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Má comunicação:
um bumerangue

A aprovação de um 

governante tem muito 

a ver com o sistema de 

comunicação adotado 

para veicular seus feitos 

e modo de agir 

Nesse caso, a comunica-
ção incorpora o papel 
de “poder expressi-

vo”, que detém a condição 
de convencer audiências 
sobre as qualidades de uma 
gestão governamental.  Essa 
capacidade  carece de alguns 
pré-requisitos: coerência nas 
abordagens, foco em priorida-
des, uso adequado de meios, 
oportunidade, racionalidade 
dos processos, eficiência e 
qualidade dos comunicadores, 
entre outros.

O governo Bolsonaro vai na 
contramão desses conceitos. 
Sua comunicação tem três 
vértices: o do porta-voz ofi cial, 
general Otávio Rêgo Barros, 
que lê comunicados ofi ciais 
e interpreta atos da adminis-
tração, gestos e atitudes do 
presidente; o do núcleo da 
Secretaria de Comunicação, 
mais afeito ao cotidiano dos 
programas e operação dos 
meios e redes tecnológicas; e 
a modelagem familiar, coorde-
nada pelo fi lho do presidente, 
Carlos, com a participação de 
outro fi lho, o deputado Eduar-
do, que usa as redes sociais, e 
o próprio chefe do Executivo, 
com mensagens pelo twitter 
sob o tom incandescente da 
campanha eleitoral.

Difícil manter coerência e 
harmonia com a adoção de um 
modelo que tem múltiplas fon-
tes, cada qual com uma linha 
própria. O general Barros dá o 
tom ofi cial do governo; a Secom 
(Secretaria de Comunicação) 
oferece o suporte e massifi ca os 
atos governamentais; e o grupo 
familiar age como guerreiro 
em campo de batalha, defen-
dendo e atacando adversários. 
É natural que a comunicação 
advinda do seio familiar ganhe 
maior audiência, não só por-
que as mensagens produzidas 
adquirem força, causando 
impacto e polêmica, como pela 
estratégia, que parece clara, de 
transformar o pai e os fi lhos em 
fonte de matéria prima para 
os apoiadores do presidente.

Enquanto o general Barros 
se esforça para aparar ares-
tas, estas são produzidas, aos 
montões, tanto pelo presidente 
quanto por seu fi lho Carlos, 
que se tornou famoso com a 
operação midiática nas redes 
durante a campanha eleitoral. 
O princípio essencial da comu-
nicação – coerência – é subs-
tituído por ruídos, fenômeno 
indesejável e combatido pelos 
comunicadores. Quanto mais 
ruído, mais dispersão, maior 

distúrbio no processo, maior 
desarmonia, fatores que aca-
bam minando a credibilidade 
de uma administração.

As redes sociais se prestam 
bem às comunicações infor-
mais, essa torrente que mistura 
emoção com “achismos”, bílis 
com desavenças, tiros recípro-
cos. Usá-las como principal 
meio de comunicação é um 
risco. A esfera privada penetra 
na esfera pública. E quando os 
dois territórios se bifurcam, a 
comunicação acaba sem rumo. 
Os ruídos corroem sua efi cácia, 
desmanchando os polos de 
verdade.

Os governos possuem uma 
identidade, que é a mescla 
de seus programas, modos de 
agir, gostos e atitudes de seus 
membros, a partir do principal, 
o presidente, etc. Na moldura 
de conceitos, escolhe alguns 
conceitos (poucos), para neles 
focar a administração. A identi-
dade é a coluna vertebral de um 
governo. Se não for plasmada, 
o governo se desmonta. Esta-
mos vendo nesse momento 
questões adjetivas tomarem o 
lugar de questões substantivas. 
É o caso da “golden shower” 
deixando em segundo plano a 
reforma da Previdência.

Não haverá boa imagem 
enquanto continuarmos a as-
sistir ao “tiroteio” expressivo. 
Sob rajadas fortes, do lado da 
família Bolsonaro, e de lados 
favoráveis e contrários ao 
governo, o campo de batalha 
da campanha eleitoral tende 
a se recompor. Sinal péssimo. 
Vai sobrar frustração ao porta-
-voz da comunicação, general 
Rêgo Barros; ao Secretário do 
governo, general Carlos Alber-
to dos Santos Cruz, a quem 
está subordinada a Secom; e 
à própria família Bolsonaro, 
quando perceber que sua ba-
talha comunicativa, efi ciente 
nos tempos de campanha, hoje 
funciona como arsenal para 
suprir tanto exércitos leais 
quanto adversários. 

Nenhum governo será bem 
avaliado sob permanente es-
tado de tensão.

Em suma, a comunicação 
feita nesses moldes tende a se 
transformar em bumerangue, 
voltando-se contra quem a 
dispara. No plano político, o 
impacto aparece na dispersão 
da base aliada, que usará o des-
gaste para expandir seu cacife. 
O desmonte dos paradigmas 
do marketing na campanha 
eleitoral não signifi ca que as 
técnicas, os métodos e proces-
sos tradicionais estejam todos 
condenados. 

A conferir.
 

(*) - Jornalista, é professor
titular da USP, consultor

político e de comunicação
Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

O presidente da Casa, 
Rodrigo Maia, disse que 
espera instalar amanhã 

(13) as 12 principais comissões 
permanentes da Câmara, inclu-
sive a CCJ, a primeira a analisar 
a reforma da Previdência. 

Maia reforçou que os partidos 
esperam o envio do projeto que 
altera o regime previdenciário 
dos militares para que tramite 
de forma conjunta. Segundo 
ele, o encaminhamento da 
proposta dos militares pelo 
governo é fundamental para 
dar garantia a alguns partidos 
e para que haja mais conforto 
na tramitação das duas maté-
rias. O líder do PSL na Câmara, 
Delegado Waldir (GO), reiterou 
que a tramitação da PEC só vai 
caminhar de fato após o gover-
no federal enviar o projeto dos 
militares. 

Para o líder do DEM na Câ-
mara, Elmar Nascimento (BA), 
o Palácio do Planalto precisa 
se debruçar e lutar por sua 
principal pauta econômica, que 
é a reforma previdenciária. “O 
ideal é a mobilização das redes e 
das ruas para um tema central, 

Amanhã poderão ser instaladas as 12 principais comissões permanentes da Câmara.

Após mais de uma semana 
sem sessão deliberativa, os 
senadores têm pela frente 
uma pauta extensa. A expec-
tativa é que, com a instalação 
da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Câmara, a 
primeira a analisar a reforma 
da Previdência, o Senado 
também defi na a comissão de 
acompanhamento da propos-
ta de emenda à Constituição 
que vai mexer nas regras para 
aposentadoria de milhares de 
brasileiros.

Também nesta semana, mi-
nistros de várias pastas devem 
agendar a ida a comissões 
permanentes do Senado para 
falar de seus planos de traba-
lho. A presença mais esperada 
no Senado é a do ministro da 
Economia, Paulo Guedes. A 
expectativa é que hoje (12) ele 
participe de audiência pública 
na Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE) para debater 
o endividamento dos estados. 
Ainda sem dia confirmado, 
Guedes é aguardado em uma 
sessão temática no plenário da 
Casa para debater a reforma da 
Previdência e o pacto federativo.

Um grupo de três senado-
res – Weverton (PDT-MA), 
Eduardo Girão (Pode-CE) 

Ministros devem agendar a ida a comissões permanentes do 

Senado para falar de seus planos de trabalho.

O senador Jorge Kajuru 
(PSB-GO) destacou a grande 
desigualdade entre homens e 
mulheres que persiste no Bra-
sil. Apesar de serem 51,6% da 
população, exemplifi cou o se-
nador, elas ocupam menos de 
15% dos assentos do Senado. 
Para ele, é preciso evoluir, não 
só no campo político. “Basta 
acompanhar o noticiário coti-
diano para atestar o quanto a 
estupidez tem tomado conta 
dos homens na sua relação com 
as mulheres. O que se vê são 
exemplos de atos nascidos de 
uma mentalidade ultrapassa-
da, em que o homem se julga 
superior e vê a mulher como 
propriedade, que pode ser tra-
tada como ele bem entender”.

O parlamentar ressaltou que 
o Brasil é um país “perigoso 
para as mulheres”. Para ele, 
elas nunca estão a salvo de 
violência, seja no espaço parti-
cular ou no espaço público. Ele 
lembrou que nos últimos anos, 
várias foram as medidas legais 
criadas para dar proteção às 
mulheres, como a Lei Maria 
da Penha, que qualifi cou como 
crime a violência doméstica e a 
alteração do Código Penal, em 
2015, para prever o feminicídio 
como circunstância qualifi ca-

Senador Jorge Kajuru

(PSB-GO).
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O Dia do Bibliotecário (12 de 
março), está sendo comemora-
do no Senado com amplo debate 
sobre o papel das bibliotecas 
como promotoras de mudan-
ças na sociedade. A abertura 
dos eventos foi ontem (11) em 
seminário com profi ssionais de 
24 países. Para hoje (12) e ama-
nhã (13), estão previstos mais 
seminários e palestras, em uma 
agenda extensa de atividades.

“Todo o recurso voltado para 
biblioteca é um investimento, 
não um gasto. Estudos de-
monstram que para cada euro 
investido em biblioteca, há um 
retorno de 3,80 euros — afi r-
mou na abertura do evento a 
presidente da Seção América 
Latina e Caribe (Ifla/LAC), 
Glória Pérez-Salmerón. Para a 
diretora da Biblioteca do Sena-
do, Mônica Rizzo, a reunião de 
profi ssionais de diversos países 
é oportunidade única para apro-
fundar o entendimento sobre 
o papel do bibliotecário na 
atualidade, bem como de unir 
forças em prol do bem comum.

Fraudes em
cursos superiores
a distância 

A Comissão de Transparência 
do Senado pode aprovar hoje 
(12) um requerimento para que 
o colegiado realize uma audiência 
pública com representantes do 
Ministério da Educação (MEC) 
e do Ministério Público Federal 
(MPF), sobre fraudes cometidas 
em cursos superiores a distância. 
O requerimento foi apresentado 
por Rodrigo Cunha (PSDB-AL), 
que preside a comissão. 

O senador lembra que recente-
mente o MEC suspendeu 27 facul-
dades devido à oferta irregular de 
cursos superiores. As instituições 
estavam localizadas em 14 estados, 
o que mostra que o problema é de 
dimensão nacional. O parlamentar 
também se vale de investigação 
recente de  CPI na Assembleia 
Legislativa de Pernambuco, dan-
do conta que somente naquele 
estado mais de 80 mil estudantes 
foram enganados por faculdades 
que ofereciam cursos superiores a 
distância sem autorização do MEC. 

Essa situação fez com que 
dezenas de milhares de alunos 
recebessem diplomas que, na 
prática, não valem nada. Cunha 
ainda acrescenta que o mesmo 
ocorreu em Alagoas, onde mais 
de 20 mil alunos nas cidades de 
Penedo, Piranhas, Pão de Açúcar, 
entre outras, “têm diplomas na mão 
sem nenhum valor, porque fi zeram 
cursos a distância oferecidos por 
empresas que só tinham autoriza-
ção para atuar presencialmente” 
(Ag.Senado).

Reajustes da conta 
de luz ao índice 
ofi cial de infl ação

Projeto que limita o reajus-
te anual das contas de luz à 
variação da infl ação ofi cial do 
País, que é medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), tramita 
na Câmara. A proposta é de 
autoria do deputado Rubens 
Otoni (PT-GO). O objetivo, se-
gundo ele, é coibir aumentos da 
tarifa de energia elétrica acima 
da infl ação.

“Nos últimos anos, o reajuste 
da tarifa sido um dos fatores de 
maior impacto sobre a infl ação. 
Em alguns casos a Agencia 
Nacional de Energia Elétrica 
[Aneel] autorizou aumento de 
até 23,2% em determinadas 
cidades e regiões do País”, 
disse. Atualmente, os con-
sumidores pagam um valor 
correspondente à quantidade 
de energia elétrica consumida 
no mês multiplicada por uma 
tarifa – expressa em reais por 
quilowatt-hora (R$/kWh) –, 
calculada pela Aneel, que varia 
por companhia distribuidora. 

A agência autoriza reajustes 
anuais nessa tarifa, que levam 
em conta os custos da empresa 
no fornecimento do serviço. O 
projeto será analisado em cará-
ter conclusivo pelas comissões 
de Minas e Energia; Finanças 
e Tributação; e Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Câmara volta ao trabalho com 
expectativa de instalação da CCJ
Após o recesso de carnaval, os deputados retomam os trabalhos esta semana com a expectativa de 
instalação da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para dar início à tramitação da proposta da 
reforma da Previdência

mostrando disposição para o 
debate e a articulação política”, 
disse o líder, por meio de sua 
assessoria.

O plenário poderá votar pau-
tas consideradas prioritárias 
pela bancada feminina. Três 
projetos tramitam em regime 
de urgência e poderão ser 
analisados esta semana, entre 

eles a proposta que determina 
ao juiz do caso de violência 
contra a mulher ordenar a 
apreensão de arma de fogo 
eventualmente registrada em 
nome do agressor. A proposi-
ção insere dispositivos na Lei 
Maria da Penha para prevenir 
o feminicídio.

Os deputados também pode-

rão analisar projeto que quer 
combater acusações falsas de 
alienação parental e abuso 
sexual contra crianças e ado-
lescentes, tornando obrigatória 
a realização de uma perícia. A 
ideia é evitar que o agressor 
de uma mulher a ameace com 
a perda da guarda dos fi lhos se 
ela denunciar agressões (ABr).

Estudos demonstram que para cada euro investido em biblioteca, 

há um retorno de 3,80 euros.
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Visita de Guedes, CPI e pauta de 
mulheres devem movimentar Senado

e Major Olímpio (PSL-SP) – 
deve apresentar uma lista de 
projetos nas áreas de segurança 
pública e combate à corrupção 
para ser votada na Casa. Devem 
ser incluídos na lista projetos 
que tratam do aumento de 
penas e tipifi cação de novos 
crimes, além de restrições para 
a progressão de regime e saídas 
temporárias de presos.

Os senadores devem ter entre 
suas prioridades no plenário 
votação de projetos de combate 
à violência contra as mulheres 
e em defesa da igualdade de 
gênero. Um dos destaques é o 
que amplia a proteção da Lei 

Maria da Penha. Pela a pro-
posta, se houver risco para 
a mulher, o agressor deverá 
ser imediatamente afastado 
do lar. Caso não haja comarca 
com juiz de plantão na cidade, 
a autoridade policial vai poder 
decretar medida protetiva. 

Também podem avançar 
no Senado cerca de 20 pro-
posições entre as dezenas 
que foram elencadas pela 
Procuradoria Especial da 
Mulher referentes à defesa 
da igualdade de gênero, ao 
combate à violência e à pro-
teção da família, da saúde e 
do trabalho (ABr).

Bibliotecas como promotoras de 
mudanças na sociedade

A missão das bibliotecas foi 
o tema sobre o qual se debru-
çou um dos palestrantes da 
abertura, o professor da USP 
e jornalista Eugênio Bucci. 
Para ele, o momento atual no 
mundo é da pós-verdade, com 
predominância de fake news 
e distorção intencional das 
mensagens por boa parte dos 
meios de comunicação e de 
maus políticos.

“As bibliotecas devem, mais 
do que nunca, realizar seu papel 
histórico: propiciar o recolhi-
mento, para que o indivíduo 
tenha acesso ao livro, ao au-
toconhecimento e a liberdade 
que isso acarreta; e fortalecer 
sua vantagem como local de en-
contro político, de pessoas que 
se associam para agir politica-
mente de forma livre”,afi rmou 
Bucci (Ag.Senado).

Kajuru relata desigualdades e 
pede valorização da mulher

dora do crime de homicídio 
e incluí-lo no rol dos crimes 
hediondos.

“ Acredito que nós, legislado-
res, devemos pedir desculpas à 
nação e às mulheres por ainda 
não termos contribuído para a 
criação de um marco regulató-
rio que leve à gestação de uma 
nova cultura de respeito e va-
lorização da mulher, origem da 
vida. Eu só vou ser um humano 
feliz no dia em que trocarmos 
o ‘Dia Internacional da Mulher’ 
para o dia do fi m da violência 
contra a mulher” (Ag.Senado).


