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Resumo 
 
 Este trabalho analisa a prática da comunicação do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento - Mapa a partir do contexto da comunicação governamental 
coordenada pela Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica – Secom, 
da Presidência da República, e sob a ótica da comunicação organizacional. Trata-se de 
um estudo de caso realizado  por meio de pesquisa exploratória, em que se buscou obter 
uma visão geral do papel exercido pelas assessorias de comunicação no âmbito dos 
órgãos e entidades que compõem o Ministério no período compreendido entre abril de 
2004 a junho de 2005, bem como averiguar em que medida as estruturas, funções e 
atividades desenvolvidas por essas assessorias estão adequadas ao modelo de 
comunicação integrada referenciado nos estudos sobre a área. 
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Introdução 

Enquanto atividade, a comunicação sempre existiu de alguma forma, no interior 

de uma organização e entre esta e seu ambiente externo. Mas enquanto subsistema 

formalmente vinculado à estrutura de uma organização, a Comunicação, no Brasil, é um 

fenômeno relativamente recente. Antes da década de 1970, as atividades de 

comunicação desenvolvidas pelas organizações, sejam elas privadas ou públicas, eram 

fragmentadas e exercidas por profissiona is de outras áreas, mas a partir dessa década 

algumas mudanças importantes passaram a ocorrer como a gradual implantação de uma 

cultura de comunicação em empresas privadas e órgãos públicos e sua gestão por 

profissionais especializados. Os anos de 1980 deram o impulso que faltava à 

Comunicação, que ganhou status nas organizações, transformando-se num campo de 

trabalho profícuo e atraindo profissionais de todas as áreas. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no NP05 – Núcleo de Pesquisa Relações Públicas e Comunicação Organizacional, 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006. 
2 Jornalista, especialista em Divulgação Científica e Tecnológica (UnB)  e mestre em Comunicação Social pela 
Universidade Metodista de São Paulo. Desde 1978 é funcionária da  Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- 
Embrapa, onde já exerceu diversas funções nas áreas de informação e documentação, difusão de tecnologia e 
comunicação. Atualmente é doutoranda da Universidade Metodista de São Paulo em Comunicação Social. 
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As mudanças políticas, sociais, econômicas e tecnológicas que começaram a 

acontecer passaram a exigir um relacionamento mais estratégico das organizações com 

os seus públicos. Empresas e órgãos públicos brasileiros se depararam com demandas 

comunicacionais inéditas por força do fim do ciclo dos governos militares e a volta da 

democracia e, na década de 90,  por inúmeras outras transformações: abertura 

comercial, processo de privatização de empresas estatais, desregulamentação de 

atividades econômicas e  aquisições maciças de empresas nacionais por grupos 

estrangeiros, tendência de fusões empresariais e a instituição do  Código de Defesa do 

Consumidor (Bueno, 2003). A interação entre organizações e sociedade tornou-se  mais 

complexa  e integrar a comunicação, em suas diferentes formas de processamento, aos 

objetivos e metas organizacionais passou a ser um desafio.  

 No âmbito da Administração Pública Federal, entendida neste trabalho em seu 

sentido formal, ou seja, “como um conjunto de órgãos constituídos para consecução dos 

objetivos do Governo” (Meirelles, 1992, p. 60-61), as organizações, além de serem 

afetadas por essa série de mudanças, vêm sofrendo também transformações profundas 

em função da redefinição do papel do Estado, com a transferência de serviços e 

produção de bens públicos para a esfera privada. Nesse novo cenário, metas como 

reduzir custos, implantar programas de qualidade total, horizontalizar o processo de 

tomada de decisão e incrementar a produtividade começam a ser gradativamente 

incorporadas ao dia-a-dia dos gestores públicos, que também passam a se preocupar 

mais com a qualidade da comunicação praticada pela Administração Pública Federal no 

processo de interação com os seus públicos (usuários, clientes, fornecedores, servidores, 

comunidades). Mais do que simples instrumento de divulgação de atividades, serviços 

ou produtos, a comunicação tornou-se poderosa ferramenta para que as organizações 

públicas mantenham um relacionamento efetivo com a sociedade, dando a ela satisfação 

dos seus atos e captando suas expectativas. 

 O Governo tem procurado profissionalizar a sua estrutura de comunicação, 

embora em um ritmo mais lento do que o apresentado pela iniciativa privada. Ainda são 

muitas as  dificuldades a superar nessa área, uma vez que nem sempre a comunicação é 

vista no Governo como uma atividade estratégica. Ao contrário, a comunicação em 

muitos casos é conduzida de forma a atender aos interesses políticos e pessoais dos 

governantes. As estruturas costumam desfazer-se com a troca de dirigentes no poder e o 
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esforço de comunicação vem a “reboque de campanhas em períodos eleitorais” (Bueno, 

2003)3. 

 Este trabalho investigou o exercício da comunicação no âmbito do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento - Mapa, órgão da Administração Direta do 

Governo Federal, responsável pelas políticas públicas para o agronegócio. O objetivo 

foi analisar, a partir da ótica da comunicação organizacional e do contexto da 

comunicação governamental4 coordenada pela então Secretaria de Comunicação de 

Governo e Gestão Estratégica – Secom5, os problemas, desafios e tendências da prática 

comunicacional nos órgãos e entidades vinculados àquele Ministério.  A escolha do 

tema se deu não só em função da importância do agronegócio para a economia nacional, 

como também  pelo fato de ainda existirem poucos estudos no Brasil sobre a 

comunicação organizacional integrada nas entidades do Poder Executivo Federal, 

conforme constatamos na revisão bibliográfica sobre o assunto. 

 A pesquisa, realizada durante o período compreendido entre abril de 2003 a 

junho de 2005,  foi estruturada a partir da análise dos principais conceitos e teorias 

sobre comunicação organizacional, pública e governamental, bem como do estudo mais 

aprofundado sobre as tipologias e funcionamento das organizações, em especial, 

daquelas que compõem a  Administração Pública Federal. 

 A coleta de dados foi feita por meio de pesquisa documental, aplicação de 

questionários e entrevistas com profissionais de comunicação, gerentes e dirigentes dos 

seguintes órgãos: Gabinete do Ministro, Ceplac, Inmet, Casemg, Ceasa, Conab e 

Embrapa.6 Associamos a essa análise os resultados da pesquisa que também realizamos 

sobre o funcionamento da Secom, por ser ela responsável pela coordenação de todo o 

sistema de comunicação do Governo Federal. 

  

 

                                                 
3 Artigo disponível: http://www.comunicacaoempresarial.com.br/conceitogovernamental.htm>. 
4 Comunicação Governamental refere-se à modalidade de comunicação praticada no âmbito do Governo, por meio de 
redes formais e informais inseridas nas organizações públicas, cuja interação com os diversos segmentos da 
sociedade é imprescindível para o cumprimento do papel do Governo no âmbito do Estado.  É, portanto, uma 
modalidade de comunicação organizacional, inserida no âmbito da Comunicação Pública (conceito adotado pela 
autora a partir de  Matos, 1999).  
5 Em julho/2005, já após a conclusão desta pesquisa, a Secom foi desmembrada, perdeu o status de ministério e 
passou a integrar a estrutura da Secretaria-geral da Presidência da República como  Subsecretraria de Comunicação 
Institucional. O Núcleo de Gestão Estratégica desvinculou-se da  Secom , tornando-se órgão de assessoramento direto 
do Presidente da República. 
6 Ceplac (Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira); Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Ceasa-
MG (Central de Abastecimento de Minas Gerais S.A.), Casemg (Companhia de Armazéns e Silos do Estado de 
Minas Gerais ), Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária). 
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O Sistema de Comunicação de Governo 

 A estrutura do Poder Executivo Federal é constituída por órgãos da 

administração direta e da administração indireta. No primeiro grupo estão os ministérios 

e as secretarias; no segundo, estão as empresas públicas, as empresas de economia mista 

etc. Esses órgãos dispõem de estruturas próprias de comunicação que estão vinculadas 

normativamente à Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica – 

Secom7, órgão que compõe a estrutura da Presidência da República. 

 De acordo com o Decreto n° 4.799, de 4 de agosto de 2003, a Secom é 

responsável pela comunicação do Governo Federal, presta apoio aos seus órgãos e 

busca fortalecer canais de comunicação dos cidadãos com o Poder Executivo Federal. 

Compete ainda a ela o assessoramento ao Presidente da República nos assuntos relativos 

à política de comunicação e divulgação social do Governo e de implantação de 

programas informativos. Cabe- lhe também a coordenação, a normatização, a supervisão 

e o controle da publicidade e de patrocínios dos órgãos e das entidades da 

Administração Pública Federal, direta e indireta, e de sociedades sob controle da União.  

 O Sistema de Comunicação de Governo do Poder Executivo Federal – Sicom foi 

instituído durante o Governo FHC pelo Decreto n° 2.004, de 1996, com o objetivo de 

integrar e coordenar toda a comunicação feita pelos órgãos públicos federais. Mantido 

pelo atual governo (Decreto n° 4.799, de 4 de agosto de 2003), ele é coordenado pela 

Secom e é composto pelas unidades administrativas dos órgãos e entidades do Poder 

Executivo Federal que tenham a atribuição de gerir atividades de comunicação de 

governo, ou seja, pelas assessorias de comunicação que integram a Administração 

Pública Federal. Essas assessorias obedecem às diretrizes e orientações técnicas da 

Secom, além daquelas advindas da subordinação administrativa aos órgãos e entidades 

de que fazem parte. 

 O Sicom é coordenado por meio de dois instrumentos: Plano de Comunicação de 

Governo – PCG e os Planos Anuais de Comunicação – PACs, a cargo dos demais 

integrantes do Sistema. O PCG, de responsabilidade da Secom, tem por objetivo 

estabelecer as políticas e diretrizes globais de comunicação de governo e consolida a 

programação das ações prioritárias para a comunicação do Poder Executivo Federal 

com a sociedade. Os PACs visam estabelecer, a cada ano, as políticas e diretrizes de 

comunicação social de cada integrante do Sicom e as ações prioritárias para a 

                                                 
7 Atualmente Subsecretaria de Comunicação Institucional, órgão da  Secretaria -Geral da Presidência da 
República. Ver iten 5. 
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comunicação com seus respectivos públicos. Cabe assim à Secom, no âmbito da 

coordenação do Sicom, elaborar anualmente o PGC, coordenar a revisão e aprovar os 

ajustes eventualmente necessários nas ações, metas, prazos e recursos previstos nos 

PACs.  São ainda suas atribuições, dentre outras (Decreto 4.799): coordenar e 

supervisionar as ações de publicidade e de assessoria de imprensa dos integrantes do 

Sicom;  proporcionar aos órgãos informações sistemáticas que orientem a escolha, a 

oportunidade e o enfoque de temas e eventos suscetíveis de ações de imprensa e de 

relações públicas; coordenar o processo de avaliação dos resultados das ações de 

comunicação de governo e do desempenho das empresas contratadas para prestar 

serviços de publicidade aos integrantes do Sistema; e instituir e manter programa de 

aperfeiçoamento em comunicação de governo para os servidores e funcionários que 

atuam em unidades administrativas integrantes do Sicom. 

 Embora as atribuições acima listadas concedam, regimentalmente, à Secom um 

papel estratégico, a análise das atividades efetivamente realizadas pela Secretaria 

durante o período da pesquisa demonstra que na prática a sua atuação é limitada, 

basicamente, à área de publicidade e patrocínios8. 

 Com relação à participação das assessorias de comunicação dos órgãos federais no 

Sicom, pode-se destacar, além do envio dos  PACs  para a aprovação da Secom, as 

seguintes atribuições: submeter à aprovação prévia da Secom as ações de publicidade ( 

do planejamento à execução) e os editais de licitação para contratação dos prestadores 

de serviços de assessoria de comunicação, de assessoria de imprensa e de relações 

públicas; e desenvolver suas atividades de assessoria de imprensa, relações públicas e 

Internet em articulação com a Secom e demais órgãos que tenham atribuição específica 

de gerir as atividades da espécie (Decreto 4.799). A exemplo do que ocorre com a 

Secom, com exceção daquelas que envolvem contratações de agências de publicidade e 

aprovação de campanhas, as demais atribuições não são cumpridas rotineiramente pelas  

assessorias. 

 Quanto à forma de funcionamento do Sicom verificamos que a mesma não foi 

alterada pelo atual Governo. O apoio da Secom aos órgãos do Executivo Federal 

continua mais centrado na publicidade e deverá continuar assim, segundo os 

depoimentos levantados, em função das deficiências nas estruturas das demais áreas 

                                                 
8  Exceção se faz ao programa de aperfeiçoamento  em comunicação.  No período de realização da pesquisa diversos 
treinamentos estavam sendo  promovidos pela Presidência da República,  embora a atividade não estivesse (e ainda 
não está) inserida em  um programa formal e sistemático da  Secom. 
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funcionais da Secretaria..  Como reflexo, os planos anuais de comunicação (PACs) são, 

em sua maioria, constituídos quase que exclusivamente de ações publicitárias9. 

Concorre ainda para isso, o fato de a Secom não dar feedback aos órgãos sobre as 

avaliações realizadas em seus respectivos PACs e não fazer o acompanhamento 

sistemático da execução desses planos. Um agravante é o fato de não existir um plano 

único, integrado, de Comunicação do Governo. O PCG, que deveria cumprir esse papel, 

não existe na prática. Assim, planos isolados, centrados basicamente na publicidade, são 

elaborados pelas assessorias mais como forma de atender a uma obrigação protocolar 

(controle de gastos com publicidade) do que servir de instrumento real de planejamento, 

integração e avaliação de suas ações. 

 Da mesma forma que não existe no âmbito do Governo Federal um plano 

integrado de comunicação, não há uma política de comunicação, com diretrizes 

claramente definidas para a área. Há, sim, orientações gerais em termos de linhas de 

atuação dos órgãos, desenhadas a partir de recomendações expressas do Presidente da 

República.10  

 Assim, excetuando-se o campo da publicidade, a atuação da Secom junto às 

assessorias de comunicação dos órgãos governamentais é pautada por ações informais 

de orientação, diálogo e convencimento. Cada órgão planeja e executa suas atividades 

de acordo com as suas necessidades, e em consonância com a infra-estrutura disponível 

e o modelo político- institucional vigente. Em nosso entendimento, se por um lado essa 

autonomia traz benefícios para as organizações, que não se vêem amarradas a uma 

burocracia administrativa, de outro, a ausência de diretrizes e procedimentos comuns 

fragmenta a comunicação do Governo e a torna mais vulnerável a erros de estratégia 

comunicacional. Caso típico dessa situação foi a edição da cartilha Politicamente 

Correto & Direitos Humanos, editada em 2004 pela Secretaria Nacional de Direitos 

Humanos, que provocou intensa polêmica no início de 2005. Ao listar expressões do 

dia-a-dia que devem ser evitadas pela conotação pejorativa ou discriminatória para 

determinados grupos da sociedade, a cartilha foi duramente criticada por diversos 

setores, levando o Governo a rever o seu conteúdo. Segundo matérias veiculadas pela 

mídia nacional, o Presidente Lula e os ministros que formam o núcleo do governo foram 

pegos de surpresa pela cartilha.  

                                                 
9 Informações fornecidas por informantes-chave da Secom 
10  Informação obtida em entrevista com o então secretário-adjunto da Secom, Marcus Di Flora. 
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 Inicialmente, três fatores, a nosso ver, podem ser consideramos impeditivos à 

criação de uma política formal de comunicação para os órgãos governamentais: o 

reconhecimento de que o governo, por mais que tenha intenção de criar um nível de 

unidade mais amplo, é plural e diversificado, o que significa que a comunicação deve 

ser flexível para trabalhar com outras tradições e outras experiências; a capacidade 

reduzida da Secom de atender as demandas decorrentes de uma normatização das 

atividades de comunicação; e potenciais atritos políticos, em decorrência das 

insatisfações geradas pela retirada de autonomia dos órgãos governamentais na área de 

publicidade. Somam-se a esses fatores, o tamanho da estrutura de comunicação do 

Governo Federal e a diversidade do seu quadro de pessoal. Só para se ter uma idéia, o 

Governo possui cerca de 300 órgãos com capacidade de desenvolver ações de 

publicidade, mantém cerca de 300 páginas na Internet e coordena em torno de 3 mil 

profissionais de comunicação, com formações e experiências nas diversas áreas: 

imprensa, relações públicas, publicidade, marketing etc.11 

  Foi possível constatar, por meio da análise de textos produzidos pela 

Secom em 2003 e 2004 para discussões internas sobre a comunicação do governo, que 

uma de suas preocupações centrais  tem sido identificar mecanismos que contribuam 

para a construção de um novo modelo de Comunicação Governamental. Embora essa 

nova modelagem, na prática, ainda se configure como documentos de intenções, todas 

as discussões em nível interno na Secom apontam para a necessidade de a Comunicação 

Governamental ser tratada como um direito de cidadania e instrumento de participação e 

inclusão, com grande potencial educativo, cultural, mobilizador e de participação no 

processo decisório, não apenas de conhecimento de fatos consumados. 

 Apesar de reconhecer que a ampliação do acesso da população a informação 

deva  ser  base orientadora das ações de comunicação do governo, estranha-se o fato de 

não constar, entre as atividades da Secom o desenvolvimento de ações que explorem ao 

máximo a infra-estrutura de comunicação do Poder Executivo para uma interação mais 

efetiva do governo com a população, principalmente por meio do rádio e da televisão.  

O sistema de comunicação social do Governo Federal inclui12 : a mais potente emissora 

de rádio da América latina, a Rádio Nacional de Brasília,  AM e FM; a Rádio Nacional 

                                                 
11 A maioria dos profissionais envolvidos em comunicação social nos diversos níveis do governo federal encontra-se 
em duas organizações, a Radiobrás e a TVE do Rio de Janeiro, com 1.200 funcionários, cada. Há 120 funcionários na 
Secom, dos quais pouco mais de uma dezena trabalha diretamente no Palácio do Planalto. Outras 300 pessoas atuam 
em ministérios e órgãos da administração indireta. 
12 Dados de 2003, fornecidos pelos informantes-chave entrevistados (dez/2004 e março/2005). 
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do Rio de Janeiro, em AM; o sistema Nacional da Rádio Amazônia, com 11 emissoras; 

a Rádio MEC do Rio de Janeiro, AM e FM; a Rádio MEC Brasília; a TV Nacional 

Brasília, detentora de um canal em VHF; a TV NBr, canal da Radiobrás que oferece um 

sinal digital via satélite redistribuído pela operadora de TV por assinatura Net; a TVE 

do Rio de Janeiro, que possui acesso ao satélite Brasil SAT B1, da Embratel e 130 

estações repetidoras, estando portanto capacitada a nuclear uma rede nacional de TV 

Pública; a Agência Brasil de notícias, com grande prestígio no meio jornalístico; e a 

Voz do Brasil – noticiário transmitido obrigatoriamente por todas as emissoras 

comerciais de rádio do país, reformulado em setembro de 2003. Existem ainda os 

portais e sites do Governo. Apenas o site informativo da Radiobrás 

(www.radiobras.gov.br) é acessado três milhões de vezes por mês, por jornais de todo o 

pais e do exterior, como a fonte mais precisa e confiável das decisões do governo 13. É, 

portanto, um grande aparato que não tem sido utilizado em sua plenitude para promover 

a cidadania ou aprimorar a democratização da sociedade brasileira.  

 Além dos problemas já apontados, um outro fator que a nosso ver tem impedido 

a Secom de cumprir com seus objetivos regimentais é a  dispersão existente na 

coordenação da comunicação do Governo. Há na Presidência da República quatro 

estruturas de comunicação distintas:  Secom,  SID14, área de cerimonial e Porta-Voz.15 

Tais estruturas desenvolvem atividades complementares mas não integradas. Se por um 

lado esta falta de coordenação interfere no desempenho da comunicação da própria 

Presidência da República, de outro, prejudica sobremaneira o conjunto de atividades 

conduzidas pelas assessorias  dos demais órgãos do Governo. É o que veremos a seguir, 

ao analisarmos a comunicação no âmbito do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento – Mapa. 

  

A Comunicação no Ministério da Agricultura 

 A importância do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento não se 

restringe à sua atuação na esfera do agronegócio. Historicamente, ele é considerado o 

primeiro órgão do Governo Federal a possuir um setor de divulgação: o Serviço de 

Informação e Divulgação, instituído pelo Decreto n° 9.195, de 9 de dezembro de 1911. 

Aliás, foi também no âmbito desse ministério que se verificou pela primeira vez no 

                                                 
13  Informações fornecidas durante entrevista com Marcus Di Flora em 30/12/2004 
14 SID – Secretaria de Imprensa e Divulgação  
15  Estruturas existentes em junho/2005.  
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Brasil a instalação de um serviço de relações públicas oficial, vinculado, na época, ao 

Serviço de Informações Agrícolas – SAI, criado em março de 1940 pelo Decreto- lei n° 

2.094. Além do setor de Relações Públicas, o SAI era constituído de uma biblioteca e 

das seguintes seções: Consultas e Informações; Extensão Agrícola, Divulgação, 

Documentação e Publicações; e área Administrativa (ANDRADE, 1982, p. 101). 

 Da criação do SAI aos dias de hoje, diversas estruturas de comunicação do 

Ministério foram organizadas e reorganizadas para atendimento das políticas e 

prioridades dos governos que se sucederam. O foco maior do trabalho da assessoria ao 

longo desses anos, no entanto, sempre esteve direcionado para as ações junto à 

imprensa, embora em alguns períodos essas ações tenham incorporado a filosofia da 

promoção institucional do governo. 

 Atualmente a estrutura de comunicação do Mapa é formada pelas assessorias de 

comunicação da sede (Gabinete do Ministro) e dos órgãos da administração direta e 

indireta16, as quais integram o Sistema de Comunicação de Governo (Sicom), 

coordenado pela Secom. 

 Tomando por base o referencial teórico existente sobre comunicação 

organizacional e considerando os princípios que devem orientar a Comunicação 

Governamental, buscamos identificar em nossa análise da comunicação do Mapa em 

que medida a visão dos dirigentes e gerentes de comunicação dos órgãos pesquisados, 

as diretrizes institucionais e as estruturas existentes estão afinadas com a visão sistêmica 

e integrada da comunicação organizacional postulada por Kunsch (2003) e Bueno 

(2003)17. Para facilitar a análise, as assessorias de comunicação pesquisadas foram 

agrupadas em: a) assessorias da Administração Direta (ACS/GM; Ceplac, e Inmet) e b) 

assessorias da Administração Indireta (Casemg, Ceasa/MG, Conab, e Embrapa) 18: 

 

O perfil da Comunicação do Mapa 

 Os resultados da pesquisa  sobre a prática da comunicação no âmbito do Mapa 

—  realizada entre abril de 2004 e junho de 2005  — indicam que, de forma geral, o 

                                                 
16 Classificação adotada pela Administração Pública Federal para os seus respectivos órgãos 
17 Embora reconheça que a comunicação integrada se constitua em mais um discurso, Bueno (2003, p. 8), acredita 
que a Comunicação Empresarial [ou Organizacional] caminha para assumir a perspectiva da chamada comunicação 
integrada, com uma articulação estreita entre os vários departamentos/áreas e profissionais que exercem atividades de 
comunicação nas empresas ou entidades.  
18ACS/GM (Assessoria de Comunicação Social do Gabinete do Ministro), Ceplac (Comissão Executiva do Plano da 
Lavoura Cacaueira); Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Ceasa-MG (Central de Abastecimento de Minas 
Gerais S.A.), Casemg (Companhia de Armazéns e Silos do Estado de Minas Gerais ), Conab (Companhia Nacional 
de Abastecimento), Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). 
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desenvolvimento da comunicação dos órgãos e entidades do ministério encontra-se em 

patamar bem distante daquele recomendado pelos estudiosos da área19 e bem abaixo da 

situação considerada ideal pelos informantes-chave consultados. Sinalizam ainda a 

existência de duas realidades comunicacionais bem distintas. De um lado está a 

realidade das assessorias de comunicação dos órgãos da administração direta (ACS/GM, 

Ceplac e Inmet), cuja atuação é limitada pela pouca flexibilidade administrativa, 

escassez acentuada de recursos financeiros, e inadequação de suas estruturas e de seu 

quadro de profissionais. De outro lado estão as assessorias de comunicação da 

administração indireta (Casemg20, Ceasa, Conab e Embrapa), caracterizadas, de maneira 

geral, por equipes com formações profissionais diversificadas, estruturas um pouco mais 

organizadas e por um número maior de atividades desenvolvidas, em função até mesmo 

da maior mobilidade administrativa e financeira de suas respectivas entidades.  

 De forma resumida, podemos analisar os principais aspectos da comunicação 

desenvolvida no âmbito do Ministério, agrupando-os em duas categorias: a) gestão da 

comunicação e b) infra-estrutura e recursos humanos: 

a) Gestão da comunicação - Com exceção da Embrapa, as empresas e órgãos do 

Ministério não possuem políticas de comunicação e nem contemplam a área em seus 

planos diretores. Não há, mesmo informalmente, diretrizes ou manuais que orientem 

procedimentos ou alinhem as ações. Das sete assessorias pesquisadas, apenas a 

Embrapa e a Conab planejam formalmente suas atividades, sendo que somente a 

primeira dispõe de mecanismos de acompanhamento e avaliação sistemática de sua 

execução. Chama a atenção o fato de ser também a Embrapa a única a avaliar 

rotineiramente a presença da empresa na mídia, por meio da análise quantitativa e 

qualitativa do clipping do notícias. A própria ACS/GM não o faz de maneira formal e 

freqüente. Pesquisas de opinião e de satisfação de clientes são realizadas eventualmente 

por apenas três das assessorias analisadas. 

 Observamos ainda um baixo grau de coordenação e apoio por parte do Mapa às 

assessorias de comunicação de seus órgãos e entidades. 

 A falta de definição pela Secom de uma política global de comunicação que 

oriente as ações dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, bem como a 

ausência de instrumentos de planejamento e acompanhamento das atividades 

                                                 
19 Entre os autores consultados  para este trabalho estão: Margarida Kunsch, Wilson Bueno,  Roberto 
Neves e Gaudêncio Torquato,  e Francisco Garrido.. 
20 Exceção da Casemg, que até junho de 2005 não dispunha de qualquer  estrutura de comunicação. 
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desenvolvidas nessa área, não apenas dificulta o trabalho realizado pelas assessorias do 

Ministério – gerando muitas vezes conflitos de discursos e ações desarticuladas – como 

influi negativamente no desempenho da própria Secom como órgão coordenador do 

sistema de comunicação do Governo. Os entrevistados reconhecem, entretanto, o 

esforço daquela Secretaria no sentido de apoiar um pouco mais a comunicação dos 

órgãos e ent idades do Executivo e citam como exemplo os diversos treinamentos 

promovidos a partir de 2003 em comunicação pública e media trainnig 

 Quanto à gestão da comunicação interna, podemos afirmar ser este o maior 

problema enfrentado pelas assessorias de comunicação do Ministério. Apesar de 

algumas iniciativas, todos os órgãos carecem ainda de programas, canais e instrumentos 

que possibilitem um relacionamento interativo com os servidores e empregados. A 

situação é mais grave na sede do órgão, em virtude de a mesma não dispor oficialmente 

de um setor que gerencie, ou mesmo execute ações nessa área. A principal causa para 

esse problema parece estar mais associada ao perfil e à visão dos profissionais de 

comunicação – voltados prioritariamente para a atuação com púb licos externos –, do 

que relacionada à cultura interna das organizações. Esta, para a maioria dos 

informantes-chave, não interfere na atuação da comunicação21, apesar de às vezes 

ocorrerem dificuldades de relacionamento com os técnicos e de acesso às informações 

internas.  

 Merecem ser mencionadas, no entanto, as barreiras encontradas pela Conab para 

administrar os seus relacionamentos internos, uma vez que existem ainda na empresa 

três culturas distintas oriundas dos órgãos que lhe deram origem em 1990. Pelos 

depoimentos colhidos, há em determinadas circunstâncias muita resistência por parte de 

alguns setores e gerentes à valorização da comunicação na organização. A diversidade 

de culturas existente nos centros de pesquisa da Embrapa também foi colocada como 

limitante ao trabalho de comunicação interna da entidade. 

b) Infra-estrutra e recursos humanos – Vários foram os fatores apontados pela 

pesquisa como restritivos à prática da comunicação no âmbito do Mapa tais como a 

inexistência de estruturas formalizadas, a falta de profissionais, a ausência de programas 

de capacitação, equipamentos inadequados e pouco acesso às novas tecnologias. As 

restrições financeiras lideram o ranking das dificuldades freqüentemente enfrentadas 

pelas assessorias, seguidas do relacionamento com as áreas técnicas.  

                                                 
21 Em resposta aos questionários, quatro assessorias afirmaram que a cultura organizacional não dificulta 
e nem facilita a prática da comunicação em seus respectivos órgãos/entidades. 
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 Também com exceção das assessorias da Conab e da Embrapa – que se 

destacam das demais tanto no tamanho de suas equipes quanto em termos de 

estruturação de suas áreas –, o quadro apresentado pelos órgãos e entidades do Mapa 

pode ser considerado crítico do ponto de vista da comunicação organizacional. É visível 

a falta de investimentos em comunicação por parte de seus órgãos e entidades. Exemplo 

disso está na ACS/GM, que se viu forçada a transferir parte de suas atribuições a outros 

departamentos em virtude de não possuir profissionais em número suficiente para 

atender às demandas da área.  

 As conseqüências da ausência de diretrizes e da precariedade das estruturas de 

comunicação ficam perceptíveis quando analisamos o conjunto de atividades 

desenvolvidas pelos órgãos e entidades do Mapa. O foco principal do trabalho da 

maioria absoluta das assessorias tem sido a divulgação via imprensa, mas esse 

procedimento é limitado pela falta de estratégias ou de instrumentos de 

acompanhamento e avaliação. Nos demais campos da comunicação as iniciativas em 

geral ainda são bastante tímidas, concentrando-se basicamente na participação dos 

órgãos e entidades em feiras e exposições. Eventualmente são realizadas ações de 

promoção e publicidade. Mesmo a Embrapa, cuja estrutura e conjunto de atividades 

desenvolvidas se sobressaem no âmbito do Ministério, não realiza um trabalho 

sistemático de interface com os públicos de interesse. 

 

Considerações Finais 

 Tendo como base as referências bibliográficas em Comunicação Organizacional 

e o diagnóstico apresentado é possível afirmar que a comunicação praticada no âmbito 

do Mapa apresenta-se, de forma geral, extremamente deficiente do ponto de vista de 

recursos financeiros, estruturas, quadros de profissiona is, atividades desenvolvidas e 

domínio de novas tecnologias. Na contramão das tendências observadas por autores 

como Bueno (2003), Garrido (2001) e Kunsch (2003), a atuação da maioria das 

assessorias estudadas ainda se pauta pela visão fragmentada, imediatista e instrumental 

da comunicação. Não há, até mesmo pela ausência de diretrizes e planejamento para a 

área, uma articulação mais estreita entre as assessorias, ou complementariedade de 

ações. Observamos também que as iniciativas da área, em geral, não integram as 

técnicas de relações públicas, jornalismo e publicidade para uma comunicação mais 

interativa com os públicos de interesse dos órgãos e empresas, em especial com os seus 

servidores e empregados. Também não é prática rotineira a realização de pesquisas para 
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avaliação das atividades ou monitoramento dos ambientes interno ou externo, o que faz 

com que as tomadas de decisão nessa área sejam fundamentadas basicamente pela maior 

ou menor sensibilidade dos dirigentes e pela intuição dos profissionais de comunicação. 

 Percebemos ainda que o perfil apresentado pela comunicação do Ministério 

tende a refletir a complexidade dos problemas que ocorrem na Secom. São inúmeras as 

dificuldades enfrentadas pelo núcleo central da comunicação do Governo, a começar 

pela fragmentação da área no âmbito da própria Presidência da República. Enquanto a 

Secom responde, por exemplo, pela publicidade e pelos patrocínios, cabe à Secretaria de 

Imprensa e Divulgação (SID) coordenar o relacionamento do Governo com a imprensa, 

e à área de cerimonial do Palácio do Planalto orientar os órgãos governamentais na 

realização de eventos em que há a participação do presidente da República. Na prática, 

esses três setores atuam de forma independente, com objetivos bem distintos. Nenhum 

deles, contudo, responde pela comunicação do Governo como um todo, o que acaba por 

afetar individualmente as organizações. 

 O principal problema apontado pela pesquisa, a nosso ver, está exatamente no 

fato de nunca ter havido no âmbito do Governo Federal, pelo menos de forma explícita, 

qualquer preocupação com a definição de diretrizes globais para suas ações de 

comunicação ou de instrumentos de planejamento e acompanhamento das atividades das 

assessorias. As ações de publicidade são as únicas a contarem, até o momento, com o 

monitoramento sistemático por parte da Secom, em função, principalmente, da 

necessidade de controle dos gastos públicos nessa área. Como decorrência direta dessa 

situação, o trabalho de comunicação dos órgãos e entidades do Mapa e dos demais 

órgãos públicos federais tem se realizado de forma desarticulada e ficado, cada vez 

mais, vulnerável a influências políticas de partidos que dão sustentação ao Governo. Em 

conseqüência dessa ausência de diretrizes da Secom, o que se pode observar é a 

descontinuidade de atividades e as transformações radicais nas estruturas e funções dos 

órgãos governamentais a cada mudança que ocorre na Presidência da República. A 

nosso ver, a falta de uma política global de comunicação ainda deixa as assessorias de 

comunicação mais vulneráveis a cada crise política que se instala no âmbito do Governo 

como um todo ou em um órgão ou entidade, em particular. 

 Finalmente, ressaltamos que encontramos na Secom um quadro de deficiências 

internas semelhante ao apresentado pelo Mapa, em que pese a existência de iniciativas 

por parte da Secretaria no sentido de reorganizar os seus setores a partir do conceito de 

comunicação integrada. 
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 Os resultados da pesquisa demonstram que a despeito dos esforços 

empreendidos por alguns órgãos como a Embrapa, e mais recentemente, a Conab, para 

aperfeiçoar o exercício da comunicação, há, ainda, muitos e complexos fatores que 

comprometem o desempenho da comunicação do Mapa, de maneira geral. Problemas 

que, em nosso entendimento só serão sanados à medida que os órgãos e entidades 

daquele ministério passarem a incorporar a comunicação como insumo estratégico, 

inserindo-a em seus processos de gestão.  

 Entendemos que os resultados desse estudo, embora restritos à realidade 

comunicacional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Mapa, 

sinalizam o longo caminho a ser percorrido para que as estruturas de comunicação do 

governo possam atuar de forma mais profissionalizada e com base em estratégias, 

valores e objetivos institucionais. Mais do que simples instrumento de divulgação de 

atividades, serviços ou produtos, a comunicação é uma poderosa ferramenta para que as 

organizações públicas se relacionem com a sociedade, dêem a ela satisfação dos seus 

atos e conheçam suas expectativas. Significa dizer que, em última instância, a 

Comunicação Organizacional, enquanto área do campo comunicacional, ainda tem 

muito a contribuir não apenas para o desenvolvimento das empresas e do mercado. 

Aplicada na esfera governamental, ela também se faz presente, com todo seu arcabouço 

teórico e metodológico, na construção de uma sociedade mais democrática, mais justa, e 

mais igualitária.  
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