marca Câmara; uma equipe de profissionais 100% focados em fornecer serviços 

desta natureza; ferramentas modernas e únicas no mercado brasileiro. 

Na proposta, a Comunique-se oferece o embasamento teórico sobre a eficiência da 
. comulllcaçao 34 . 

• 
"O conteúdo jornalístico, assinado com a credibilidade dos meios de comunicação, 

contribui - positiva e negativamente - para a formação da imagem de sua empresa. Daí 

a importância de ser monitorado e gerenciado. A fragmentação e a nova dinâmica dos 

canais de comunicação, geram uma infinidade de conteúdos editoriais e atingem 

públicos específicos, com alcances diferenciados. A complexidade desta época de "post

mass-media", na qual expressões como "tempo real", "interativo" e "sob demanda", 

nos dão a idéia da rapidez, volume e diversidade de fontes de comunicação, afeta a 

percepção e assimilação dos conteúdos pelos consumidores e ameaça a capacidade de 

comunicação das empresas. Neste contexto a gestão de comunicação e imagem, que é 

tão estratégica para os negócios, não pode ser realizada sem informações confiáveis - e 

a simples leitura e acompanhamento dos veículos não proporcionam a dimensão e 

velocidades necessárias para a tomada de decisão e reação em relação às mensagens 

comunicadas pelos veículos e seus efeitos no ambiente competitivo". 

• 
Além do banco de dados com 56 mil registros de jornalistas e 18 mil registros de veículos 

de comunicação de todo o Brasil - que pode ser baixado do computador, a Comunique-se 

oferece a monitoração de fontes de informações dinâmicas, auditoria de imagem, agilidade 

e comodidade da coletiva on-line e sala de imprensa. 

Gente que faz - a nova assessoria de imprensa 

• 
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• o jornal de maior circulação do Brasil é quase um anônimo entre os próprios 

jornalistas. Não é conhecido pela mídia estrangeira, nem pelo público em geral. Trata-se do 

Jornal do MEC, que circula gratuitamente com um milhão de exemplares mensais, 

direcionado às escolas públicas e profissionais da Educação. Ele faz parte de uma mega 

estrutura de comunicação que começou a ser montada oito anos atrás pelo ministro da 

Educação (MEC), Paulo Renato de Souza. 

Até pouco tempo, no MEC, mais de quarenta jornalistas eram responsáveis pela 

distribuição de releases, produção e envio de matérias de rádio por telefone, 

disponibilização de imagens de tv via satélite e inúmeros outros produtos institucionais. 

Além da estrutura ligada ao ministro, a chamada "nave-mãe", repórteres foram 

escalados para assessorar todas as secretarias e cavar notícias. "Chegávamos a produzir 15 

releases por dia", conta Cristina Pedrosa'", chefe da Assessoria de Imprensa. O ritmo caiu e 

a equipe está sendo desmontada em função de ter chegado ao final do governo. 

O critério para produção de notícias é jornalístico. Pauta-se pela atualidade, 

agilidade, foco no interesse público. As notícias são enviadas pelo Max Press para até 33 

mil veículos, rádio, jornal, tv, muitas - se desejar, simultaneamente. E o alvo é justamente a 

tão esquecida mídia do interior. "As pessoas se centralizam na grande imprensa. Educação 

está no país interior, e quanto mais longe, mais dificil a informação. É para lá que nós 

voltamos o nosso trabalho", explica Cristina. "A norma é atender a todos. É muito 

importante o contato pessoal, que não fique apenas na máquina." 

O veículo rádio sempre recebeu atenção especial. O cuidado com as pequenas 

emissoras é tanto que o ministro Paulo Renato montou em casa um mini-estúdio, por meio 

do qual "acorda" dando bom dia ao vivo a pequenas rádios do interior do país, em 

entrevistas pré-agendadas por sua assessoria. 

Além disso, ° MEC criou um canal em sentido contrário. O Fala Brasil com 32 

mesas de atendimento. Em 1999, o Fala, Brasil recebeu mais de um milhão de chamadas. 

Cada ligação que chega é registrada e encaminhada por meio de relatórios periódicos para a 

Assessoria de Comunicação Social e repassado aos outros órgãos e secretarias do 

34 Proposta de trabalho da Comunique-se enviada via e-mail em 12.12.02 
35 Entrevista concedida em 10.12.02 
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• Ministério. Tais informações são utilizadas como termômetro das políticas implantadas 

pelo Governo Federal. 

Não é um caso isolado de visão estratégica da comunicação. O Executivo substituiu 

equipes, sofisticou equipamentos, terceirizou. No Ministério da Ciência e Tecnologia 

(MCT), o mailing do Max Press possibilita o envio de matérias para 1.200 jornais 

diariamente, via e-mail. Para não carregar a caixa do editor, envia-se apenas o tema da 

matéria e o link onde ela possa ser encontrada. "Você tem que provocar a mídia, porque 

senão não funciona", afirma Helenise Brant36 
, assessora de imprensa. "E quanto mais 

notícias você manda, mais eles querem", assegura. 

"Nós estamos comendo o mingau pelas beiradinhas", ilustra o coordenador da área 

de comunicação do MCT, Fernando Luz. Ele destaca duas qualidades da mídia regional: 

capilaridade e interatividade. E frisa dois requisitos essenciais da informação 

organizacional: credibilidade e agilidade. 

Desde que implantou a assessoria ofensiva, há aproximadamente dois anos, o 

Ministério foi alvo de 42.415 matérias na mídia. O monitoramento das matérias, por meio 

de um clipping eletrônico diário, é terceirizado, feito por uma empresa de comunicação. 

São investigados os sites de mais de 50 jornais do País. Um relatório de avaliação registrou 

que, das 42 mil notícias, 75% eram neutras e 25% positivas. Não houve registro de notícias 

negativas. 

• 

"O Brasil precisa formar mais cientistas e nós estamos trabalhando para isso", diz 

Helenise, que informa que, em breve, o Ministério lançará um link em sua página eletrônica 

para atingir o público adolescente. "Não existe assunto indecifrável. Ciência e tecnologia 

dizem respeito à vida das pessoas. E elas se interessam por isso", garante. Outro produto, o 

newsletter, é um pequeno boletim mandado diariamente apenas para os jornalistas 

especializados. "Você tem que segmentar o seu público e mandar um produto específico, 

que vai atendê-lo". 

A progressiva importância das assessorias institucionais para o mercado de 

jornalismo mereceu destaque no livro Assessoria de imprensa e relacionamento com a 

mldia'', lançado recentemente. 

36 Entrevista concedida em 09.12.02 
37 DUARTE, Jorge (org.). Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia: teoria e técnica. São Paulo: 
Atlas, 2002 P. 155 
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• 

• o organizador, Jorge Duarte, afirma, com base em estatísticas dos sindicatos, que 

pelo menos 50% dos jornalistas brasileiros atuam hoje em áreas relacionadas à 

comunicação organizacional, e o mercado está em expansão. "As AIs transformaram-se em 

um setor profissional, dinâmico e fundamental, um porto seguro para as redações, com alta 

capacidade de atender a demandas e de fornecer informações adaptadas aos interesses dos 

veículos de comunicação e da própria organização". 

Em outro artigo, Jorge Duarte38 ilustra a dimensão do trabalho das assessorias de 

imprensa, citando uma pesquisa feita pela Aberje em 1987 e publicada em 1989, que 

localizou 624 publicações de 384 empresas no Brasil, e um levantamento parcialmente 

concluído pela entidade em 1994 estimava 10 mil publicações empresariais no Brasil. 

Num dos artigos publicados no livro, Graça França Monteiro39 aponta o papel 

mediático das assessorias de imprensa, traçando uma cadeia de "agências que produz o 

acontecimento". A primeira são os "new promoters ou promotores da notícia", ou Ais. São 

eles que "alimentam" a segunda agência, os new assemblers (jornalistas e editores), que, 

por sua vez, vão "alimentar os new consumers - os consumidores da notícia. 

"Quando os promotores de notícia são fontes institucionais e credíveis, a 

segunda agência - os media - passa a ser dependente dos assuntos noticiosos fornecidos 

pela primeira, as fontes institucionais.(...) Segundo autores como Traquina (1993, p. 228), 

a corrida contra o relógio e a exigência de imparcialidade produzem um acesso exagerado 

e sistematicamente estrutura à mídia de quem detém posição institucional privilegiada. 

• opoder do rádio 

Um dos principais produtos das assessorias de comunicação atualmente é o rádio 

release. No caso do MCT, uma repórter produz diariamente matérias que serão enviadas 

por dois operadores para duzentas rádios diariamente. Elas são selecionadas de uma 

listagem de um total de três mil, conforme o tema, a região, o interesse. A listagem traz até 

o melhor horário para fazer o contato telefônico e possibilitar a gravação do áudio enviado 

pelo ministério, geralmente com a sonora de um de seus secretários ou do ministro. 

38 DUARTE, opus cito P 258
 
39 idem, p. 145
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•	 A atualidade é o grande diferencial dos serviços de envio de matérias de rádio. Nilo 

Bairros''", dono da Central de Notícias, contribuiu, e muito, para a vitória de Lula em sua 

quarta disputa eleitoral. Bairros montou uma agência de notícias e, com a ajuda dos 

diretórios regionais do PT, conseguiu gravar tudo o que Lula falou durante os meses de 

campanha. Tinha sempre um repórter com celular ao lado do candidato, que fazia a ligação 

e permitia a gravação simultânea das entrevistas e comícios de Lula. Em dez minutos, as 

falas já estavam sendo distribuídas por e-mail para mais de 1500 rádios em todo o País. 

Numa pesquisa feita em maio por amostragem em 15 estados, Bairros concluiu que 

• 

o retomo desse trabalho era de aproximadamente 113, ou seja, pelo menos 500 rádios 

usavam as matérias ou sonoras do candidato petista. "Era muito vantajoso para eles, porque 

a era a informação chegando e quentinha". Segundo Nilo Bairros, muitas emissoras 

utilizam como fonte de informação somente a internet ou fazem gilete press dos jornais da 

região ou de âmbito nacional. "Se você manda uma sonora, isso é um diferencial enorme." 

Há iniciativa~ similares em várias partes do País. Empresas com "crises de imagem" 

utilizam muito a comunicação por rádio como estratégia de marketing, ou apenas para 

ganhar pequenos mercados. Foi o caso da Telefônica, em São Paulo, também buscaram a 

capilaridade do meio para promover a empresa. 

Rádio Agência Senado 

• 

o jornalista Nilo Bairros também trabalha na Rádio Senado, onde montou, ainda em 

fase experimental, a Rádio Agência Senado. Nas últimas eleições, os repórteres da 

instituição produziram matérias para todo o Brasil. As notícias eram subdividas de acordo 

com a região, colocando o perfil, a função e os desafios dos senadores, além de 

informações sobre os estados. "As emissoras eram provocadas por e-mail, com um link 

para a página do Senado, onde elas poderiam obter as informações, em áudio MP3". 

No dia da eleição, 15 repórteres da instituição fizeram a cobertura ao vivo de 

Brasília para mais de 80 emissoras, como "correspondentes". "Foi um presente que nós 

demos para as emissoras. Cada repórter ficou responsável por três", explica Bairros. 

40 Entrevista concedida em 09.12.02 
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•• Pesquisa" realizada pela Central de Rádio do Interior, que reúne 243 emissoras no 

Rio Grande do Sul, comprovou que a maioria dos ouvintes do interior prefere ouvir as 

emissoras d sua cidade ou região (94% dos entrevistados). A razão é a maior afinidade com 

a programação e a credibilidade dos profissionais. Foram entrevistadas 1.350 pessoas, com 

idade entre 16 e 65 de idade em 24 cidades do interior gaúcho. 

Outros dados disponíveis no mesmo site apontam para uma boa performance do 

rádio em termos de penetração: 83% dos veículos no Brasil possuem rádio; a audiência 

média cresceu 44% nos últimos cinco anos e a participação da mídia rádio no bolo 

publicitário cresceu 25% nos últimos cinco anos. 

Em outro site da internet 42 
, dados sobre publicidade atestam o crescimento do rádio 

regional. Uma pesquisa demonstrou que 63% dos entrevistados entre anunciantes aumentar 

• o investimento regional na mídia rádio durante o ano de 1999 e 58% pretendiam 

regionalizar ainda mais em 2000. 

A força do interior 

Em julho de 1996, o jornalista Alberto Dines participou do seminário 

"Comunicação na Virada do Milênio: Globalização e Regionalização'r':' e fez um 

prognóstico. 

• 

"O novo Brasil do novo século e do novo milênio vai surgir do interior. Aquela 

parte vital do Brasil, que antes se chamava, de uma forma preconceituosa, periferia, 

deverá fatalmente converter-se no núcleo central de uma grande usina de 

experimentações e de avanços" 

Uma das linhas divisórias do que é a grande imprensa e a imprensa regional 

impressa é a Associação Nacional dos Jornalistas (ANJ). Possui hoje 121 filiados. 

Entretanto, estima-se que sejam rodados em todo o país mais de cinco mil jornais, segundo 

dados da Associação Brasileira de Jornais do Interior (Abrajori). 

41 www.radiojomalismo.com/midiatextolO.htm
 

42 www.sing.com.br/pmv2000_1.htrnl
 

43 www.bnb.gov.br 
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• Sobre a grande imprensa, Dines sustenta que os jornais estão enfiados no processo 

de globalização, ''uma manifestação de um novo imperialismo das grandes corporações 

internacionais". E lamenta que "o jornalismo impresso, um serviço público, nitidamente 

cultural, necessariamente circunstancial, tenha sucumbido à tentação do pastiche e da 

pasteurização despersonalizada." 

"No exato momento em que começávamos a vislumbrar a cristalização de uma 

imprensa regional com vocação para assumir as indispensáveis diferenças e iniciar o 

processo de efetiva federalização e desconcentração, ei-nos dando um passo atrás, 

cultivando a cultura massificadora e massificante do papel carbono e da cópia. (..) 

Anquilosado pelo tamanho, o eixo Rio-São Paulo e seus jornais estão perdidos e 

perplexos" 

Aos pequenos jornais, Dines faz um alerta: não sejam "gatos imitando leões": 

"O gato a imitar o leão dá-se quando jornais regionais adotam a postura suicida de 

fragmentar o sue produto em cadernos descartáveis só para imitar os "grandes" que, 

por opções não muito claras a respeito de segmentação, seccionam e tornam 

suplementares as partes de um todo. O gato a imitar o leão dá-se, também quando 

jornais médios despendem grandes somas para comprar páginas interias ou partes de 

páginas de jornais metropolitanos do eixo Rio-Sâo Paulo, só para ostentar as mesmas 

celebridades, esquecidos defazer investimento igual na cobertura local" 

Segundo Dines, existe um vasto rol de nichos e opções onde só cabem os pequenos, 

médios ou parcerias entre pequenos e médios. 

"Ora, se o leão está tonto, porque quer o gato imitá-lo? A grande oportunidade que o 

modelo da globalização abre para as nações em desenvolvimento é o encontro com elas 

mesmas. A concentração no topo provoca a desconcentração na base. Os jornalões do 

eixo Rio-São Paulo jamais conseguirão ser jornais verdadeiramente nacionais porque a 

essência do jornalismo impresso reside na sua capacidade de atender às necessidade e 

circunstâncias localizadas. O olhar global obriga-nos a uma ação imediata e local". 

•
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• 

• Também no seminário sobre globalização e regionalização, o jornalista Wilson 

Marini, do Correio Popular de Campinas, destacou que o termo jornalismo regional é tão, 

atual, tão moderno, tão coerente e está em tamanha sintonia com o momento global que o 

seu uso vai se tomar redundante. E lembra que a missão intrínseca do jornalismo é contar 

histórias. "Narrar a vida das pessoas ao seu redor, seus problemas, suas esperanças, suas 

angústias, seus encantos. (...) Ninguém mora no país ou no estado, todos moram na cidade, 

ainda que circunstancialmente". 

Num debate promovido pela Faculdade de Comunicação Cásper Líbero, em 16 de 

setembro de 1997, em São Paul0 44 
, jornalistas estrangeiros relataram a importância do 

jornalismo comunitário nos Estados Unidos e na Europa. Um deles afirmou que, na França, 

por exemplo, o jornal de maior circulação fica numa província fora de Paris. Também se 

abordou a tendência de crescimento da mídia regional no Brasil. "É impressionante a briga 

por exemplares numa cidade quando ela é destaque da edição do dia", disse o jornalista 

Sérgio Augusto Mattos, editor de A Tarde (BA). 

O presidente da Associação Brasileira de Jornais do Interior (Abrajori), Miguel 

Ângelo'", reforça o discurso, mas com matemática. "Na minha cidade, por exemplo, São 

Miguel, em Santa Catarina, os dois jornais locais têm uma tiragem 50 vezes maior do que 

todos os quatro da região: Correio do Povo, Diário Catarinense, Zero Hora e A notícia. E 

os grandes se chegam um ou dois exemplares, é muito. A Folha de S. Paulo, por exemplo, 

não atinge 90 por cento dos municípios do País", garante do presidente da Abrajori. 

Segundo Miguel, considerando uma tiragem média de 2500 de cada um dos 142 

jornais de Santa Catarina, e levando-se em conta que cada exemplar é lido por oito pessoas, 

chega-se a um público de 7,5 milhões de leitores da imprensa regional só no estado. "É a 

mídia forte. Quem entrar nela, jamais será esquecido". 

Como ilustração, o presidente da Abrajori cita alguns números da mídia regional. 

Pelas contas da Abrajori, o Rio Grande do Sul tem aproxidamente 400 jornais; São Paulo, 

800 e Minas Gerais, mais de mil. 

Segundo Miguel Ângelo, a Abrajori tem hoje mais de mais de 1000 associados em 

todo o país. "Mas poderia ter mais de dois mil se tivéssemos algum incentivo do governo." 

44 www.estado.estadao.com.br/jornal/suplem/seub/97/09/l6/seub008.html 
45 Entrevista concedida por telefone em 11.12.02 
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• Ele denuncia que a política mercadológica do Estado é toda voltada para a grande 

imprensa. "Não tem um jornal do interior que receba uma verba publicitária do governo 

federal." 

Para suprir uma demanda enorme por informação oficial, a associação de Santa 

Catarina está mondando uma agência de notícias. Embora mais de 100 catarinenses tenham 

internet, a existência de portais institucionais, como a Agência Câmara, não atende à 

demanda dos veículos. "Não interessa porque a notícia não tem uma ligação. Quando você 

oferece uma informação, tem que ter um diferencial, uma contextualização", explica o 

presidente da Abrajori. "A câmara jamais teve interesse na mídia do interior." 

No ar e na telinha 

• 
A radiodifusão é outro braço forte da mídia regional. Segundo dados da Agência 

Nacional de Telecomunicações", que controla o espectro de freqüência, o Brasil tem 255 

emissoras de televisão; 5402 retransmissoras; 277 tvs por assinatura e 3655 rádios. A tabela 

abaixo demonstra que ainda há potencial para crescimento. 

• 

46 www.anatel.gov.br 
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• 
Planos de' Distrtbuiçâo de Oanais 

Serviços de Radiodifusão - I Sem./2002 

• 
Obs.. : (1} Incluicanaisclasse 'Oh aprovados pela Resolução 0 6 291,de 13 de fe~'er·eiro de 2002. 

(2}Incluí canaisautorizados em caráter secundàrlo 
(3} Incluí canaisdo serviço de Radiodifusão Comunitária 

Planos de Distribuição de Canais 

Radiodifusão Comunitária - I Sem./2002 

• 

• 
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I
• o mesmo pode-se dizer sobre as rádios comunitárias. São as que mais carecem de 

infra-estrutura e de conteúdo de informação. Há hoje 707 rádios comunitárias no país, além 

de outras 665 em ativação. 

Prevista na Constituição, a regionalização da programação televisiva está na "ordem 

do dia" Congresso Nacional. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou projeto da 

deputada Jandira Feghali (PC do B/RJ), que regulamenta o artigo 221 da Constituição, 

obrigando as emissoras a exibir programas culturais e jornalísticos produzidos no local de 

sua sede. Um acordo em tomo do projeto fixou em até 30% o percentual da programação 

que deve ser regionalizado. 

Considerando ser a Tv o veículo de maior penetração no Brasil, responsável por 

quase 90% de toda e qualquer informação que ao brasileiro recebe, cultural ou não, o 

projeto poderá ter um grande impacto nas comunidades. 

A aprovação, que ainda depende do crivo do plenário da Câmara dos Deputados e 

do Senado Federal, foi interpretada por muitos parlamentares como uma reação à onda de 

"baixarias na Tv brasileira", e à homogeneização da programação, com a imposição de 

padrões de conduta e valores também do eixo Rio-São Paulo ao resto do País, 

especialmente por meio das telenovelas. 

Jornalismo popular e mídia "alternativa" 

• 

Floresce no Brasil uma nova fonte de informação. Iniciativas isoladas, alguns 

improvisas, outras altamente profissionais, estão criando novas "estradas de informação" 

com linguagem própria e muitas vezes inovadora. Uma das experiências nesse sentido 

chama-se Oboré - apito usado para reunir as tribos. 

Há 25 anos, a Oboré trabalha com comunicação popular. No início, a empresa 

concentrou-se na área da imprensa sindical, fazendo jornais, boletins, revistas, campanhas e 

consultoria de planejamento de comunicação para sindicatos de trabalhadores urbanos. Nos 

últimos dez anos, desenvolve projetos de comunicação com rádio. É mantida por 

patrocinadores privados e tem inúmeros parceiros, entre eles o Comunidade Solidária, 

Pnud, Bird, União Européia, Cátedra Unesco de Comunicação para Desenvolvimento 

Regional, USP e Contag. 
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• "O nosso objetivo é levar a informação para a base", explica Cristina Cavalcanti'l', 

coordenadora de Telemarketing. "Dentro de um ideal, nós vamos em busca de um apoiador 

cultural e ele é quem cobre os custos de produção e de distribuição." 

Uma equipe de oito pessoas produz programas com oito minutos em média para 

inúmeras rádios. Atualmente, são três "redes" de emissoras. O programa Plantão Saúde é a 

maior delas, com 599 emissoras, principalmente no Nordeste, abrangendo um público 

ouvinte potencial de quarenta milhões de pessoas. Por mês, as rádios recebem um CD pelo 

correio, contendo quatro programas, duas entrevistas exclusivas e uma carta falada. Apesar 

dessa estrondosa "audiência", o trabalho não é divulgado. "A Oboré é uma empresa mais 

para ser sentida do que vista", conceitua o diretor, Sérgio Gomes. 

• 
Já a rede Contag reúne 276 rádios e sindicatos de trabalhadores rurais. O CD é 

enviado uma vez por semana. Outra rede é a do Programa Escola Campeã, distribuído em 

parceria com o Instituto Ayrton Senna e a Fundação Banco do Brasil. O objetivo é melhorar 

a educação fundamental em 48 municípios e um total de 65 emissoras. Entretanto, estima

se que são atingidos potencialmente três mil municípios. O Escola Campeã é enviado de 

dois em dois meses, também via correio, na forma de um CD com um pacote de dez 

programas. 

Recentemente, a empresa recebeu uma medalha de destaque da saúde da 

Organização Panamericana de Saúde (Opas). "É um trabalho da formiguinha, da minhoca, 

que prepara a terra", ilustra Cristina. 

• 
Na verdade, os projetos têm efeito multiplicador. No Acre, por exemplo, a Rádio 

Gazeta FM, em Rio Branco, transmite o programa Escola Campeã três vezes ao dia, de 

segunda a sexta-feira, reprisando vários capítulos. E ainda fornece cópia do CD para as 

escolas. No Rio Grande do Sul, municípios usam o Plantão Saúde como espera no 

atendimento telefônico nos postos de saúde. 

"Quando a gente monta um programa e vai distribuir, a gente busca a rádio 

comunitária. É ela que chega a população. Ali, naquela comunidade, ela é bastante ouvida. 

Você tem cidades muito pequenas, que são os rincões do Brasil, onde só tem uma rádio, 

que funciona com auto-falante. É a rádio de poste. A gente monta uma remessa e pergunta 

para eles se eles se interessa", afirma Cristina. "A casa tem um ideal voltado para a saúde, 

47 Entrevista concedida por telefone em 13.12.02 
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• educação, bem-estar, meio ambiente e cidadania. A informação é o remédio. Sem sombra 

de dúvida, ela melhora a vida das pessoas." 

Segundo Cristina Cavalcanti, o rádio é uma mídia que ainda não foi descoberta. "O 

rádio hoje passa por dificuldades. Os grandes investidores não têm uma noção exata de 

quão importante ele é, é ele que chega à população. E é isso que a gente faz. É um trabalho 

de conscientização É um elo ligando outro." 

Em seus contatos diários com as rádios do interior, Cristina identificou uma 

desconfiança generalizada na população: de que no Brasil tudo é feito com "segundas 

intenções", meio que às escondidas. Esse comportamento, segundo ela, a população associa 

muito a atitudes que considera ser característica da classe política. 

• 
"As coisas veladas, por baixo do pano, as pessoas associam com o político. São 

comentários que a gente escuta. A gente tenta mostrar que nem todo mundo é lobo em pele 

de cordeiro. O que falta nesse Brasil é apoio" Segundo Cristina, a palavra de ordem na 

Oboré é transparência. "A empresa em si é assim. A Oboré não tem paredes!", exemplifica. 

Rádio infância 

A Agência de Notícias dos Direitos da Infância (Andi) é outro importante suporte 

para a comunicação popular. Em parceira com o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(Unicef), produz, há três anos, o "Rádio pela Infância", um boletim impresso mensal de 

quatro páginas, com tiragem de 5 mil exemplares. "Temos um mailing de mais de 3500 

radialistas, construído a cada dia e gerenciado pelo Unicef", diz Viviane Danin, editora de 

• mídia on fine. 

"Devagar, o Unicef foi criando essa rede. Tem muita rádio comunitária. Pega o 

interiorização da Paraíba, do Amazonas, do Pará.. Eles lêem no rádio as matérias", explica. 

Para as rádios, é uma fonte segura de informações. "Muitos radialistas não têm nem sequei 

o segundo grau", explica Viviane Danin. 

A Andi também disponibiliza spots prontos no rádio. A rádio entra em contato com 

a entidade, que envia o CD ou a fita. Essa parceira também estimula o aumento da demanda 

por informações no site da agência. Em novembro último, por exemplo, a página teve 

23558 acessos individuais. O link mais acessado é o do "Infância na Mídia", outro produto 

• 
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•	 da agência. O boletim é enviado para a mídia de todo o Brasil, com chamadas de manchetes 

e um acesso para que a pessoa clique e já saia onde está a informação. 

Apesar de todo o avanço, a imprensa popular e comunitária está ainda 

engatinhando, mas é, necessariamente, um alvo a ser atingido. Merri1l48 analisa a distinção, 

comum a maior parte dos países, entre imprensa popular e imprensa de elite. Enfatiza que o 

crescimento da imprensa popular sempre foi visto como ameaça aos grandes veículos. 

Segundo o autor, a rede dos grandes jornais viabiliza o diálogo e a coordenação das 

elites, e isto é primordial em um momento de progressiva mundialização das atividades 

comerciais e financeiras. Nesse sentido, Merrill atribui à imprensa popular (não elítica) uma 

função puramente emocional: ela apresenta essencialmente o espetáculo da vida dos 

"deuses" e pessoas que acham que os grandes desafios coletivos estão nas mãos de seres de 

outro planeta, o mundo das elites. 

11. PROPOSTA PARA UMA AGÊNCIA DE NOTÍCIA REGIONAL 

O grande desafio para aumentar a difusão das notícias produzidas no Poder 

Legislativo no âmbito federal é: 

•	 fazer com que essa notícia chegue até a mídia dos Estados e Municípios, e não apenas 

possa ser buscada aleatoriamente num rol de informações variado e generalista 

• • produzir uma notícia que seja direcionada às necessidades, problemas e à realidade dos 

municípios, estabelecendo um elo de ligação entre as atividades no legislativo que tenha 

impacto direto de acordo com a região 

•	 estabelecer um processo de interatividade, que permita aos municípios obter 

informações específicas de seu interesse, a partir dos de debates, decisões e votações no 

âmbito da Câmara dos Deputados 

•
 

48 apud Demers, François. Revista Comunicação e Espaço Público. Ano IV, vol. 1 n° 1, janeiro a julho de 
2001, p. 14 

45 



•	 Ações propostas 

A agência de notícias voltada para a mídia regional estará vinculada à Secretaria da 

Comunicação da Câmara dos Deputados e trabalhará integrada com todo o sistema de 

comunicação da instituição. Entretanto, essa nova agência terá menos o perfil institucional, 

e mais o papel de produzir notícias voltada para a mídia de pequeno e médio porte, que não 

dispõe de condições financeiras e materiais para manter um correspondente em Brasília. 

Nesse sentido, essa agência produzirá quatro tipos de informação: 

notícias de interesse geral, que seriam remetidas para todos os veículos 

notícias de alcance regional, destinadas ao público de um determinado 

Estado ou região 

notícias de âmbito local, relativa a um município específico 

Essa agência terá um espaço físico próprio dentro da Câmara dos Deputados, 

reunindo, no mesmo ambiente o rádio, a televisão e agência de notícias e de imagens. Os 

produtos a serem oferecidos por ela serão: 

texto on line 

audio on line 

áudio digital ou analógico (via telefônica) 

difusão e transmissão de imagens para as Tvs 

difusão e transmissão de imagens (fotos) 

Tais produtos serão disponibilizados de três formas: 

no site da Câmara dos Deputados, em links específicos

•	 via e-mail, a partir de malas diretas estruturadas a partir do alcance da 

notícia 

via fax 

via telefone 

A agência produzirá vários tipos de notícia, como flashes (em tempo real), informes 

(poucas linhas), matérias propriamente ditas (mais de 20 linhas), restritas ao âmbito do 

Congresso Nacional, sem qualquer comprometimento em complementar informações junto 

a outros poderes. O aspecto inovador é abrir mais um canal de interatividade entre a 

Câmara dos Deputados e os municípios, disponibilizando meios para que a mídia local 

•	 
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• "paute" a agência da Câmara, sugira coberturas, faça demandas por notícias de grande 

repercussão local. 

Recursos necessários 

A implementação da agência terá como suporte toda a infra-estrutura já disponível 

na Câmara dos Deputados, tanto da parte técnica (profissionais de informática, 

comunicação e telecomunicações), como os meios tecnológicos necessários (computadores, 

canais de satélite, linhas telefônicas, programas de informática), e materiais (espaço fisico 

para a redação, mobiliário, jornais). 

Em termos de equipe, no sentido de baratear os custos advindos dessa nova 

estrutura, propõe-se a assinatura de um convênio com a Universidade de Brasília (UnB), 

no sentido de disponibilizar bolsas para estágio para os estudantes da Faculdade de 

Jornalismo, que estudariam pela manhã, e produziriam às notícias de cunho regional no 

período da tarde, na própria Câmara dos Deputados. 

Nesse sentido, a equipe da agência será formada da seguinte forma: 

um diretor 

dois editores 

dois repórteres da Casa ou terceirizados 

seis estagiários 

Haverá um executor do projeto por parte da Câmara dos Deputados e um por parte 

da Universidade de Brasília. Além disso, será designado um professor da Universidade, 

• que, juntamente com outros dois estagiários, ficará responsável pelo monitoramento das 

matérias efetivamente publicadas. Esse espelho de aproveitamento servirá à avaliação da 

qualidade e da adequação do noticiário produzido, bem como de instrumento de validação 

do projeto. 

Cronograma 
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• No texto "Introdução ao Estudo das Estruturas'r'", ensina-se que, na empresa e no 

indivíduo, toda ação se desenvolve em diversas fases, destacando-se como mais 

importantes as fases de decisão e de execução. Estas duas são acompanhadas por fases 

complementares, especialmente pelas de preparação da decisão e de controle da execução. 

No cronograma de implantação, que será feito por etapas, um dos pontos iniciais 

será o mapeamento geral de todos os tipos de veículos existentes no País: das grandes redes 

às pequenas emissoras comunitárias, com a segmentação do público que se pretende atingir. 

A partir daí, a implantação se dará após a instalação na nova legislatura, em três fases: 

• 

fase I: implantação de infra-estrutura 

fase 2: implantação projeto piloto - Uberlândia 

fase 3: produção de notícias para a mídia regional 

fase 4: produção de notícias pautadas pela mídia regional 

Resultados esperados 

A partir da implementação dessa agência, espera-se que a Câmara possa estabelecer 

uma comunicação direta e transparente com a sociedade. Assim, poderá a instituição 

evoluir do papel de mera receptora das grandes questões nacionais e alvo de pressões 

fisiológicas ou corporativas, para a função de promotora das transformações e catalisadora 

dos processos de resgate efetivo da cidadania e da estreita observância às leis, contribuindo 

assim para a formação de uma sociedade mais participativa e politizada. 

Para tanto, o plano focaliza em três direções: a primeira, centrada no fenômeno 

tecnológico, tem origem fora da organização. O segundo, também originado fora da 

organização, é a transformação do cliente e do mercado servido pela organização. E, por 

último, as ações voltadas para a mudança interna. 

Como meta finai, considera-se que a instituição deve voltar-se menos para o 

controle de processos e desenvolvimento de rotinas internas, e mais para um modelo de 

atuação flexível, dinâmico, ágil e propagador de informações, bem como receptivo às reais 

demandas da sociedade. Tais propósitos requerem, naturalmente, uma mudança de cultura 

interna e de atitudes da instituição perante a sociedade. Mas também implica reformas 

49 SIMERAI, 1. P. A Estrutura da Empresa - 1a Edição, Rio de Janeiro - Livros Técnicos e Científicos 
Editora, 1970. 
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• estruturais que envolvam especialmente um novo modelo de comunicação interna e de 

intercomunicação com o público externo. 

12. CONCLUSÃO 

o propósito desse estudo foi discutir três pontos essenciais. O primeiro é uma nova 

roupagem para a informação que é produzida pela atividade chamada de jornalismo. Nesse 

sentido, precisamos avançar sobre questões como o monopólio do acesso à informação, 

traço característico do modelo atual. 

Há inúmeros modelos a serem perseguidos no sentido de democratizar, socializar e 

elevar o nível de informação disseminada hoje. É preciso mudar o enfoque, repensar o 

conteúdo e, principalmente, deixar que ela "escoe" pelo País afora. Em contraste com toda 

a carência de informação que os brasileiros apresentam, está uma enormidade de assuntos, 

mudanças, transformações e problemas que são abordados diariamente na Câmara dos 

Deputados e que não tem tido o devido tratamento. Trata-se de uma dívida informacional 

que precisa ser solucionada. 

Porém, antes de fortalecer o diálogo com a sociedade, é preciso que a instituição 

reflita sobre seu própria razão de existir. A esse respeito, no livro Comunicação, Cultura e 

Mobilização Social, Ida P. de Oliveira'? chama a atenção para um questionamento: 

"Nesse ponto, é preciso enfatizar em especial uma questão da maior importância: ao se 

produzir informação - oral ou escrita - o que se quer exatamente dele? A definição dos 

meios, evidentemente, dependerá do público que se quer atingir. Pensar em qualquer 

ação, com a perspectiva de se provocar uma mobilização significa saber se comunicar, 

falar em público. " 

Por outro lado, há inúmeros teóricos que apontam a mídia regional como fonte de 

formação de cidadania e neutralização dos efeitos da globalização das economias e das 

50 MONTORO, Tânia Siqueira (org.) Comunicação, Cultura, Cidadania e Mobilização Social. Série 
Mobilização Social, vol, 2/ Brasília/Salvador: UnB, 1997; p. 163 
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tecnologias. A introdução de novos modelos e parâmetros de comunicação requer uma 

visão de vanguarda, que privilegie a credibilidade e o contato pessoal, no lugar do discurso 

induzido e da parafernália tecnológica. Susskind e Field (2000, p. 120-121) asseguram que: 

"Uma boa comunicação não significa apenas press releases, noticiários e entrevistas 

coletivas. Uma boa comunicação não pode ser confundida com explicações obscuras 

feitas em linguagem técnica ou com as garantias dadas ao público por espertos 

consultores. Empresas, governo e grupos de pressão não são capazes de se comunicar; 

apenas as pessoas são capazes disso. Conseqüentemente, uma boa comunicação requer 

diálogo direto, cara a cara, entrefuncionários da empresa e representantes do povo ". 

A busca de uma identidade para as chamadas mídias institucionais é outra 

necessidade que se impõe como instrumento de fortalecimento da democracia. O jornalista 

Carlos Alberto Almeida'! é um dos defensores da abertura do sinal das tvs legislativas, para 

que possam concorrer com a mídia comercial, com uma programação mais densa e 

qualificada. "Talvez a maior qualidade destas emissoras legislativas seja a sua pluralidade 

de programação", aposta. 

Mais adiante, o jornalista enumera o que se deve esperar de uma emissora dessa 

natureza. 

"As emissoras legislativas vieram para dar visibilidade aos trabalhos legislativos, para 

representar a função de janelas da cidadania e para proporcionar ao cidadão 

informações não mediada pelo corporativismo da mídia comercial submetida a inflexível 

e restritiva lógica mercadológica." 

Apesar de toda representatividade, pluralidade, poder de decisão e transparência, o 

Congresso é abordado apenas superficialmente pela grande imprensa, também permeada 

pela visão mercadológica dos fatos. Marcondes Filho (1989, p. 13)52 é um dos autores a 

abordar o uso (ou efeito) pretendido com a notícia: 

51 ALMEIDA, Carlos Alberto. "A Tela Aberta da TV Senado: cidadania ao alcance de todos". In Correio 
Braziliense, 21 de janeiro de 2001. 
52 DUARTE, opus cit., p. 144 
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• "A informação transformada em mercadoria com todos os seus apelos estéticos, 

emocionais e sensacionais; para isso, a informação sofre um tratamento que a adapta às 

normas mercadológicas de generalização, padronização, simplificação e negação do 

subjetivismo. Além do mais, ela é um meio de manipulação ideológica de grupos de 

poder social e umaforma de poder político. Ela pertence, portanto, ao jogo de forças da 

sociedade e só é compreensível por meio de sua lógica" 

Ao propor o questionamento "Por que estar na mídia?", Graça Monteiro introduz 

um novo conceito: accountability, que rege as relações entre governo e cidadão, entre 

burocracia e clientela, numa sociedade democrática: 

"Tornar público, via imprensa, o trabalho da instituição tem por finalidade uma 

prestação de contas à sociedade, para que ela possa avaliar o que está sendo jeito e 

verificar se está de acordo com seus interesses e necessidades, tornando-se, assim, uma 

aliada da organização e, portanto, comprometida com a sua manutenção. " 

No mesmo sentido, Elizabeth Brandão53 defende a introdução na esfera 

governamental de um conceito de comunicação ainda hoje esquecido: a comunicação 

pública: 

"A comunicação pública se faz no espaço público, sobre temas de interesse 

público. É a informação cívica e que inclui a accountability, conceito que pode ser 

traduzido por prestação de contas, apesar de não haver uma tradução adequada, 

provavelmente porque ainda não se aprendeu a utilizá-lo corretamente." 

Ainda no plano conceitual, Elizabeth Brandão54 destaca a importância dessa 

comunicação ser, de certa forma, interativa: 

"A COMUNICAÇÃO PÚBLICA é um conceito que só se expressa no plural. 

Ela não se instaura unilateralmente; é um processo de construção baseado na 

autenticidade e na transparência das informações disseminadas. Este processo só pode se 

manter baseado na convergência do esforço das várias instâncias que compõe o poder 

53 BRANDÃO, Elizabeth. "Comunicação Pública". Paper preparado para XXI Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação. Recife, set. 1998, p. 12 
54 BRANDAO, opus cit, p. 13 

51 



público. Neste sentido, promove o fluxo de comunicação entre as necessidades da 

sociedade e aquelas disponíveis nas instituições públicas que são, por natureza, as 

portadoras do interesse geral." 

No documento, Brandão faz uma análise sobre a política de comunicação do 

governo federal e constata que "as estratégias e ações emanadas da Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República podem ser apontadas como 

fundamentalmente imediatistas e centradas na atividade de propaganda política, razão pela 

qual dá importância desmesurada às pesquisas de opinião pública." 

Ao desenhar o esboço da agência de notícia, esse estudo propõe germinar mais uma 

semente na discussão sobre como tomar a informação no Brasil um direito de todos. 

Considerando que a missão da Câmara dos Deputados é a elaboração de leis que assegurem 

o bem-estar social, de modo a promover a igualdade, bem como a democracia, a 

informação é ferramenta essencial nesse processo. E ela deve se pautar por valores 

fundados nas bases da ética e do desenvolvimento integral do homem, assim conceituada 

por Bernardo Toro55 
: 

"A Ética da cidadania é tornar possível os direitos humanos, tornar possível a vida 

e a dignidade humana. A nossa tarefa é criar condições para que as pessoas sejam 

capazes de auto-fundar a ordem que elas querem viver. " 

I.
 

,
 
55 TORO, Bernardo. "Mobilização e Democracia: a construção da América Latina", in Comunicação e 
Mobilização Social, vol1. edUnB, 1996 
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