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RESUMO 
 

O trabalho busca identificar as formas de comunicação utilizadas pelos usuários do 

serviço de assistência jurídica gratuita da Defensoria Pública da União em Santa 

Catarina (DPU-SC), criando uma sugestão de pesquisa a ser aplicada 

periodicamente nas unidades da instituição no país. Dessa forma, colabora para a 

formulação de ações de comunicação direcionadas a esse público e para a 

divulgação dos direitos do cidadão. O foco da pesquisa é a unidade da DPU 

localizada em Florianópolis, na qual o questionário foi aplicado junto aos cidadãos 

assistidos. Além de um levantamento bibliográfico sobre os temas comunicação 

pública e defensoria pública, completa o estudo uma entrevista em profundidade 

com o chefe da Assessoria de Comunicação Social da instituição, jornalista Chico 

Macedo, para apontar o situação atual das atividades do setor e aproximar os 

resultados da experiência real vivenciada pela DPU. Apesar do esforço da equipe e 

de importantes medidas recentes, a Assessoria de Comunicação Social necessita de 

investimento, estruturação, normatização e consolidação como setor estratégico 

para ser capaz de atuar com qualidade em diversas áreas, conforme indicado pelo 

resultado da pesquisa, como o contato com comunidades carentes e com órgãos 

públicos afins – além da intensificação e organização das atividades de 

relacionamento com a mídia – para cumprir o papel fundamental de orientação 

jurídica à população carente. 

 

Palavras-chave: Comunicação Pública. Defensoria Pública. Assistência jurídica. 



ABSTRACT 

 

The research seeks to identify the media utilized by the users of free legal aid at the 

Federal Public Defender's Office in Santa Catarina (Defensoria Pública da União em 

Santa Catarina – DPU-SC), Brazil, creating a suggested model of questionnaire to be 

applied periodically in the units of the institution. Thus contributes to the formulation 

of communication activities aimed at this audience. The focus of this research is the 

unit of the DPU located in Florianópolis, capital of Santa Catarina State, in which the 

questionnaire was applied. In addition to a literature review on the topics public 

communication and public defense, complete the study an in-depth interview with the 

institution’s Head of Social Communication Advisory, journalist Chico Macedo, to 

reveal the current situation of the department's activities and to approximate the 

results of the research to the real situation experienced by the DPU. Despite the staff 

efforts and important recent initiatives, the Social Communication Advisory requires 

investment, structuring and consolidation as a strategic sector to be able to work with 

quality in different areas, as the direct contact with needy communities and public 

agencies alike, without forgetting to increase and organize media relations activities, 

to fulfil DPU’s fundamental role of free legal advice to the poor. 

 

Key words: Public Communication. Public Defender’s Office. Legal aid. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desconhecida por muitos dos cidadãos que necessitam de seus serviços, a 

Defensoria Pública da União (DPU) é responsável pela assistência jurídica gratuita em 

âmbito federal. Este trabalho consiste na identificação dos meios de comunicação 

utilizados por esse público, constituído de famílias de baixa renda, para reduzir o 

desconhecimento sobre a existência da instituição e levar informação sobre direitos à 

população – outra função da DPU. A pesquisa realizada na unidade de Santa Catarina da 

instituição será sugerida como modelo para estudo do público em núcleos situados em 

outras regiões do país. Os resultados da pesquisa realizada junto aos cidadãos assistidos 

impactará diretamente nas atividades do setor de Comunicação Social da unidade da 

DPU localizada na capital catarinense, Florianópolis. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 Objetivo geral 

 

Identificar os principais meios de comunicação utilizados pelos cidadãos assistidos 

pela Defensoria Pública da União em Santa Catarina. 

 

1.1.2 Objetivos específicos 

 

 Elaborar modelo de pesquisa sobre o perfil informativo dos assistidos da Defensoria 

Pública da União que possa ser repetida em outros núcleos da instituição no país; 

 Identificar os meios pelos quais os cidadãos atendidos pela DPU em Santa Catarina 

acessam informações; 

 Propor caminhos para a atuação da Assessoria de Comunicação Social da 

Defensoria Pública da União em Santa Catarina junto a seu público assistido. 

 

1.2 JUSTIFICATIVA 

 

Duas necessidades motivaram a elaboração deste trabalho. A primeira envolve a 

conclusão do MBA em Gestão da Comunicação Pública e Empresarial pela Universidade 

Tuiuti do Paraná, após cerca de dois anos de importantes estudos da área. 

Simultaneamente, o autor verificou que a instituição em que trabalha carecia de dados 
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sobre o principal público atendido. A Defensoria Pública da União, em sua unidade de 

Santa Catarina, foco deste trabalho, presta assistência jurídica gratuita em matérias 

federais à população da região de Florianópolis que não tem condições de pagar pelo 

serviço de um advogado e pelas custas de um processo judicial. Sobre esse público 

específico, denominado hipossuficiente, assistido ou necessitado, não há dados 

confiáveis sobre os meios pelos quais buscam informações, sejam eles a imprensa, 

grupos de interesse comum (como associações), órgãos públicos ou até mesmo simples 

conversas com vizinhos. Percebeu-se a dificuldade em organizar e orientar as atividades 

de comunicação a fim de cumprir a missão organizacional da DPU: “garantir aos 

necessitados o conhecimento e a defesa de seus direitos”. 

A defesa dos direitos é exercida, rotineiramente, de forma judicial e extrajudicial, 

pelos defensores públicos federais, servidores, funcionários terceirizados e estagiários da 

DPU. A garantia do conhecimento sobre direitos de forma coletiva está ligada diretamente 

à realização de projetos externos aos núcleos e práticas de comunicação. É notável, nas 

atividades cotidianas da instituição, o desconhecimento, por parte da população, sobre 

direitos básicos e até sobre a existência de um serviço de assistência jurídica gratuita. A 

administração da DPU em âmbito nacional já demonstrou interesse em combater essa 

situação incômoda a partir de ações de comunicação, o que reforça a imprescindibilidade 

de se conhecer o público com o qual se dialoga, a fim de garantir resultados mais 

expressivos e ampliar a eficiência dos esforços comunicativos. A urgência é ainda maior 

em uma instituição em fase de crescimento e que ainda conta com poucos profissionais 

da área de comunicação. Nenhuma organização pode se dar ao luxo de executar ações 

de comunicação sem uma perspectiva considerável de atingir seu público de interesse. A 

DPU, com equipe enxuta, ainda menos. 

Elaborou-se, em decorrência da pesquisa, um modelo de questionário a ser aplicado 

nas outras unidades da DPU pelo país, a critério da Assessoria de Comunicação Social 

(Ascom) e sob adequações necessárias às realidades regionais. A possível percepção de 

padrões entre os meios informativos utilizados pelos assistidos no país poderá auxiliar a 

elaboração de uma Política de Comunicação nacional para a instituição – projeto iniciado, 

mas nunca concluído – e sucessivos planos de comunicação. Sem ignorar, é claro, a 

importância de a pesquisa ser repetida periodicamente para embasar possíveis alterações 

de rumo nas atividades da Ascom. 
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1.3 MÉTODO E TÉCNICA DE PESQUISA 

 

Inicialmente, realizou-se uma pesquisa exploratória do tipo bibliográfica, com 

levantamento em fontes de dados secundárias sobre temas como comunicação pública, 

instrumentos de comunicação pública e defensoria pública, a fim de propiciar maior 

compreensão do tema e embasamento teórico necessário à continuidade do trabalho. 

Essa primeira etapa é realizada com o objetivo de ampliar a familiaridade com o problema 

e permitir que o pesquisador conheça o que já se estudou sobre o tema, com a finalidade 

de recolher informações e conhecimentos prévios sobre o problema para o qual se 

procura a resposta, como explica Fonseca (2002, p. 31-32).  

Posteriormente, executou-se uma pesquisa descritiva quantitativa a fim de se obter 

um retrato da população alvo da pesquisa, com foco na objetividade, por meio da 

aplicação de um questionário ou survey (FONSECA, 2002). Assim, foi possível obter 

informações possíveis de serem quantificadas sobre os hábitos e preferências do público 

em relação aos meios de comunicação utilizados em seu dia-a-dia. 

Na última etapa, o chefe da Assessoria de Comunicação Social da DPU no país, o 

jornalista Chico Macedo, foi entrevistado em profundidade. A opção por esse método se 

deu para ampliar conhecimentos sobre a situação real da comunicação na instituição, 

seus produtos e suas perspectivas, além de relacionar os dados obtidos nas fases 

anteriores da pesquisa com a vivência cotidiana da instituição. A entrevista em 

profundidade é um método adequado para a obtenção desse tipo de informação, visto 

que, como apontam Gerhardt e Silveira (2009, p. 32), “a pesquisa qualitativa preocupa-se 

com aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais”. 
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2 COMUNICAÇÃO PÚBLICA 

 

Com o fim da ditadura militar no Brasil e a redemocratização, na década de 1980, 

ganhou força a discussão sobre a cidadania, o direito à informação e a participação social 

na vida do país, que mais tarde se tornariam componentes essenciais do debate sobre o 

conceito de comunicação pública. Como coloca Duarte (2008, p.2-3), o momento social 

introduziu as bases para uma comunicação de duas vias, com ampliação do troca de 

ideias e da transparência. A partir daí, exemplifica o autor, surgem a “Liberdade de 

Imprensa, Constituição, valorização da Cidadania, Movimentos Sindicais, novo papel do 

Estado, Direitos do Consumidor, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, 

Consciência Ambiental”. A Constituição Federal promulgada em 1988 – não por nada 

denominada “Constituição Cidadã” – assegura a todos o acesso à informação e 

determina, no artigo 37, que a administração pública direta ou indireta, em quaisquer de 

seus Poderes, garantirá que “a publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 

campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de 

orientação social” (BRASIL, 1988). A preocupação com o cidadão e, consequentemente, 

com o bem estar da sociedade, de forma coletiva, está no centro das tentativas de 

definição de comunicação pública, um conceito ainda em construção, apesar de se 

fundamentar em definições clássicas, como a de interesse público. Littlejohn (1982, p.292 

apud HOHLFELDT, 2011, p.230-231), conta que Aristóteles afirmava que “a pólis – ou 

seja, o Estado – foi organizada visando à felicidade, que era, naquele momento, o 

interesse público maior”. Esse interesse – continua o filósofo grego – “é superior ao 

interesse da família, e este é maior que o do indivíduo”. Trata-se de uma visão ampliada 

do que é interesse público. “É uma abrangência a mais larga e variada possível, para 

incluir o maior número de interessados ou que venham a se interessar (ou estar 

envolvidos, ou sofrer) as consequências de uma determinada decisão ou ação” 

(HOHLFELDT, 2011, p.231). 

A comunicação pública exige, assim, uma percepção diferenciada sobre sua 

condução, deslocando-se o eixo de comunicação da instituição para o cidadão, com foco 

no coletivo. Como afirma Duarte (2007, p.4), “o desafio da Comunicação Pública é colocar 

a perspectiva do conjunto da sociedade e do indivíduo-cidadão acima das instâncias 

governamentais, privadas, midiáticas, pessoais e políticas”. Pondera o autor: 

 

A idéia-chave talvez seja a de espírito público para lidar com a 
comunicação de interesse coletivo, o compromisso de colocar o interesse 
da sociedade antes da conveniência da empresa, da entidade, do 
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governante, do ator político. O objetivo central é fazer com que a 
sociedade ajude a melhorar a própria sociedade (DUARTE, 2007, p.4). 

 

Essa percepção ultrapassa o sentido de que a comunicação pública é aquela 

realizada unicamente pelos entes de poder público. Os diversos entendimentos para a 

expressão demonstram esse fato, como detalha Brandão (2009). A autora enumera cinco 

áreas em que a comunicação pública possui diferentes acepções: a) comunicação 

organizacional, em que o objetivo é atingir o mercado e os públicos da organização por 

meio de instrumentos e tecnologias de comunicação de massa, de grupo e interpessoal; 

b) comunicação científica, voltada para impactar hábitos da população e de comunidades 

específicas, a exemplo de questões de saúde e do meio rural; c) comunicação do Estado 

e/ou governamental, dedicada à comunicação pública como instrumento de construção da 

agenda pública, de prestação de contas, engajamento social e promoção do debate 

público; d) comunicação política, relativa à expressão pública de ideias, crenças e 

posicionamentos políticos; e e) estratégias de comunicação da sociedade civil organizada, 

sob o entendimento de que as responsabilidades públicas não são exclusivas dos 

governos, mas de toda a sociedade, com operação por parte de comunidades, membros 

do terceiro setor e movimentos sociais. 

No caso da comunicação governamental, é válida, aqui, uma diferenciação. Brandão 

(2009, p.10) lembra que, historicamente, a comunicação governamental foi 

predominantemente publicitária, de divulgação de ações, com utilização de técnicas de 

propaganda. Ao praticamente decretar a caducidade do uso da expressão como sinônimo 

de comunicação pública, Duarte (2007, p.2) a define como “a relação entre Estado, 

Sociedade e Governo a partir da ação desse último”. Assim, com a atual pluralidade de 

atores sociais, tais como ONGs, movimentos sociais, fóruns e aumento da participação 

popular, a comunicação passou a ser iniciativa de variados grupos, não somente do poder 

constituído. 

Diante de entendimentos tão abrangentes, alguns autores propõem também definir a 

comunicação pública pelo que esta não é. É o caso de Mancini (2008 apud HASWANI, 

2011, p.85), que afirma, ao classificá-la também do ponto de vista do emissor e do objeto, 

que “a finalidade da Comunicação Pública não deve ser orientada para obtenção de uma 

utilidade econômica imediata (a venda de um produto, uma troca etc.)” e de Duarte (2007, 

p.61), que defende que a comunicação pública “não trata de comunicação sobre 

interesses particulares, privados, de mercado, pessoais, corporativos, institucionais, 

comerciais, promocionais ou de ‘um público’”. 

Em artigo posterior, Duarte (2011, p.132-133) relaciona pré-requisitos para que a 
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comunicação seja, de fato, considerada pública. O primeiro item é transparência, 

relacionada ao compromisso com a atuação responsável, ética e com a prestação de 

contas. O acesso está ligado à facilidade em se obter informações e ao estímulo à 

fiscalização e à opinião sobre o serviço. Aqui, Duarte (2011, p.132) ressalta a importância 

do atendimento adequado às necessidades de cada segmento do público, uma 

“organização pedagógica que inclui desde linguagem adaptada até o uso de artifícios de 

leiaute, diversidade de formatos, mídias, fluxos, horários e processos que permitam a 

interação adequada”. Este segundo eixo e sua qualificação compreendem o cerne deste 

trabalho, voltado a lapidar a comunicação com o público assistido pela Defensoria Pública 

da União, em especial na unidade de Santa Catarina. Duarte completa a lista citando a 

interação, que significa a criação, a manutenção e o fortalecimento de instrumentos de 

comunicação que viabilizem o diálogo equilibrado, a compreensão, a cooperação, a 

participação e a crítica; e a ouvidoria social, que é a promoção de atividades para ouvir a 

opinião pública e usá-la como referência na ação (DUARTE, 2011, p.133). 

Na tentativa de buscar semelhanças nas definições de comunicação pública de 

variados autores, Brandão (2009, p.9) compreende que “o ponto comum de entendimento 

é aquele que diz respeito a um processo comunicativo que se instaura entre o Estado, o 

governo e a sociedade com o objetivo de informar para a construção da cidadania”. No 

mesmo sentido está a proposta de Haswani (2011, p.82), que afirma que “a comunicação 

pública compreende processos diversos e faz interagir atores públicos e também os 

privados, na perspectiva de ativar a relação entre o Estado e os cidadãos, com o intuito 

de promover um processo de crescimento civil e social”. 

 

2.1 COMUNICAÇÃO, INFORMAÇÃO E INTERAÇÃO 

 

Sendo o objetivo a construção da cidadania ou o crescimento civil e social, é 

indissociável a importância da participação do cidadão para seu sucesso. Hohlfeldt (2011, 

p.235) vai até mais longe ao dizer que a sociedade “tem não apenas o direito, mas 

também o dever de se organizar para defender seus interesses”. O autor lembra, sobre a 

Constituição brasileira de 1988, um dos marcos da restauração da democracia no Brasil, 

que: 

 
Esta reconhece, explicitamente, a democracia representativa, mas também 
a participativa, gerando um conjunto bastante significativo de mecanismos 
por meio dos quais a sociedade pode se expressar, tanto se antecipando a 
decisões ou iniciativas, quer do Estado, quer do mercado, como reagindo a 
elas quando não anunciadas/concretizadas em detrimento do interesse da 
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sociedade (HOHLFELDT, 2011, p.235). 

 
Como destaca Brandão (2009, p.10), a cidadania começou “a ser entendida de 

forma menos passiva e mais participativa, apreendida como o livre exercício de direitos e 

deveres, situação para a qual só se está preparado quando existem condições de 

informação e comunicação”. Para que essa participação seja eficiente e equilibrada, 

Hohlfeldt (2011) afirma que é fundamental que se disponha do maior conjunto possível de 

informações. É quase imediata a lembrança – mais uma vez – da Constituição Federal, 

que determina, em seu artigo 5º, que é “assegurado a todos o acesso à informação” e que 

“todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, 

ou de interesse coletivo ou geral (BRASIL, 1988). No entanto, a informação não é 

suficiente para garantir a eficiência da comunicação pública. Como expõe Duarte (2007, 

p.63), “informação é elemento básico e essencial do processo de comunicação, mas não 

o único”. Por isso, para o autor, o modelo simples de emissão e recepção não viabiliza 

completamente a comunicação. 

 
A informação é apropriada em geral por interação social, e depende de 
fatores como conhecimento de sua existência, disponibilidade, 
oportunidade, acesso, do ambiente em que se viabiliza a interação, de 
linguagem adequada, exigindo até mesmo uma pedagogia apropriada às 
circunstâncias (DUARTE, 2007, p.63). 

 

Matos (2007) afirma que a comunicação pública exige a participação da sociedade e 

seus segmentos nesse mecanismo de interação, tanto como receptores quanto como 

produtores. Esse sistema atua no ambiente que a autora chama de esfera pública, um 

“conjunto de espaços físicos e imateriais em que os agentes sociais podem efetivar sua 

participação no processo de comunicação pública” (MATOS, 2007, p.52). As informações 

que circulam nessa esfera pública, conforme Monteiro (2009), são portadoras do interesse 

coletivo, constituindo a essência da comunicação pública. Seus efeitos serão visíveis em 

longo prazo, pois, segundo a autora, a relação entre emissor e receptor “requer um tempo 

maior para se consolidar, pois seu objetivo, além de informar, é qualificar o cidadão para 

exercer seu poder de voz, de voto e de veto nas questões que dizem respeito à 

coletividade” (MONTEIRO, 2009, p.40). 

 

2.2 INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA 

 

Matos (2007) reconhece a dificuldade do gestor de comunicação pública em 

acompanhar, registrar e analisar os fluxos de informação que se dão nesses múltiplos 
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espaços de circulação. Para ela, o desafio é “implementar vias materiais e imateriais de 

trocas de informação que sejam, ao mesmo tempo, acessíveis, amigáveis e universais” 

(2007, p.52-53), o que inclui também a capacitação dos agentes para atuarem como 

comunicadores públicos, exercendo seu direito de participação, de cidadão. Além dos 

meios de comunicação usualmente utilizados para promover produtos, serviços e 

organizações, o comunicador público deve dispor, segundo Monteiro (2009, p.40), de 

instrumentos que favoreçam o debate, contribuam para ouvir as demandas da sociedade 

e mostrem o comprometimento das organizações com as questões sociais. A autora cita 

como exemplos as audiências públicas, os serviços de ouvidoria e os balanços sociais. 

Brandão (2009) acrescenta que a inclusão destes instrumentos de forte componente 

político participativo no rol de instrumentos já utilizados para comunicação, como 

televisão, rádio e impressos, é muito recente e ainda carece de análise criteriosa. À 

coleção de práticas, ela acrescenta os 0800, os call centers e os Conselhos. 

Duarte (2007), por sua vez, procura objetivar a discussão sobre instrumentos de 

Comunicação Pública ao classificá-los segundo sua ênfase na informação ou no diálogo 

entre os agentes. Relatórios, bancos de dados, publicações institucionais, iconografia, 

noticiários de imprensa, internet, banners, quadros murais, publicidade, fôlderes, cartazes, 

guias, boletins eletrônicos, cartas, manuais, malas diretas, discursos e eventos simbólicos 

se encaixam na primeira categoria, por terem “foco em subsídios, disponibilização e 

fornecimento de dados e orientações, ajudando a ampliar o conhecimento sobre um tema” 

(DUARTE, 2007, p.65). Os instrumentos que estabelecem instâncias de interação no 

âmbito da cooperação e no encaminhamento na busca de soluções entram para a 

categoria de diálogo. Nesta divisão estão os mecanismos de exercício da cidadania ativa 

e da promoção do benefício coletivo, motores da comunicação pública. Entre os exemplos 

citados pelo autor estão os fóruns de consulta, oficinas de mobilização social, grupos de 

trabalho, teleconferências, redes, reuniões, mesas de negociação, câmaras técnicas, 

conselhos setoriais, eventos dirigidos, conselhos gestores, centrais e serviços de 

atendimento ao cidadão, agentes sociais e consultas públicas. No mesmo estudo, Duarte 

classifica os instrumentos segundo os efeitos pretendidos e o público a ser atingido: a) 

comunicação de massa para disseminar informações para o máximo possível de pessoas 

e interferir na agenda pública, porém com capacidade de diálogo limitada; b) comunicação 

segmentada para tratar com grupos de interesses específicos; c) comunicação direta, que 

envolve o contato personalizado, face a face, e recebe especial atenção do autor. Nesta 

modalidade, há, de acordo com Duarte, facilidade na troca de informações e maior 

capacidade de compreensão. “A proximidade entre os comunicadores garante uma 
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aprendizagem mais consistente e um nível de informação adaptado às necessidades do 

interessado, assim como o feedback tende a ser mais imediato e preciso” (DUARTE, 

2007, p.66). 

Este trabalho, que busca saber mais sobre o cidadão assistido pela DPU-SC, recebe 

suporte extra a partir da visão expressa por Duarte (2007) ao tratar das adaptações pelas 

quais a instituição deve passar para se adequar à situação de cada público, de cada 

interessado. Segundo o autor, “para subsidiar o planejamento e definir os instrumentos 

que irão formalizar a intencionalidade da ação, é fundamental conhecer características, 

interesses, expectativas e possibilidades dos públicos” (DUARTE, 2007, p.68). E, ao 

defender que a iniciativa de promover comunicação deve partir do poder público, Duarte 

analisa: 

 
Hoje as grandes barreiras em comunicação não são a falta de 
instrumentos ou de informação, mas a dificuldade em ajudar o interessado 
a descobrir que ela existe, onde está, como acessá-la e como utilizá-la 
para aumentar seu conhecimento e capacidade de agir. Ou seja, permitir 
que cada cidadão tenha conhecimento pleno dos assuntos que lhe dizem 
respeito para tomar a melhor decisão possível (DUARTE, 2007, p.67). 
 

O planejamento citado pelo autor pode ser entendido como a elaboração de uma 

política de comunicação, importante documento para guiar as iniciativas de divulgação e 

diálogo da instituição. Nessa área, a experiência da elaboração da política de 

comunicação da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) é referência 

nacional. Conforme definição expressa no documento, a política de comunicação é o 

“instrumento orientador e normativo concebido para sistematizar as áreas comunicação 

da Empresa, maximizando seu desempenho” (EMBRAPA, 2002, p.11). Wilson da Costa 

Bueno, que participou como consultor da formulação da política, detalha o conceito. Para 

ele, a política de comunicação é: 

 
um processo articulado de definição de valores, objetivos, diretrizes, 
normas e estruturas, que tem como finalidade orientar o desenvolvimento 
de ações, estratégias e produtos de comunicação para uma organização 
tendo em vista o seu relacionamento com os diversos públicos de 
interesse (BUENO, 2009, p.310). 
 

 Por sua vez, o plano de comunicação, ainda segundo o autor, flui da política de 

comunicação e está focado em ações concretas para cumprimento de metas e objetivos, 

tais como definir canais de relacionamento com públicos e aumentar visibilidade da 

organização.  
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2.2.1 Assessoria de imprensa 

 

Entre os canais ou instrumentos que podem ser utilizados para a comunicação com 

os públicos está a imprensa, com seus veículos de massa e segmentados, o que exige 

das instituições uma atividade profissional de relacionamento com a mídia, a assessoria 

de imprensa. Para a Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ, 2007, p.7), compreende 

o envio frequente de informações jornalísticas de organizações para os veículos de 

comunicação em geral, tais como jornais diários, revistas, emissoras de rádio, agências 

de notícias, sites, portais e emissoras de TV. A assessoria de imprensa tem caráter 

estratégico fundamental, pois, segundo Oliveira (2006, p.3), “sua boa atuação aumenta a 

visibilidade da organização por meio dos veículos de comunicação de massa”, agregando 

ao noticiário relativo à instituição seu aval e credibilidade. 

Nesse contexto, outra função intimamente ligada à atuação da assessoria de 

imprensa é a realização de media training. A atividade consiste em treinar o cliente na 

capacidade de se comunicar com objetividade, clareza e síntese – qualidades 

fundamentais para uma boa entrevista – com foco em possíveis ações junto à imprensa, 

segundo Dias (2007, p.109). A autora destaca ainda que o treinamento será “mais efetivo 

quanto mais e melhor reunir informações sobre a atividade do jornalista em relação à 

fonte em questão” e com a simulação de entrevistas para posterior avaliação dos erros e 

dos acertos. 

O trabalho da assessoria de imprensa afeta significativamente a imagem que a 

organização tem perante a mídia e os públicos, o que é apontado pela auditoria. 

Conforme afirma Bueno (2014a), a auditoria de imagem consiste “em verificar como 

veículos e públicos (ou a comunidade como um todo) avaliam uma empresa, entidade ou 

pessoa”. A análise envolve fatores como peso do veículo, adequação à ação pretendida 

de comunicação e destaque dado à organização – atividade mais aprofundada que o 

simples clipping de notícias.  

 

2.2.2 Comunicação digital 

 

Pode-se definir a comunicação digital como o uso de Tecnologias Digitais de 

Informação e Comunicação, as chamadas TICs, para a construção do processo de 

comunicação nas organizações (CORRÊA, E., 2005). Sendo a internet o segundo meio 

de comunicação preferido pelos brasileiros, atrás apenas da televisão, e o terceiro mais 

utilizado, segundo a Pesquisa de Mídia de 2014, de responsabilidade da Secretaria de 
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Comunicação Social da Presidência da República (Secom), é impossível, portanto, 

desconsiderar o uso dos veículos digitais em uma estratégia ampla de comunicação. 

Segundo Corrêa, faz parte do planejamento a escolha das opções tecnológicas cujo uso e 

aplicação são mais adequados para uma determinada organização e para os públicos 

específicos. Às consolidadas formas de presença de organizações no meio digital, como 

os sites, alinham-se as recentes e poderosas redes sociais online. Recuero (2012) afirma 

que as redes sociais online se diferem das offline pelo fato de a primeira contar com 

representações dos atores sociais envolvidos e com conexões entre eles marcadas pelas 

ferramentas que proporcionam a emergência dessas representações. Além de oferecer 

essa possibilidade de conexão com outros nós da rede, a ferramenta também permite a 

produção de informação pelos atores. 

 
Assim, a informação coletada ou construída por um ator pode rapidamente 
impactar e circular no grupo como um todo. Como essas ferramentas 
permitem a permanência das informações, as conexões funcionam como 
vias de circulação, uma vez que, enviada uma mensagem para a rede, 
todos receberão quando se conectarem, pois a mesma ficará armazenada. 
Assim, mensagens construídas por quaisquer nós da rede podem ter 
impactos massivos (RECUERO, 2012, p.6). 

 

2.2.3 Comunicação interna 

 

A comunicação interna de uma organização, conforme Bueno (2014b), pode ser 

entendida como o esforço para estabelecer canais que possibilitem o relacionamento da 

direção com o público interno e entre os próprios elementos que integram este público. O 

autor considera que uma comunicação interna bem feita – transparente, ágil, democrática 

e participativa – é essencial para a sobrevivência e o desenvolvimento da organização, 

embora seja, muitas vezes, relegada a um segundo plano. A construção da imagem da 

organização e a divulgação das informações relativas a ela também depende do seu 

público interno. Exemplifica Perez (2007, p.3-4): 

 
Vários são os motivos pelos quais os funcionários são considerados 
essenciais para a construção da imagem da marca e da reputação da 
empresa. Apenas para citar alguns deles, é possível lembrar a confiança 
depositada nas informações repassadas por pessoas que trabalham e 
vivem o dia-a-dia de uma organização. De um modo geral, familiares, 
amigos e conhecidos, enfim, todo o grupo de relacionamento do 
funcionário o vê como uma pessoa que conhece a informação, seja ela 
boa ou ruim, pois ela vem de dentro da empresa.  
 

Para a manutenção desse importante canal aberto com o público interno, de acordo 

com a Pesquisa Comunicação Interna da Associação Brasileira de Comunicação 
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Empresarial (ABERJE, 2007), as organizações fazem uso de veículos como o vídeo 

jornal, a comunicação face a face, a newsletter, o boletim, o e-mail, o jornal mural, a 

revista e o jornal impresso – este, o mais utilizado na época, segundo o estudo, seguido 

da intranet. 

 

2.2.4 Comunicação dirigida 

 

O exercício da comunicação dirigida consiste na elaboração da mensagem eficiente, 

eficaz e apta a produzir os efeitos desejados no público receptor específico, segundo 

Ferreira (1994). Assim, afirma Barros et al. (2008), esse esforço deve compreender o 

tratamento da mensagem que se pretende transmitir e a escolha planejada e bem 

estudada dos veículos utilizados na transmissão das informações, a fim de ajustar a 

mensagem ao público. “É preciso fazer o levantamento dos públicos que influenciam, de 

forma direta ou indireta, a organização, para que se conheçam as características 

específicas de cada segmento e seu nível de relacionamento com a organização”, 

propõem os autores (BARROS et al., 2008, p.4). Por suas características, conclui Vera 

Corrêa (2010), a comunicação dirigida propicia maiores chances de obter resultados 

positivos para os objetivos traçados e contribuir para o relacionamento que se pretende 

estabelecer. 

Kunsch (2003, p.187 apud MAGALHÃES, 2006, p.11) afirma que há diversas formas 

de realizar a comunicação dirigida: oral (discursos, telefone, reuniões dialogais como 

fóruns, painéis, seminários etc.), escrita (correspondência em geral, mala-direta, jornais, 

revistas, relatórios, manuais e folders, entre outros), auxiliar (recursos audiovisuais, 

internet, intranet) e aproximativas (visitas, feiras, exposições, sempre com necessidade de 

contato direto e pessoal). 

O desenvolvimento de ações de comunicação dirigida pelas organizações – aqui, a 

Defensoria Pública da União – pode se dar, por exemplo, por meio de publicações 

institucionais e promoção de eventos. Conforme Pinho (1990), a produção de peças 

gráficas (jornal interno, folders, cartazes, panfletos, livros, manuais, cartilhas etc.) ou 

eletrônicas (programas de rádio, vídeos, sites, entre outros), voltadas a um público 

específico se encaixam nesse grupo, que busca divulgar informações de interesse da 

entidade e divulgar imagem positiva da organização. O evento, por sua vez, compreende 

fóruns, debates, projetos externos, participação em campanhas promocionais ou em 

alusão a datas significativas. 
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O evento é uma ferramenta estratégica de comunicação utilizada para 
informar e mobilizar públicos de interesse da instituição. Acontece de 
forma articulada a outras ferramentas visando atingir os objetivos de 
comunicação. Quando corretamente planejado e conduzido, o evento 
amplia o conhecimento sobre temas, reduz barreiras de comunicação e 
contribui para promover uma imagem positiva das políticas e ações, 
agregando valores à instituição. (BRASIL, 2013) 
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3 DEFENSORIA PÚBLICA 
 
 

Fruto do mesmo período histórico recordado anteriormente e das lutas por 

democracia e mais participação do povo na condução do país, a criação da Defensoria 

Pública está prevista no artigo 134 da Constituição Federal de 1988, sendo essencial “à 

função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos 

os graus, dos necessitados”. A instituição cumpre o imposto no artigo 5º, que prevê que “o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos” (BRASIL, 1988). Estabelece-se, assim, o direito de acesso à Justiça que, 

afirma Souza Júnior (2011, p.2), é “requisito fundamental básico dos direitos humanos, é 

um direito fundamental social” que permite a ação da cidadania reivindicatória e o 

exercício da democracia. Percebe-se um contraste claro com as décadas anteriores, da 

ditadura em que, como lembra Córdova (2013), a violência estatal era “a resposta às 

justas indagações da população acerca do diuturno desrespeito aos direitos civis e 

políticos dos homens e mulheres no Brasil”. 

Apesar da urgência e da previsão contida na Carta Magna, que já segmentava a 

instituição em níveis estadual, distrital e federal, a regulamentação da Defensoria Pública 

ocorreu apenas cinco anos depois, com a Lei Complementar nº 80, de 1994. A 

implantação da Defensoria Pública da União, objeto deste trabalho, deu-se em caráter 

emergencial e provisório somente após a publicação da Lei 9.020, de 1995. Desde então, 

a instituição cresce de maneira bastante modesta. Há mais cargos vagos do que 

defensores públicos federais ativos. São apenas 560 defensores em todo o país para 

atuar nas 27 unidades federativas em benefício de um universo de 160 milhões de 

pessoas que se encaixariam nos requisitos para utilizar o serviço (HORTA, 2014). 

 

3.1 COMUNICAÇÃO: PILAR DA DEFENSORIA PÚBLICA 

 

Com a reforma da Lei Orgânica Nacional (LC 80/94) pela Lei Complementar nº 132, 

de 2009, agregou-se, conta Córdova (2013), à missão constitucional de acesso à Justiça 

como Poder Judiciário “a noção do acesso à justiça no sentido de justiça social, de 

acesso à informação sobre direitos”, que devem ser reconhecidos e respeitados pelo 

Estado. O parágrafo III do artigo 4º da LC 80/94, que trata dos objetivos da Defensoria 

Pública, ganhou, assim, a seguinte redação: “promover a difusão e a conscientização dos 

direitos humanos, da cidadania e do ordenamento jurídico” (BRASIL, 2009). Como 

destaca Reis (2009, p.48), a Defensoria não age exclusivamente no âmbito da assistência 
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judiciária, mas busca contribuir para que a sociedade atue de forma autônoma, 

emancipada. Sobre essa atividade extrajudicial, o autor ressalta que: 

 
abrange tanto a promoção da mediação de conflitos – atividade ligada à 
chamada terceira onda de acesso à Justiça –, que auxilia sobremaneira 
para o desafogamento do Poder Judiciário, como a orientação jurídica e a 
educação em direitos. Note-se que essas três atividades extrajudiciais se 
imbricam com a noção de cidadania, posto que atuam como uma função 
pedagógica: auxiliam as pessoas a cada vez mais aprenderem a resolver 
eventuais conflitos de forma pacífica, o que só pode ser alcançado com a 
plena consciência de seus direitos, e que viver em sociedade significa 
respeitar o outro (REIS, 2009, p.48) 
 

Diante do novo cenário, a Defensoria Pública da União incorpora a recente função à 

lista de serviços oferecidos – assistência judicial integral e gratuita à população carente; 

assistência extrajudicial para a resolução de conflitos à população carente; assistência 

jurídica preventiva e consultiva à população carente – e também a sua missão - “garantir 

aos necessitados o conhecimento e a defesa de seus direitos” (DPU, 2013). Assim, além 

de atuar na comunicação junto a veículos de imprensa, o que ganhou reforço a partir de 

2010 com a posse de jornalistas concursados, e na promoção de eventos próprios junto a 

comunidades e públicos específicos, a instituição vem trabalhando no “exercício da 

defesa dos direitos e interesses individuais, difusos, coletivos e individuais homogêneos, 

em conselhos  e comitês”, destaca Córdova (2013). 

Reis (2009, p.52) concorda com Duarte (2007, p.67) ao dizer que a iniciativa de levar 

comunicação – aqui, conhecimento sobre direitos – deve partir do poder público, 

representada pela Defensoria Pública neste trabalho. Para aquele, uma atuação passiva 

da Defensoria se assemelha à inércia, uma vez que as pessoas desconhecem seus 

direitos. Reis (2009, p.53) acrescenta que o contato é “imprescindível tanto para que essa 

gente veja o Estado Social indo até ela (sobretudo em tempos em que apenas o Estado-

penal lhe visita) como para que o profissional entenda essa outra realidade”. Em discurso 

afinado com os fundamentos de comunicação pública de autores como Duarte (2007, 

2008 e 2011), Matos (2007), Monteiro (2009), Hohlfeldt (2011) e Brandão (2009), Reis 

(2009) reafirma a importância do conhecimento sobre direitos para o exercício da 

cidadania – até mesmo classificando-a como “educação” – e defende a criação de canais 

de comunicação para debate com a população necessitada, ultrapassando a simples 

ação de levar informação. O autor completa que, em suma, 

 
a educação em direitos deve ser polemizada, e não pode limitar-se a ser 
uma mera (embora imprescindível) informação sobre direitos. Assim, deve 
abranger, além da informação de direitos, a informação de deveres e a 
conscientização das pessoas no que toca às relações de poder vigentes – 
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ponto em que falham, e muito, os meios de comunicação social (REIS, 
2009, p.50-51). 
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4 A COMUNICAÇÃO COM O PÚBLICO ATENDIDO PELA DPU-SC 

Motivada pela falta de dados sobre a população assistida pela Defensoria Pública da 

União em Santa Catarina, uma vez que a simples segmentação pela renda familiar não é 

suficiente para expor os meios de comunicação que esse grupo utiliza, a pesquisa cruzou 

os dados obtidos por meio de questionários aplicados junto ao setor de atendimento da 

instituição com as informações sobre o funcionamento da comunicação obtidas na 

entrevista em profundidade com o chefe do setor nacional, o jornalista Chico Macedo, e 

de conhecimentos do próprio autor do trabalho, que atua na unidade catarinense. 

Buscou-se relacionar os resultados obtidos com as rotinas e estrutura de 

Comunicação Social da unidade, a fim de servirem de insumos para ajustes ou mudanças 

na atuação junto a esse público. A pesquisa foi pensada e executada para que sirva de 

modelo, também, para projetos semelhantes nos núcleos da Defensoria Pública da União 

nos outros 25 Estados da Federação e no Distrito Federal. 

 

4.1 MÉTODO E TÉCNICA DE PESQUISA 

 

A pesquisa foi iniciada com um levantamento bibliográfico sobre os temas 

comunicação pública e defensoria pública e sua relação com este trabalho. Concluída 

essa fase, o autor aplicou questionário integrante da fase descritiva quantitativa da 

pesquisa no público atendido pela DPU-SC, após autorização concedida pelo então 

defensor público-chefe, André Dias Pereira. A seleção dos respondentes deu-se 

aleatoriamente, de acordo com os atendimentos que eram agendados no departamento 

específico e sem interferência do pesquisador. 

Diante da impossibilidade de se entrevistar todos os cidadãos assistidos pela DPU-

SC e restando claro o caráter experimental da pesquisa, foram consultadas 20 pessoas 

para se obter as respostas do questionário. Durante as tardes dos dias 15 e 20 de janeiro 

de 2014, 20 cidadãos responderam as perguntas, sob anonimato garantido, no setor de 

atendimento da instituição, no Centro de Florianópolis. 

Em outro momento, após a realização deste trabalho, com o intuito de ampliar a 

expressividade de seus resultados, sugere-se a aplicação da fórmula desenvolvida pela 

Universidade de São Paulo (USP) para o cálculo da amostra: 

 

A = N.A0 
         N + A0 
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Onde: 

A = amostra 

N = universo 

A0 =  1 
        E0

2 

E0 = erro amostral 

 

Utilizando-se como universo o número de atendimentos registrados no ano de 2013 

na DPU-SC, quando 8.274 pessoas utilizaram os serviços na capital catarinense, e índice 

de erro amostral de 5%, chega-se à amostra de 381 pessoas. Não houve viabilidade, 

durante a realização deste trabalho, para a entrevista presencial desse número de 

cidadãos ou a possibilidade de envio dos questionários. 

Dentre as 20 pessoas consultadas para este trabalho, participaram moradores das 

principais cidades atendidas pela DPU-SC: Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça, 

além de Antônio Carlos e da argentina Córdoba, uma vez que a prestação de serviços 

também se dá na defesa de direitos de estrangeiros no Brasil. Apesar da expectativa 

inicial de um número expressivo de entrevistados acima dos 60 anos, devido à grande 

quantidade de atendimentos prestados nas áreas de saúde e previdência, a faixa etária 

que contou com maior quantidade de respondentes foi o grupo anterior, de 41 a 60 anos 

(45%), seguido de perto pelo grupo de 26 a 40 anos (40%). Apenas 10% dos 

entrevistados tinham mais de 60 anos. 

A opção por entrevistar as pessoas que já buscavam auxílio jurídico gratuito da DPU, 

diante do grande número de cidadãos incapazes de pagar pelo serviço de um advogado 

na região, acabou por limitar a pesquisa, uma vez que muitos que sequer conhecem a 

instituição não poderão apontar seus meios de informação e, ocasionalmente, poderão 

continuar sem conhecimento sobre seus serviços. Ainda assim, esta pesquisa aponta os 

caminhos mais comuns utilizados pelo público-alvo da instituição na procura por 

informações, indicando uma direção clara a seguir. Em busca de dados ainda mais fieis, 

deve, também, servir de base para ações subsequentes e novas pesquisas. 

Os resultados foram mensurados e tabelados com auxílio do Google Drive, no qual 

foram recriados e preenchidos os questionários, com posterior síntese produzida pelo 

próprio aplicativo online. Os números finais passaram pela análise do autor da pesquisa. 

Nesta etapa, foi de grande valia a entrevista em profundidade realizada com o chefe da 

Assessoria de Comunicação Social (Ascom) da DPU, em Brasília, o jornalista Chico 

Macedo, a partir do roteiro de questões presente no Apêndice C deste estudo. Tal método 
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foi utilizado para obter-se a situação atual da atuação do setor de Comunicação da 

instituição nacionalmente. A pesquisa foi aplicada via internet na semana entre 10 e 14 de 

março de 2014. Na análise realizada a partir daí, a fim de elaborar sugestões para o 

trabalho da Ascom, o pesquisador também utilizou os conhecimentos que possui sobre o 

trabalho na instituição, onde atua desde dezembro de 2010. 

 

4.2 A COMUNICAÇÃO DA DPU COM OS ASSISTIDOS 

 

A formatação do exercício de comunicação da DPU na Assessoria de Comunicação 

Social (Ascom) é bastante recente, proveniente da publicação do novo regimento da 

instituição, em fevereiro de 2014, e derivada da junção dos setores até então 

denominados Assessoria de Imprensa e Assessoria de Comunicação Corporativa. A 

equipe atual conta com 19 profissionais na sede em Brasília (seis jornalistas, um 

publicitário, um relações públicas, um fotógrafo, dois apoios multimídia, uma secretária, 

dois estagiários de jornalismo, dois estagiários de publicidade, uma funcionária 

terceirizada de secretariado executivo, uma servidora técnica em assuntos educacionais e 

uma estagiária de secretariado executivo), de acordo com o chefe da Ascom, o jornalista 

Chico Macedo. Nos estados há 13 jornalistas distribuídos em 12 unidades: Porto Alegre, 

Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, 

Recife, Fortaleza e Manaus, além de uma publicitária em Goiânia. 

 

4.2.1 Produtos 

 

A Ascom atua, de forma prioritária, no relacionamento com a mídia, voltado à 

comunicação institucional e com os cidadãos assistidos, segundo Macedo. Esse contato 

com a população é presente, por exemplo, na publicação de colunas permanentes em 

jornais populares em Santa Catarina, Minas Gerais e Paraná. Também são produtos de 

comunicação o site, as contas nas redes sociais, voltadas à comunicação institucional; e a 

intranet e os informativos das unidades, na função de comunicação interna. Na visão do 

jornalista, o produto mais voltado ao assistido é o programa de rádio Acesso à Justiça, 

produzido pela equipe da Ascom com conteúdo sobre direitos do cidadão e atuação da 

DPU e distribuído a rádio comunitárias do país. Macedo afirma que há estímulo da 

Administração Superior “na difusão do programa semanal de rádio da DPU, por seu 

enorme potencial de capilaridade e por se tratar de veículo especificamente voltado para 

os assistidos”. O jornalista avalia que os produtos de comunicação da DPU, em geral, 
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pouco chegam à população, com exceção do programa de rádio Acesso à Justiça, as 

colunas nos jornais populares e as cartilhas distribuídas no atendimento, em projetos ou 

efemérides. 

 

4.2.2 Dificuldades 

 

A partir da entrevista do jornalista Chico Macedo, foi possível destacar três grandes 

dificuldades que se interligam e afetam o desempenho da comunicação da Defensoria 

Pública da União: a falta da noção de unicidade do órgão, a ausência de uma política de 

comunicação e a pouca compreensão do setor como fundamental para o cumprimento do 

papel legal da instituição de orientação jurídica ao cidadão pobre brasileiro. 

A primeira questão afeta a instituição além dos limites de sua comunicação. Macedo 

explica que “a DPU possui uma cultura de autonomia entre as unidades muito forte, o que 

compromete não só a uniformização da Comunicação da DPU como de uma série de 

outros procedimentos, como atendimento etc.”. Há núcleo, segundo o jornalista, que 

chegaram a criar assessorias de comunicação independentes da sede, com servidores de 

outras áreas e estagiários de Jornalismo. Apesar do esforço em resolver o problema, essa 

cultura organizacional ainda se faz forte. Desprovida de normatização completa, a 

comunicação se põe no meio de um debate sobre hierarquia na instituição, desorientando 

suas atividades – ora direcionadas ao defensor público-geral federal, ora ao defensor 

público-chefe da unidade estadual e por vezes até a questões pessoais de membros da 

carreira. “Faltam padrões, critérios e entendimento do fluxo hierárquico de demandas de 

Comunicação Social no órgão”, expõe Macedo. 

O combate frontal a esse desafio passa, invariavelmente, pela construção de uma 

política de comunicação para a DPU. Macedo conta que se chegou a elaborar uma 

proposta de política, que não foi publicada. Além de um manual de redação e estilo, a 

atividade da Ascom é baseada na Portaria nº2, de 6 de janeiro de 2014, que regulamenta 

a assessoria de imprensa, e no Art. 7º do Regimento Interno da DPU, que trata da 

questão. Ambos – anexados a esta pesquisa – são normativos importantes, listam as 

ações atinentes à Ascom, mas sem estabelecer direcionamentos, identificar públicos e 

propor estratégias, ainda distantes, portanto, de garantirem o aprofundamento encontrado 

em uma política de comunicação. “Definir e publicar uma política de comunicação, com 

planos anuais vinculados ao Mapa Estratégico do órgão e com linha editorial definida é 

fundamental para avançar na função pública da Ascom/DPU”, conclui Macedo, consciente 

da situação. 
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A terceira barreira relevante – a pouca compreensão sobre o papel legal da 

instituição de orientação jurídica ao cidadão pobre brasileiro – é derivado dos dois 

anteriores. Conforme explicitado no item 3.1 deste trabalho, a DPU tem o dever de 

divulgar informações sobre direitos e cidadania à população, atividade intrinsicamente 

ligada à ação de profissionais da área de comunicação. Macedo explica que:  

 

O histórico do setor o levou a ser entendido como uma área meramente 
operacional, atendedora de demandas que chegam de todos os lados. 
Essa porosidade a que foi submetida leva a Ascom a executar tarefas 
pouco ou nada estratégicas para instituição. 

 

 A Ascom, segundo o jornalista, deve ter “uma dimensão estratégica participante das 

decisões políticas e administrativas do órgão, respeitando a independência de atuação 

jurídica de cada um dos defensores públicos federais”. A continuação e o reforço do 

trabalho profissional, organizado e fundamentado do setor auxiliarão na conquista 

gradativa dessa posição na instituição. 

 

4.2.3 Perspectivas 

 

A ampliação e a qualificação da Ascom da DPU passam, inevitavelmente, pela 

estruturação de toda a instituição. Chico Macedo acredita que uma série de mudanças 

significativas a médio prazo mudarão drasticamente o perfil do órgão. Entre as alterações 

citadas estão o aumento expressivo no número de defensores (de 561 para 1.200) e no 

número de municípios atendidos, chegando a 220; a efetiva autonomia da DPU perante o 

Poder Executivo; a criação de uma carreira administrativa, eliminando a dependência de 

cessão de servidores de outros órgãos; e estrutura funcional, com criação de “cargos 

comissionados que reflitam as responsabilidades de cada setor”. O caminho é 

profissionalizar a comunicação a partir, também, do entendimento da unicidade do órgão. 

Entre as medidas práticas consequentes a esse cenário estão, segundo o jornalista, a 

realização de concursos públicos, contratação de serviços de Tecnologia da Informação 

específicos para o desenvolvimento e manutenção das ferramentas virtuais, destinação 

de orçamento para a contratação de serviços de clipping e media training, assinaturas de 

jornais e revistas e compra de equipamentos. 
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4.3 MEIOS DE COMUNICAÇÃO DOS ASSISTIDOS DA DPU-SC 

 

Optou-se pela divisão dos conteúdos em tópicos para melhor organização. A 

segmentação dos temas levou à proposição de caminhos para atuação da comunicação 

da Defensoria Pública da União (DPU). Alguns desses caminhos já eram percorridos pelo 

setor com convicção, recebiam menor importância e outros não eram utilizados, como 

apontou a entrevista em profundidade com o jornalista Chico Macedo, chefe da 

Assessoria de Comunicação Social (Ascom) da DPU. O resultado da pesquisa 

quantitativa descritiva com os assistidos da Defensoria Pública da União em Santa 

Catarina e o roteiro da entrevista em profundidade encontram-se nos apêndices deste 

trabalho. 

 

4.3.1 Conhecimento sobre direitos 

 

Há muito espaço para avanço na divulgação sobre direitos junto à população 

assistida pela DPU-SC. Entre os entrevistados na fase quantitativa da pesquisa, 60% 

disseram que têm poucas informações sobre direitos. Os outros 40% afirmaram ter muitas 

informações, mas não se consideraram plenamente satisfeitos quanto ao conhecimento 

que possuíam. As outras opções - “Não estou informado” e “Não preciso de mais 

informações” - não foram escolhidas. A necessidade de conhecimentos conduz à busca 

pelas informações, que, segundo a pesquisa, tende a ser exitosa. Neste ponto, 65% dos 

assistidos encontraram os dados que procuravam sobre direitos sempre que precisaram. 

O grupo restante já ficou sem a informação necessária pelo simples fato de não conseguir 

localizá-la. 

Ao cruzar dados obtidos em três momentos distintos do questionário, obteve-se um 

panorama revelador que pode levar a ações práticas da Ascom da DPU. Setenta e oito 

por cento dos cidadãos entre 19 e 40 anos de idade têm o costume de se informar 

utilizando a internet. A partir dos 41 anos, o índice cai para 18%. Entre as pessoas que 

usam internet, de todas as idades, 78% disseram nunca ter tido problemas para encontrar 

a informação sobre direitos que procuravam. Dentre o grupo sem internet, o resultado foi 

menor, mas ainda positivo, de 55%. 

A inclusão digital parece estar distante das pessoas carentes acima dos 40 anos, 

seja por falta de oportunidade, distância do serviço público gratuito ou dificuldade de 

adaptação à nova mídia. Os integrantes desse grupo, em sua maioria, encontraram as 

informações que precisavam longe da internet – por meio, talvez, de contato com órgãos 
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públicos ou com amigos, parentes, advogados particulares, associações ou outra 

organização. E, apesar de a maior parte desse grupo – mais de 55% - acreditar que 

detém muitas informações sobre direitos, o índice de sucesso na busca pelos dados, no 

entanto, foi inferior aos “jovens” da internet. Os mais novos, em sua maioria (75%) 

reconhecem ter poucas informações sobre direitos, mas obtém mais êxito na busca. As 

facilidades trazidas pela internet podem ser a explicação. Uma simples busca no Google 

pode levar a milhares de respostas. Confiáveis ou não, mas ainda assim respostas, o que 

pode ser o bastante para o internauta naquele momento. 

A partir do resultado obtido aqui, pode-se apontar caminhos distintos, porém não 

excludentes, para os dois grupos de assistidos. Os mais jovens têm na internet uma 

grande aliada, e a Defensoria, uma oportunidade. A reunião de informações sobre direitos 

em torno de uma instituição confiável como a DPU pode render frutos, desde que 

elaborada com estudo, organização, atualizações periódicas, linguagem simples e 

formatos de fácil consumo, como opções de conteúdo em foto e vídeo, por exemplo. A 

educação em direitos para esse público via internet não tem custo alto, é abrangente e 

certamente auxiliará na formação de cidadãos que envelhecerão com mais consciência 

de seus direitos e deveres. 

Para assistidos com mais de 40 anos, grupo com o maior número de entrevistados, 

o caminho parece ser outro. Neste primeiro momento, o questionário não identificou 

precisamente qual. Embora limitado pelo tempo dos jornalísticos para emplacar pautas 

que se aprofundem o suficiente em direitos, o reforço na atividade de assessoria de 

imprensa pode ser uma boa opção. Ao menos para instigar a curiosidade do cidadão com 

as curtas aparições para promover o serviço ou apresentar resposta a casos específicos 

trazidos pela reportagem. Outra solução é o contato direto com as comunidades carentes, 

promovendo rodadas de informação sobre direitos e contando com o apoio de estruturas 

públicas já instaladas na região. 

Vale ressaltar que as atividades não são excludentes, muito pelo contrário. O 

trabalho desenvolvido em uma pode colaborar com o progresso da outra, após adaptação 

ao meio utilizado. Entre as sugestões para a elaboração de questionário para possível 

aplicação em outras unidades da DPU no Brasil está a incorporação da questão “Quando 

você busca informações sobre seus direitos, onde vai procurá-las?”. Dessa forma, ficarão 

mais claros os recursos disponíveis e mais utilizados espontaneamente pela população 

na informação sobre direitos, sejam eles vinculados à internet ou não. 
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4.3.2 Conhecimento sobre a DPU 

 

Na questão sobre a maneira pela qual tomou conhecimento sobre os serviços 

prestados pela DPU, ficou confirmada a grande influência exercida por amigos e parentes 

nas decisões tomadas pelos assistidos da DPU. Quarenta e cinco por cento dos 

respondentes chegaram à instituição por indicação de amigos e parentes, o famoso boca-

a-boca. E os respondentes creditam 90% de confiança em uma informação passada por 

um amigo ou parente. É nova confirmação sobre a importância desses divulgadores para 

uma instituição. A pesquisa Trust Barometer, realizada pela agência de comunicação 

Edelman em 25 países, com cerca de 30 mil pessoas, incluiu a partir de 2008, na questão 

“em quem você acredita”, a opção "Eu acredito em alguém como eu”. O Brasil teve o 

maior índice dessa alternativa de resposta, com 88%, seguido pelo México (78%) e 

Estados Unidos (55%). 

Aprimorar a qualidade, a agilidade, a atenção e a acolhida do setor atendimento, 

além de ser uma medida de eficiência para a instituição em geral, acaba por se tornar 

uma grande estimuladora de propaganda de seus serviços. Quando satisfeitos, ex e 

atuais usuários são divulgadores em potencial da instituição. O inverso também é válido. 

O relato de uma experiência negativa pode frear o ímpeto de um cidadão necessitado na 

busca pelo serviço público. Pesquisas mensais realizadas junto ao setor de Atendimento 

da DPU-SC já demonstram a qualidade do serviço. No terceiro trimestre de 2013, o 

atendimento recebeu conceito ótimo ou bom de 97% dos entrevistados pela pesquisa 

interna periódica. A DPU deve considerar ações de comunicação interna a fim de 

propagar a cultura de bom atendimento, da importância de propiciar conforto a alguém 

que já se encontra em situação de vulnerabilidade, o cidadão assistido, e de valorizar o 

papel social da instituição. Cientes da relevância e da qualidade do serviço, os servidores, 

funcionários e estagiários podem se transformar em divulgadores de uma imagem positiva 

da DPU, não só para os assistidos, mas também para o público externo que sequer 

necessita de assistência jurídica gratuita e desconhece a organização.  

Apenas 5% dos entrevistados chegaram à DPU após se informarem a respeito por 

meio dos meios de comunicação tradicionais, tais como jornais, rádios, TVs e sites na 

internet de veículos de grandes empresas de comunicação. A única citação foi para o 

jornal Hora de Santa Catarina, no qual a DPU mantém desde meados de 2013 uma 

coluna quinzenal sobre direitos do cidadão. Apesar do baixo índice, é preciso considerar 

que a influência dos veículos de comunicação nem sempre é percebida de forma direta. A 

reportagem pode ser lida/ouvida/assistida por alguém que posteriormente repassará a 
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informação a um conhecido. As ações de envolvimento com a mídia tradicional são 

tratadas no item 4.3.4 desta pesquisa. 

O grande destaque deste questionamento foi o número de assistidos que chegaram 

à DPU após indicação feita por órgãos públicos. Metade dos entrevistados souberam da 

instituição por esse meio. Médicos e postos de saúde lideraram na quantidade de 

citações, mas também foram mencionados o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a 

Polícia Federal, a Justiça Federal, a Defensoria Pública Estadual e a Fundação 

Catarinense de Educação Especial. O resultado é curioso. As questões de saúde e de 

previdência são as mais numerosas na DPU, ou seja, há uma grande quantidade de 

processos movidos por defensores públicos federais contra o INSS e, nas questões de 

saúde, contra a União, o Estado e o Município. Ainda assim – ou talvez pelo sucesso da 

via jurídica diante da impossibilidade administrativa do servidor ou funcionário desses 

órgãos levarem à frente o pleito do cidadão –, a DPU é frequentemente indicada por eles. 

A Polícia Federal conduz investigações e indica a DPU para os cidadãos carentes que 

não possuem advogado quando da prisão. A Justiça Federal já conta com uma “unidade 

avançada” da DPU, com servidor próprio, em sua sede em Florianópolis. Assim, o 

encaminhamento ganha em qualidade e frequência. 

A Defensoria Pública Estadual, por sua vez, é muito recente. O Estado de Santa 

Catarina foi o último do país a criar, em março de 2013, a instituição que presta o serviço 

de assistência jurídica gratuita aos cidadãos carentes na Justiça Comum. A Defensoria 

Pública da União participou ativamente da luta pela criação da instituição e, desde então, 

intensifica os laços de atuação e a troca de conhecimento. A indicação da DPU pela DPE 

é natural, uma vez que, por regra, uma não pode atuar nas matérias da outra. Assim, 

encaminha os cidadãos ao atendimento adequado ao caso recebido. 

Em geral, os órgãos e instituições públicas tiveram boa avaliação no quesito 

confiabilidade da informação que repassam. O tão criticado INSS foi apontado como de 

boa confiabilidade por 56% dos respondentes. Os postos de saúde tiveram índice 

próximo, de 55%. A experiência pessoal impactou diretamente nesses números, conforme 

relato dos próprios assistidos no momento da resposta. Os Centros de Referência em 

Assistência Social chegaram a 79%. O Ministério Público, com 91%, e a Defensoria 

Pública – não somente a da União –, com 94%, também são consideradas instituições de 

credibilidade. Cabe apontar, aqui, que os entrevistados podem ter se sentido intimidados 

no momento de responder ao questionário, identificado a eles como uma atividade de 

pesquisa interna da Defensoria Pública. Assim, existe a possibilidade de terem dado notas 

altas sem total sinceridade. 
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Não há atividade planejada nacionalmente pela DPU para o contato com cidadãos 

assistidos via outro órgão público, com a exceção de possíveis ações isoladas nos 

núcleos regionais. Conforme o chefe da Assessoria de Comunicação da DPU, Chico 

Macedo, há um contato tímido com o Conselho Nacional de Defensores Públicos Gerais 

(Condege). Outra ação nesse sentido foi a primeira participação de jornalistas da DPU no 

Congresso Brasileiro de Assessores de Comunicação da Justiça (Conbrascom), realizado 

em São Paulo em outubro de 2013. O resultado da pesquisa revela a urgência de um 

contato mais próximo com os órgãos públicos, vinculados ou não ao sistema de Justiça. 

Podem ser promovidas palestras e atividades de capacitação junto a médicos e 

funcionários de postos de saúde e do INSS, a exemplo do que já é realizado durante o 

projeto DPU na Comunidade em regiões carentes. Também pode ser desenvolvido 

material específico para divulgação nesses locais. A efetividade dessa sugestão depende, 

claro, da permissão dos chefes e diretores desses órgãos. 

 

4.3.3 Necessidade de conhecimento 

 

Historicamente, o direito à saúde e o previdenciário são as matérias com maior 

demanda de atendimentos na DPU. A pesquisa refletiu a estatística. Quando os assistidos 

foram questionados sobre em qual matéria gostariam de ter mais conhecimento sobre 

direitos, a saúde teve 41% das menções, seguida da previdência, com 24%. Na saúde, as 

dúvidas mais comuns envolvem medicamentos, tratamentos, cirurgias, exames e até 

consultas não fornecidos pelo Sistema Único de Saúde, pelos mais variados motivos. A 

área da previdência engloba solicitação de benefícios e aposentadoria. 

Chama a atenção também a opção pelo item “Moradia na área federal”, com 16%. 

Entre os temas mais comuns está a utilização de terrenos da União, caso frequente na 

região de Florianópolis devido à necessidade do uso de áreas próximas ao mar para o 

trabalho de pescadores artesanais. Fica demonstrada a necessidade da divulgação de 

mais informações dessa matéria a fim de suprir a demanda detectada. 

Foram citados ainda “Problemas com a Caixa Econômica Federal (8%), “Crimes na 

área federal”, com 5%, “Direitos para estrangeiros” (3%) e Educação na área federal (3%). 

 

4.3.4 Uso de mídia tradicional 

 

A informação por meio de veículos da mídia tradicional, operados por grandes 

grupos de comunicação, compôs a primeira parte do questionário. Hoje, o contato com 
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mídia tradicional é a principal área de atuação do setor da Assessoria de Comunicação 

Social da Defensoria Pública da União. É um caminho com boa repercussão entre os 

assistidos. Setenta e cinco por cento dos respondentes afirmaram que as informações 

prestadas pelos veículos de grandes grupos de comunicação são confiáveis. 

O chefe da Assessoria de Comunicação Social da DPU, Chico Macedo, afirma que o 

relacionamento com a mídia é considerado atividade prioritária há dois anos. Até então, a 

produção dos profissionais era voltada à publicação de notas para o site, com trabalho 

reativo ou ocasional de assessoria de imprensa. A mudança de postura trouxe resultados 

expressivos, como o aumento de cinco vezes no número de inserções na mídia em um 

ano. O desafio, no entanto, persiste, segundo Macedo, a fim de se obter mais qualidade 

das inserções. “Sair do zero para o 20 é mais fácil que sair do 20 para o 40”, resume o 

jornalista. 

Aqui, a história do cidadão assistido auxilia na qualificação da sugestão de matéria, 

sendo um recurso para emplacar pautas junto à mídia tradicional. “Vender esse 

personagem é o caminho ideal para ilustrar o trabalho de garantia de direito do órgão”, diz 

Macedo. O sucesso da DPU em sua assistência jurídica e proteção do direito ganha 

expressão aliado a um exemplo real. Como lembra o jornalista, a ação depende também 

do interesse do cidadão em expor sua história, objeto do primeiro compromisso da DPU. 

 

a) Televisão 

 

Sem novidades, a televisão aparece como a mídia tradicional mais utilizada. 

Assistem a programas informativos 95% dos entrevistados. Entre os canais, a vantagem é 

da RBS TV/Globo, com 43% das citações, seguida pela RIC Record SC (29%) e pelo – 

até um pouco surpreendente – SBT (14%). Também receberam citações a Record News 

(6%), a Band SC (6%) e a opção Outros (3%), com a resposta “qualquer”. 

O período de maior audiência é a noite, com 53% das citações. Depois vêm a 

manhã (20%), o meio-dia (17%) e a tarde (10%), sob influência das rotinas de cada 

assistido e da programação oferecida pelos canais. Os jornais de abrangência nacional 

foram os mais citados entre os programas. O destaque é o Jornal Nacional, da RBS 

TV/Globo, lembrado oito vezes. Também foram mencionados o Jornal da Noite (Band), o 

Brasil Urgente (Band), o Jornal Hoje (RBS TV/Globo), o Jornal da Record e o Jornal da 

Globo. Entre os noticiários locais, o Jornal do Meio-dia (RIC Record SC) foi citado três 

vezes, e o concorrente Jornal do Almoço (RBS TV/Globo), duas, além de uma menção ao 

Bom Dia SC (RBS TV/Globo). 
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A assessoria de imprensa deve se articular em âmbito nacional para facilitar a 

promoção de pautas que emplaquem nos noticiários de maior abrangência. Sugere-se 

que, sob coordenação da Ascom, os jornalistas das unidades regionais da instituição 

proponham temas e personagens, além de contatar as redações para oferecer as 

sugestões de pautas previamente definidas pelo grupo, com ação padronizada. 

 

b) Rádio 

 

O rádio é muito presente na vida dos assistidos da DPU-SC. Segundo meio de 

comunicação mais utilizado entre a mídia tradicional, foi citado por 70% dos entrevistados. 

Embora a questão tenha tratado de estações com conteúdo noticioso em destaque, 

muitos respondentes citaram rádios voltadas à reprodução de músicas, como Regional 

FM, Atlântida FM, Band FM e Antena 1, ou de temática religiosa, como Novo Tempo FM e 

Rede Aleluia. 

A maioria dos assistidos ouve rádio no turno da manhã. A noite, a tarde e o meio-dia 

vêm mais atrás, nessa ordem. Dentre as rádios com espaço para o jornalismo, a CBN 

Diário foi lembrada em 24% das ocasiões, logo à frente da Guararema, com 18%. 

Receberam menções a Guarujá e a Rádio Record. Poucos programas foram citados: Voz 

do Brasil, Debate Diário (esportivo – CBN Diário) e, genericamente, evangélicos. Há ainda 

uma citação à Hora do Indignado, programa capitaneado pelo locutor Jota Pacheco na 

Rádio Guararema. 

A DPU tem parceria para a divulgação de programas curtos sobre direitos do 

cidadão em rádios comunitárias – nenhuma, até o momento, na região de atendimento da 

unidade de Florianópolis. Entre os produtos próprios da DPU, o programa Acesso à 

Justiça é o mais voltado para o assistido, segundo o jornalista Chico Macedo. Em todo o 

país, 19 rádios reproduzem o conteúdo produzido pela Ascom em Brasília. Novas 

parcerias são buscadas e incentivadas. “Há um alinhamento da Ascom com o DPGF para 

o investimento na difusão do programa semanal de rádio da DPU, por seu enorme 

potencial de capilaridade e por se tratar de veículo especificamente voltado para os 

assistidos”, afirma Macedo. Apesar da iniciativa, a pesquisa não contou com citações a 

rádios comunitárias da região de Florianópolis. 

 

c) Jornal impresso 

 

Dentre as pesquisadas, o jornal é a mídia tradicional menos utilizada pelos 
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assistidos da DPU-SC. Sessenta por cento deles se informam por meio dele. O grande 

poderio da RBS fica demonstrado nesse item: pertencem ao grupo os dois jornais mais 

citados, com iguais 44% cada – Diário Catarinense e o popular Hora de Santa Catarina. 

Atrás, vem o Notícias do Dia, do Grupo RIC. Mais uma vez, em caso semelhante ao que 

ocorre com as rádios comunitárias, os jornais de bairro não foram citados, apesar de 

serem, reconhecidamente, veículos com notável identificação com as regiões em que são 

publicados e distribuídos. 

Por meio de parceria, a DPU-SC publica uma coluna quinzenal no jornal Hora de 

Santa Catarina sobre direitos do cidadão na área federal. Os textos são elaborados pelo 

setor de Comunicação Social da instituição e recebem tratamento e edição da equipe do 

jornal. Um dos assistidos entrevistados chegou à DPU por meio da coluna, o que pode 

representar um acerto na escolha do método e do veículo. O projeto pioneiro de 

publicações de colunas para a DPU é de Minas Gerais, onde a unidade local tem parceria 

com o jornal SuperNotícia. Após Santa Catarina, o núcleo de Curitiba (PR) iniciou parceria 

semelhante, projeto incentivado pela chefia da Ascom. O rodízio de temas sobre direitos e 

a sempre presente indicação de onde buscar os serviços da DPU tornam a coluna mais 

eficaz e interessante. Devido à temática similar, a produção de colunas pode ganhar 

fôlego com a troca de informações e textos entre as unidades da DPU no país. 

Em alguns meios de comunicação analisados – TV, rádio, jornal –, houve a citação 

de veículos esportivos. Embora a ligação da DPU com esses veículos não seja das mais 

lógicas, houve precedentes. O projeto DPU na Comunidade, de atendimento em regiões 

carentes, foi realizado nas dependências do Estádio Orlando Scarpelli, do Figueirense 

Futebol Clube, em 2012, com boa divulgação na mídia esportiva local e nacional 

(GloboEsporte.com). 

 

4.3.4 Internet 

 

Comparada à TV, ao rádio e ao jornal, a internet é o meio menos utilizado pelos 

assistidos da DPU-SC. É o único que conta com quantidade inferior de usuários (45%), 

majoritariamente na faixa etária entre os 19 e 40 anos, do que não usuários (55%). 

Parece ser sinal da difícil adaptação das pessoas mais velhas a essa tecnologia recente, 

de mudanças rápidas e regras próprias, que exige até mesmo uma nova lógica de 

pensamento. O fato de a audiência se apresentar muito pulverizada na internet pode ser 

sinal dessa “novidade”. Muitos veículos noticiosos foram citados na pesquisa, e nenhum 

ultrapassou 10% do total. Diario.com.br, clicRBS, ND Online, G1, RIC Mais, Terra, 
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GloboEsporte, R7 e Globo.com se igualaram a Twitter, Google e até YouTube na 

preferência dos respondentes. 

Vale destacar que a credibilidade de veículos mais antigos – exposta no grau de 

confiabilidade revelado pela pesquisa –, como jornais, foi atribuída também a suas 

expressões virtuais, os sites. As páginas e blogs independentes de grandes grupos de 

comunicação, por sua vez, geram dúvidas e tiveram uma avaliação média em relação à 

credibilidade das informações que transmitem. 

A relação com o Facebook é de crise de identidade. A rede social foi o site mais 

citado de frequência de acesso durante a navegação. Tem, no entanto, uma avaliação 

bastante baixa em relação à confiabilidade. Oitenta e três por cento dos respondentes 

dizem desconfiar do que é publicado nas redes sociais. É uma oportunidade. Instituições 

com reconhecida atuação, como a própria Defensoria Pública, podem explorar o espaço 

apostando em conteúdos que agreguem conhecimento sobre direitos e levem o serviço 

próximo ao cidadão. Sua credibilidade pode ser transmitida à conta na rede social, se a 

atividade for coordenada e regular. Esse mesmo cidadão, hoje jovem, envelhecerá com o 

domínio da técnica e da lógica da internet e chegará com mais informações sobre direitos 

à faixa etária em que se encontra o maior número de assistidos da DPU. 

A organização dessa atividade ainda está pendente na instituição. Conta o jornalista 

Chico Macedo que a profusão de perfis existentes, muitos administrados por profissionais 

alheios à área de comunicação, não seguem uma estratégia única. É mais um reflexo da 

falta de unidade e padronização na atuação do setor. Macedo aponta como caminho a ser 

seguido a edição de normativos que regulamentem a criação de ferramentas, além das já 

citadas adoção e difusão de política de comunicação. 

 

4.3.5 Grupos de interesse comum 

 

A fim de descobrir locais em que os cidadãos assistidos discutam assuntos de 

interesse comum, a pesquisa buscou saber se há participação deles em associações de 

moradores, grupos ligados à religião ou à igreja e organizações do terceiro setor. O índice 

de adesão se revelou baixíssimo, não ultrapassando 15%. A falta de tempo foi indicada 

por alguns entrevistados como o principal motivo para a não participação. É possível 

levantar, ainda, a hipótese do distanciamento dos grupos em relação à fatia da sociedade 

que representam, sejam eles moradores, fieis ou voluntários. 

O número de 15% foi obtido na questão sobre a participação em grupos religiosos. 

Foram citados “grupo de casais”, “obreiro da Congregação da Assembleia de Deus” e 
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“Serviço Voluntário das Testemunhas de Jeová”. Nesse item, muitas pessoas afirmaram 

que iam à missa com regularidade, porém não se envolviam em grupos, o que gerava a 

resposta negativa à pergunta. No entanto, os cidadãos assistidos costumam acreditar nas 

informações prestadas pelas instituições religiosas – quase 80% dos respondentes as 

avaliaram como confiáveis. Assim, não podem ser descartados possíveis projetos futuros, 

externos à sede, em parceria com essas organizações. 

Na proposta de um questionário para ser aplicado nas unidades da DPU em todo o 

Brasil, um dos objetivos desta pesquisa, optou-se por concentrar as três perguntas em 

apenas uma questão, oferecendo liberdade de resposta para o assistido. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A classificação por renda, indicadora de quem pode ou não receber assistência 

jurídica gratuita, não é, sozinha, suficiente para definir os meios de informação utilizados 

pelo público assistido pela Defensoria Pública da União em Santa Catarina. Ao mesmo 

tempo, a instituição não pode prescindir da busca de diferentes caminhos para cumprir 

sua missão de garantir o conhecimento sobre direitos e seus serviços. Priorizada devido a 

sua incontestável importância, a atividade de assessoria de imprensa deve se articular 

com outros esforços comunicativos de similar relevância, a fim de levar o conhecimento 

sobre direitos e serviços da DPU ao maior número de cidadãos.  

A pesquisa apresenta a sugestão de questionário a ser aplicado junto aos cidadãos 

assistidos em todo o país, de forma a colaborar com futuros planejamentos de 

comunicação e – até mesmo – a urgente elaboração de uma política de comunicação. A 

própria experiência de pesquisa realizada na unidade de Florianópolis da DPU, apesar de 

ainda pouco representativa devido à pequena amostra, já aponta caminhos que podem 

ser aplicados de forma imediata junto ao trabalho do setor de Comunicação Social local. 

À atuação junto à imprensa devem se juntar atividades de contato com os órgãos 

públicos que tratam de temas afins à DPU, o estreitamento de laços com as comunidades 

carentes e a priorização da qualidade do atendimento – numa perspectiva de 

comunicação integrada, em que todos os membros da instituição são responsáveis pela 

imagem dela transmitida. Sugere-se, ainda, o aprimoramento da organização da 

assessoria de imprensa entre a sede e as unidades, com foco na atuação conjunta. Por 

ser de fundamental importância zelar pela imagem da DPU perante os veículos da mídia 

tradicional, a assessoria de imprensa deve garantir o canal aberto, franco e duas vias com 

as redações em todo o Brasil. 

Todo esse esforço de diversificação e intensificação das atividades passa, 

obrigatoriamente, pela urgente estruturação humana e material da Assessoria de 

Comunicação Social da Defensoria Pública da União em todo o país e pela realização de 

pesquisas periódicas junto aos públicos, em especial aquele composto pelos cidadãos 

assistidos, principais beneficiados pela missão da instituição. 

 

 

 



41 

 

 

REFERÊNCIAS 

ABERJE. Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Pesquisa Comunicação 
Interna. São Paulo: Aberje Editorial, 2007. 
 
BARROS, André F. M.; KUDO, Juliana S.; LIMA, Lucas F. Comunicação Dirigida: 
estratégias para a excelência na comunicação. Londrina, 2008. 
 
BRANDÃO, Elizabeth P. Conceito de Comunicação Pública. In: DUARTE, Jorge (org.). 
Comunicação Pública: Estado, Mercado, Sociedade e Interesse Público. São Paulo: Atlas, 
2009. 
 
BRASIL. Congresso Nacional. Senado Federal. Constituição da República Federativa do 
Brasil. Brasília, 1988. Disponível em: <goo.gl/IhFuFV>. Acesso em: 11. abr. 2012. 
 
_______. Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994. Brasília, 2009. Disponível 
em: <http://goo.gl/ARA8Yj>. Acesso em: 11 abr. 2012. 
 
_______. Congresso Nacional. Senado Federal. Coordenação de Relações Públicas. 
Manual de organização de eventos do Senado Federal. Brasília: Senado Federal, 2013. 
 
_______. Presidência da República. Secretaria de Comunicação Social. Pesquisa 
Brasileira de Mídia 2014: hábitos de consumo de mídia pela população brasileira. Brasília: 
Secom, 2014. 
 
BUENO, Wilson C. Comunicação empresarial: políticas e estratégias. São Paulo: Saraiva, 
2009. 
 
_______. Auditoria de imagem. Disponível em: <goo.gl/fgNOy5>. Acesso em: 9 mar. 
2014a. 
 
_______. Comunicação interna. Disponível em: <goo.gl/5sWbap>. Acesso em: 11 mar. 
2014b. 
 
CÓRDOVA, Haman T. M. Os 18 anos de assistência jurídica integral e gratuita. Conjur. 
mai. 2013. Disponível em: <goo.gl/yYUsLg>. Acesso em: 30 dez. 2013. 
 
CORRÊA, Elizabeth. Comunicação digital: uma questão de estratégia e de 
relacionamento com públicos. Organicom. Revista Brasileira de Comunicação 
Organizacional e Relações Públicas. São Paulo, ano 2, n. 3. 2º semestre 2005. 
 
CORRÊA, Vera E. D. A comunicação dirigida como estratégia para disseminar a cultura e 
a identidade organizacional no contexto das redes de cooperação empresarial. 2010. 
Disponível em: <goo.gl/2CziVX>. Acesso em: 12 mar. 2014. 
 
DIAS, Vera. Como potencializar o trabalho de sua assessoria de imprensa. In: LUCAS, 
Luciane (org.). Media training: como agregar valor ao negócio melhorando a relação com 
a imprensa. São Paulo: Summus, 2007. 
 



42 

 

DPU. Defensoria Pública da União. Carta de serviços. Brasília, 2013. Disponível em: 
<goo.gl/avYpb6>. Acesso em: 30 dez. 2013. 
 
DUARTE, Jorge. Comunicação pública. In: LOPES, Boanerges (org.). Gestão em 
comunicação empresarial: teoria e técnica. Juiz de Fora, MG: Multimeios, 2007. 
 
_____. Instrumentos de comunicação pública. In: DUARTE, Jorge (org.). Comunicação 
pública: estado, mercado, sociedade e interesse público. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
_____. Sobre a emergência do(s) conceito(s) de comunicação pública. In: KUNSCH, 
Margarida M. K. (org.). Comunicação pública, sociedade e cidadania. São Caetano do 
Sul, SP: Difusão, 2011. 
 
_____. Os desafios da comunicação pública. In: Lusocomum: Transparência, governança, 
accountability e comunicação pública. Brasília, 2008. Disponível em: <goo.gl/LJJxY6>. 
Acesso em: 20 dez. 2013. 
 
EDELMAN. Trust barometer, 2008. Disponível em: <goo.gl/YA8Z68>. Acesso em: 2 fev. 
2014. Pesquisa de opinião. 
 
EMBRAPA. Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Política de comunicação. 
Brasília: Embrapa/Comtexto, 2002. 
 
FENAJ. Federação Nacional dos Jornalistas. Manual de assessoria de imprensa. Brasília: 
Fenaj, 2007. 
 
FERREIRA, Waldir. A moda agora é comunicação dirigida. O Público, São Paulo, n. 43, 
mai. 1994. Disponível em: <goo.gl/op5QSN>.  Acesso em: 12 mar. 2014.  
 
FONSECA, João J. S. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila. 
 
GERHARDT, Tatiana E. l.; SILVEIRA, Denise T. (orgs.). Métodos de pesquisa. Porto 
Alegre: UFRGS, 2009. 
 
HASWANI, Mariângela F.. Comunicação pública 360 graus e garantia de direitos. In: 
KUNSCH, Margarida M. K. (org.). Comunicação pública, sociedade e cidadania. São 
Caetano do Sul, SP: Difusão, 2011. 
 
HOHLFELDT, Antonio. Comunicação Pública: os diferentes sentidos do interesse público. 
In: KUNSCH, Margarida M. K (org.). Comunicação pública, sociedade e cidadania. São 
Caetano do Sul, SP: Difusão, 2011. 
 
HORTA, Ana Clara. Com déficit de 710 profissionais, Defensoria Pública da União não 
terá orçamento para contratações. Anadef, Brasília, 2 jan. 2014. Disponível em: 
<goo.gl/cQks8O>. Acesso em: 4 jan. 2014. 
 
MAGALHÃES, Andréa. Comunicação dirigida. In. DUARTE, Jorge (org.). Glossário de 
instrumentos de comunicação pública. Brasília, 2006. 
 
MATOS, Heloiza. Comunicação pública, esfera pública e capital social. In: DUARTE, 
Jorge (org.). Comunicação pública: estado, mercado, sociedade e interesse público. São 
Paulo: Atlas, 2009. 



43 

 

 
MONTEIRO, Graça F. A singularidade da comunicação Pública. In: DUARTE, Jorge (org). 
Comunicação pública: estado, mercado, sociedade e interesse público. São Paulo: Atlas, 
2009. 
 
NOVELLI, Ana Lucia R. Pesquisa de opinião. In: DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio 
(orgs.). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. São Paulo: Atlas, 2005. 
 
OLIVEIRA, Luciana C. Assessoria de imprensa. In: DUARTE, Jorge (coord.). Glossário de 
instrumentos de comunicação pública. Brasília, 2006. 
 
PEREZ, Kátia. De funcionários a embaixadores: o planejamento da comunicação interna 
na preparação dos divulgadores da empresa. 2007. Disponível em: <goo.gl/SokiOZ>. 
Acesso em: 11 mar. 2014. 
 
PINHO, José B. Propaganda institucional: uso e funções da propaganda em relações 
públicas. São Paulo: Summus, 1990.  
 
RECUERO, Raquel. A rede é a mensagem: efeitos da difusão de informações nos sites 
de rede social. In: VIZER, Eduardo (org.). Lo que Mcluhan no previó. Buenos Aires: La 
Crujía, 2012. Disponível em: <goo.gl/hAQP7a>. Acesso em: 24 fev. 2014. 
 
REIS, Gustavo A. S. A importância da Defensoria Pública em um Estado democrático e 
social de Direito. Revista do Curso de Direito da Faculdade de Humanidades e Direito da 
Universidade Metodista de São Paulo. São Bernardo do Campo: Metodista, v. 6, n. 6, 
2009. Disponível em: <goo.gl/Nl8lBm>. Acesso em 28 dez. 2013. 
 
SOUZA JUNIOR, Nelson G. A Defensoria Pública como fator indispensável para 
construção da cidadania brasileira e do mínimo existencial. 2011. Disponível em: 
<goo.gl/U0BSl3>. Acesso em: 29 dez. 2013. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO APLICADO NA PESQUISA 

 

Olá. Meu nome é Rodrigo e trabalho no setor de Comunicação Social da Defensoria Pública da União. 
Estou realizando uma pesquisa com os cidadãos assistidos na unidade de Florianópolis. Sua participação 
ajudará a divulgar melhor a instituição e os direitos de todos os cidadãos. As respostas são confidenciais e 
não poderão ser identificadas. A pesquisa foi elaborada para uso acadêmico e da DPU. 
 

1. Você costuma ler jornal? 

(1) Sim.           (2) Não. 
1.2 Se sim, qual? (é possível escolher mais de um) 

(1) Diário Catarinense;     (2) Hora de Santa Catarina;       (3) Notícias do Dia;       (4) A 
Notícia;                           (5) Jornal de Santa Catarina;              (6) Jornal do bairro. 
Qual?__________________________;         (7) Outro _______________________. 
1.2 Alguma seção ou colunista específicos? 

(1) Sim. Qual? __________________________________.       (2) Não. 
 
2. Você costuma ouvir notícias no rádio? 
(1) Sim.           (2) Não. 
2.1 Se sim, em qual rádio? (é possível escolher mais de um) 
(1) CBN Diário;   (2) Rádio Record;   (3) SBT Guarujá; 
(4) Guararema;   (5) Udesc;               (6) Outra ______________________________. 
2.2 E em qual período? (é possível escolher mais de um) 

(1) Manhã;           (2) Meio-dia            (3) Tarde;                 (4) Noite; 
2.3 Algum programa específico? 

(1) Sim. Qual? __________________________________.       (2) Não. 
 
3. Você costuma assistir a notícias na TV? 
(1) Sim.         (2) Não. 
3.1 Se sim, qual canal? (é possível escolher mais de um) 
(1) RBS TV/Globo;         (2) RIC Record;          (3) Record News;            (4) Band SC; 
(5) SBT;                          (6) Rede TV;               (7) TV COM;                  (8) TV Floripa; 
(9) Outro ____________________________. 
3.2 E em qual período? (é possível escolher mais de um) 
(1) Manhã;           (2) Meio-dia;            (3) Tarde;            (4) Noite. 
3.3 Algum programa preferido? 
(1) Sim. Qual? __________________________________.        (2) Não. 
 
4. Você costuma se informar pela internet? 

(1) Sim.         (2) Não. 
4.1 Se sim, onde? (é possível escolher mais de um) 

(1) diario.com.br;     (2) clicrbs;      (3) ND Online;       (4) G1;       (5) RIC Mais;         
(4) Facebook;          (5) Twitter;      (6) Orkut;               (7) outro: _________________. 
4.2 E em qual período? (é possível escolher mais de um) 

(1) Manhã;         (2) Tarde;          (3) Noite;            (4) Madrugada. 
4.3 Alguma seção, blog, coluna, perfil ou página preferida? 

(1) Sim. Qual? ____________________________________.      (2) Não. 
 

5. Como você conheceu a DPU? 
(1) Jornal. Qual? _____________________________; 
(2) Rádio. Qual? _____________________________; 
(3) TV. Qual? _____________________________; 
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(4) Site, blog ou coluna na internet. Qual? ______________________________; 
(5) Rede social na internet. Qual? ________________________________; 
(6) Órgão público. Qual? ____________________________________; 
(7) Amigo ou parente; 
(8) Organização comunitária ou regional. Qual? _____________________________; 
(9) Igreja ou organização religiosa. Qual? _________________________________; 
 
6. Você participa de alguma forma de ações ou grupos na sua comunidade, como 
associação de moradores, conselho de segurança etc.? 

(1) Sim. Qual? ____________________________________.          (2) Não. 
 
7. Você participa de alguma forma de grupos ligados à religião/Igreja, como 
pastorais, reuniões de casais ou de discussão de outros temas? 

(1) Sim. Qual? ____________________________________.          (2) Não. 
 
8. Você participa de alguma forma de organizações do terceiro setor, como ONGs 
ou entidades sem fins lucrativos? 

(1) Sim. Qual? ____________________________________ .         (2) Não. 
 
9. Qual o grau de confiança que você tem em relação às informações repassadas 
por estas alternativas? Classifique de 1 a 5, sendo 1 nada confiável e 5 totalmente 
confiável. 
(    ) Grandes empresas de comunicação – Globo, RBS, Band, SBT, RIC, Record etc.; 
(    ) Páginas, blogs, sites independentes de grupos de comunicação; 
(    ) Redes sociais; 
(    ) Amigo ou familiar; 
(    ) Associação de moradores/líder comunitário/conselho comunitário; 
(    ) Posto de saúde; 
(    ) INSS; 
(    ) Assistente social (CRAS); 
(    ) Igreja ou organização religiosa; 
(    ) ONG ou organização do terceiro setor; 
(    ) Defensoria Pública; 
(    ) Ministério Público. 
 
10. Como você acha que está informado sobre seus direitos de cidadão? 
(1) Não estou informado; 
(2) Estou pouco informado; 
(3) Tenho muitas informações; 
(4) Não preciso de mais informações. 
 
11. Você já precisou de informações sobre seus direitos e não encontrou? 
(1) Sim.        (2) Não. 
 
12. Em quais destas áreas você gostaria de ter mais conhecimento sobre direitos? 

(escolha duas) 
(    ) Previdência (INSS, benefícios, aposentadorias...); 
(    ) Saúde (medicamentos, tratamentos, cirurgias que o SUS não fornece); 
(    ) Crimes na área federal (contrabando, moeda falsa, fraudes contra órgãos públicos 
federais); 
(    ) Direitos para estrangeiros; 
(    ) Educação na área federal (UFSC); 



46 

 

(    ) Problemas com a Caixa Econômica Federal (dívidas, contratos...); 
(    ) Moradia na área federal (terrenos da União, entre outras questões). 
 
13. Em qual cidade você mora? 
___________________________________________________________________. 
 
14. Em qual bairro, comunidade, região ou loteamento? 

___________________________________________________________________. 
 
15. Qual sua idade? 
(1) Até 18 anos;   (2) 19 a 25 anos;   (3) 26 a 40 anos;   (4) 41 a 60 anos;   (5) mais de 60 
anos. 
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APÊNDICE B 

RESULTADO DA PESQUISA QUANTITATIVA 

 
1. Você costuma ler jornal? 

 
 

Sim      12      60% 

Não        8      40% 

 
1.1 Se sim, qual? 

 
Diário Catarinense 7 44% 

Hora de Santa Catarina 7 44% 

Notícias do Dia 2 13% 

A Notícia 0 0% 

Jornal de Santa Catarina 0 0% 

Jornal do bairro 0 0% 

Outra 0 0% 

 
1.2 Alguma seção ou colunista específicos? 
 
Citados: Esporte (2x), Economia, Cacau Menezes, Veículos, Geral (1x). 
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2. Você costuma ouvir notícias no rádio? 

 
Sim 14 70% 

Não 6 30% 

 
2.1 Se sim, em qual rádio? 

 
 

CBN Diário 4 24% 

Rádio Record 1 6% 

SBT Guarujá 1 6% 

Guararema 3 18% 

Udesc 0 0% 

Outra* 8 47% 

*Citadas: Regional FM, Band FM, Atlântida, Novo Tempo, Antena 1, Rede Aleluia. 
 
2.2 E em qual período? 

 
 

Manhã 7 44% 

Meio-dia 2 13% 

Tarde 3 19% 

Noite 4 25% 
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2.3 Algum programa específico? 

Citados: Evangélicos, Jota Pacheco - Hora do Indignado, Voz do Brasil, Debate Diário 
(1x). 
 
3. Você costuma assistir a notícias na TV? 

 
Sim 19 95% 

Não 1 5% 

 
3.1 Se sim, qual canal? 

 
 

RBS TV/Globo 15 43% 

RIC Record 10 29% 

Record News 2 6% 

Band SC 2 6% 

SBT 5 14% 

Rede TV 0 0% 

TVCOM 0 0% 

Outro* 1 3% 

*Citado: qualquer. 
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3.2 E em qual período? 

 
 

Manhã 6 20% 

Meio-dia 5 17% 

Tarde 3 10% 

Noite 16 53% 

 
3.3 Algum programa específico? 
Citados: Jornal Nacional (8x), Jornal do Meio-dia (3x), Jornal do Almoço (2x), Jornal da 
Noite, Brasil Urgente, RBS Notícias, Jornal Hoje, Jornal da Record, Bom Dia SC, Jornal 
da Globo, Esportivos (1x). 
 
 
4. Você costuma se informar pela internet? 

 
Sim 9 45% 

Não 11 55% 

 
4.1 Se sim, onde? 
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diario.com.br 1 5% 

clicRBS 2 10% 

ND Online 1 5% 

G1 2 10% 

RIC Mais 1 5% 

Facebook 6 30% 

Twitter 1 5% 

Orkut 0 0% 

Outros* 6 30% 

Citados: Terra, Google, YouTube, GloboEsporte, R7, Globo.com (1x). 
 
4.2 E em qual período? 

 
 

Manhã 3 27% 

Tarde 1 9% 

Noite 6 55% 

Madrugada 1 9% 

 
4.3 Alguma seção, blog, coluna, perfil ou página preferida? 

Sem respostas. 
 
5. Como você conheceu a DPU? 

Jornal* 1 5% 

Rádio 0 0% 

TV 0 0% 

Site, blog ou coluna na internet 0 0% 

Rede social na internet 0 0% 

Órgão público** 10 50% 

Amigo ou parente 9 45% 

Organização comunitária 0 0% 

Igreja ou organização religiosa 0 0% 
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*Citado: jornal Hora de Santa Catarina. 
**Citados: Médico ou posto de saúde (5x), Polícia Federal (2x), INSS, Defensoria Pública 
Estadual de Santa Catarina, Justiça Federal, Fundação Catarinense de Educação 
Especial (1x). 
 
6. Você participa de alguma forma de ações ou grupos na sua comunidade, como 
associação de moradores, conselho de segurança etc.? 

 
Sim* 1 5% 

Não 19 95% 

*Citado: grupo de idosos (1x). 
 
7. Você participa de alguma forma de grupos ligados à religião/Igreja, como 
pastorais, reuniões de casais ou de discussão de outros temas? 

 
Sim* 3 15% 

Não 17 85% 

 
*Citados: grupo de casais, obreiro da Congregação da Assembleia de Deus, serviço 
voluntário das Testemunhas de Jeová (1x). 
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8. Você participa de alguma forma de organizações do terceiro setor, como ONGs 
ou entidades sem fins lucrativos? 

 
Sim* 2 10% 

Não 18 90% 

*Citados: voluntariado para instituições que cuidam de crianças com câncer, auxílio em 
obras em escolas. 
 
9. Qual o grau de confiança que você tem em relação às informações repassadas 
por estas alternativas? Classifique de 1 a 5, sendo 1 nada confiável e 5 totalmente 

confiável. 
 
9.1 Grandes empresas de comunicação (Globo, RBS, Band, SBT, RIC, Record etc.): 

 
1 2 10% 

2 3 15% 

3 4 20% 

4 7 35% 

5 4 20% 

 
9.2 Páginas, blogs, sites independentes de grupos de comunicação: 

 
1 0 0% 

2 3 38% 

3 3 38% 
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4 2 25% 

5 0 0% 

 
9.3 Redes sociais: 

 
1 0 0% 

2 5 83% 

3 1 17% 

4 0 0% 

5 0 0% 

 
9.4 Amigo ou familiar: 

 
1 0 0% 

2 2 10% 

3 2 10% 

4 2 10% 

5 14 70% 

 
9.5 Associação de moradores, líder ou conselho comunitário: 

 
1 2 15% 

2 1 8% 
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3 5 38% 

4 4 31% 

5 1 8% 

 
9.6 Posto de saúde: 

 
1 5 25% 

2 4 20% 

3 5 25% 

4 1 5% 

5 5 25% 

 
9.7 INSS: 

 
1 4 22% 

2 4 22% 

3 2 11% 

4 1 6% 

5 7 39% 

 
9.8 Assistente social (CRAS): 

 
1 3 21% 
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2 0 0% 

3 5 36% 

4 1 7% 

5 5 36% 

 
9.9 Igreja ou organização religiosa: 

 
1 1 5% 

2 3 16% 

3 3 16% 

4 5 26% 

5 7 37% 

 
9.10 ONG ou organização do terceiro setor: 

 
1 1 17% 

2 2 33% 

3 0 0% 

4 1 17% 

5 2 33% 

 
9.11 Defensoria Pública: 
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1 0 0% 

2 1 7% 

3 1 7% 

4 1 7% 

5 12 80% 

 
9.12 Ministério Público: 

 
1 1 9% 

2 0 0% 

3 2 18% 

4 1 9% 

5 7 64% 

 
10. Como você acha que está informado sobre seus direitos de cidadão? 

 
 

Não estou informado 0 0% 

Estou pouco informado 12 60% 

Tenho muitas informações 8 40% 

Não preciso de mais informações 0 0% 

 
11. Você já precisou de informações sobre seus direitos e não encontrou? 

 
Sim 7 35% 
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Não 13 65% 

 
12. Em quais destas áreas você gostaria de ter mais conhecimento sobre direitos? 

 
 

Previdência (INSS, benefícios, aposentadorias etc.) 9 24% 

Saúde (medicamentos, tratamentos, 
cirurgias que o SUS não fornece) 

15 41% 

Crimes na área federal (contrabando, 
moeda falsa, fraudes contra órgãos públicos federais) 

2 5% 

Direitos para estrangeiros 1 3% 

Educação na área federal (UFSC) 1 3% 

Problemas com a Caixa Econômica Federal 
(dívidas, contratos etc.) 

3 8% 

Moradia na área federal (terrenos da União, 
entre outras questões) 

6 16% 

 
13. Em qual cidade você mora? 
São José (10x), Florianópolis (6x), Antônio Carlos, Biguaçu, Palhoça, Córdoba (ARG) (1x).  
 
14. Em qual bairro, comunidade, região ou loteamento? 

Barreiros (3x), Tapera (2x), General Paz, Jardim Atlântico, Bom Viver, Bela Vista, Centro, 
Real Parque, Estreito, Canasvieiras, Colônia Santana, Forquilhas, Ipiranga, Sertão do 
Maruim, Rio Grande, Serraria, Capoeiras.  
 
15. Qual sua idade? 

 
 

Até 18 anos 0 0% 

19 a 25 anos 1 5% 
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26 a 40 anos 8 40% 

41 a 60 anos 9 45% 

mais de 60 anos 2 10% 
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APÊNDICE C 

ROTEIRO DE ENTREVISTA EM PROFUNDIDADE 

Entrevista em profundidade com o chefe da Comunicação Social da Defensoria 
Pública da União, jornalista Chico Macedo. 

 
1. Como é estruturada a Comunicação na DPU (na sede em Brasília e nos núcleos 
regionais)? 
- Equipe e disponibilidade de material. 
 
2. Como é feita a divulgação de informações e/ou a comunicação da Defensoria Pública 
da União com o público para o qual seus serviços são direcionados - os assistidos? 
- Meios e produtos utilizados e motivos dessas opções; 
- Existência de estudos, política e planos de comunicação; 
- Destinação de recursos ou esforços para algum meio específico. 
 

3. Como você avalia o desempenho do setor de Comunicação Social da DPU no contato 
com o público assistido, especificamente? 

- O que pode ser melhorado; 
- O que a experiência mostrou ser um equívoco; 
- Decisões acertadas. 
 

4. Na sua opinião, como seria uma comunicação ideal com os assistidos? 

- Meios e produtos utilizados. 
  
5. Quais as perspectivas para o aprimoramento do trabalho de comunicação com o 
público assistido da DPU? 

- Recursos humanos e materiais; 
- Possibilidade de diversificação. 
 

6. Como você analisa o uso da internet (sites, blogs e outras ferramentas online) pela 
DPU para o contato com os assistidos? 

- Como é utilizada atualmente; 
- Qual caminho deve ser tomado; 
- Uso atual e perspectivas para as redes sociais. 
 

7. Como é trabalhada a comunicação entre a DPGU e as unidades regionais e entre os 
núcleos? 

- Existência ou não de uniformização; 
- Perspectivas para a integração ou não; 
- Dificuldades para uma padronização nacional. 
 

8. Como é o trabalho da DPU com publicações/veículos institucionais? 

- Para quem são direcionados; 
- Como é escolhido o modelo a ser utilizado. 
 

9. Na sua opinião, qual o grau de importância que a atividade de assessoria de imprensa 
tem para a comunicação da DPU com os assistidos? Por quê? 

- Existência de alguma orientação geral nesse contato com a imprensa; 
- Como tem sido a avaliação da DPU desse trabalho. 
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10. Há contato/atividades conjuntas do setor de Comunicação Social da DPU com outras 
instituições públicas que atendem os cidadãos? 
- Se sim, como funciona? 

- Se não, há perspectiva para realização desse trabalho? 
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APÊNDICE D 

QUESTIONÁRIO SUGERIDO PARA APLICAÇÃO 

 
Olá. Estou realizando uma pesquisa com os cidadãos assistidos pela Defensoria Pública da União. Sua 
participação ajudará a divulgar melhor a instituição e os direitos de todos os cidadãos. As respostas são 
confidenciais e não poderão ser identificadas. A pesquisa foi elaborada para uso interno da DPU. 
 

1. Você costuma ler jornal? 

(1) Sim.           (2) Não. 
1.2 Se sim, qual? (é possível escolher mais de um) 

(1) __________________;     (2) __________________;       (3) ________________;       
(4) __________________;     (5) __________________;       (6) Jornal do bairro. 
Qual?__________________________;         (7) Outro _______________________. 
1.2 Alguma seção ou colunista específicos? 

(1) Sim. Qual? __________________________________.       (2) Não. 
 
2. Você costuma ouvir notícias no rádio? 
(1) Sim.           (2) Não. 
2.1 Se sim, em qual rádio? (é possível escolher mais de um) 
(1) __________________;   (2) __________________;   (3) __________________; 
(4) __________________;   (5) __________________;   (6) Outra. __________________. 
2.2 E em qual período? (é possível escolher mais de um) 

(1) Manhã;           (2) Meio-dia            (3) Tarde;                 (4) Noite; 
2.3 Algum programa específico? 

(1) Sim. Qual? __________________________________.       (2) Não. 
 
3. Você costuma assistir a notícias na TV? 
(1) Sim.         (2) Não. 
3.1 Se sim, qual canal? (é possível escolher mais de um) 
(1) __________________;  (2) __________________; (3) __________________;            
(4) __________________;  (5) __________________; (6) __________________;               
(7) __________________;  (8) __________________; (9) Outro ____________________. 
3.2 E em qual período? (é possível escolher mais de um) 
(1) Manhã;           (2) Meio-dia;            (3) Tarde;            (4) Noite. 
3.3 Algum programa preferido? 
(1) Sim. Qual? __________________________________.        (2) Não. 
 
4. Você costuma se informar pela internet? 

(1) Sim.         (2) Não. 
4.1 Se sim, onde? (é possível escolher mais de um) 

(1) __________________; (2) __________________; (3) __________________; 
(4) __________________; (5) __________________; (6) outro: _________________. 
4.2 Usa redes sociais? 
(1) Twitter;          (2) Facebook;              (3) Instagram              (4) WhatsApp 
(5) YouTube       (6) Google+                  (7) Outra. __________________. 
4.2 Em qual período usa internet? (é possível escolher mais de um) 

(1) Manhã;         (2) Tarde;          (3) Noite;            (4) Madrugada. 
4.3 Alguma seção, blog, coluna, perfil ou página preferida? 

(1) Sim. Qual? ____________________________________.      (2) Não. 
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5. Como você conheceu a DPU? 

(1) Jornal. Qual? _____________________________; 
(2) Rádio. Qual? _____________________________; 
(3) TV. Qual? _____________________________; 
(4) Site, blog ou coluna na internet. Qual? ______________________________; 
(5) Rede social na internet. Qual? ________________________________; 
(6) Órgão público. Qual? ____________________________________; 
(7) Amigo ou parente; 
(8) Organização comunitária ou regional. Qual? _____________________________; 
(9) Igreja ou organização religiosa. Qual? _________________________________; 
(10) Outro. Qual? ________________________________. 
 
6. Você costuma se reunir para discutir assuntos de interesse comum – da sua 
região ou da sua rotina? Exemplos: grupos de Igreja, encontros para discutir temas da 
comunidade, associação de moradores, grupos de voluntariado etc. 
(1) Sim. Qual? ____________________________________.          (2) Não. 
 
7. Dê nota de 0 a 10 para a confiança que você tem nos itens abaixo. Sendo 0 nada 
confiável e 10 totalmente confiável. 
(    ) Grandes empresas de comunicação – (completar com exemplos); 
(    ) Páginas, blogs, sites independentes de grupos de comunicação; 
(    ) Redes sociais; 
(    ) Amigo ou familiar; 
(    ) Associação de moradores/líder comunitário/conselho comunitário; 
(    ) Posto de saúde; 
(    ) INSS; 
(    ) Assistente social (CRAS); 
(    ) Igreja ou organização religiosa; 
(    ) Defensoria Pública; 
(    ) Ministério Público. 
(    ) _________________________________ 
 
8. Como você acha que está informado sobre seus direitos de cidadão? 

(1) Não estou informado; 
(2) Estou pouco informado; 
(3) Tenho muitas informações; 
(4) Estou satisfeito com as informações que tenho. 
 
9. Onde ou com quem você procura informações sobre direitos? 

_______________________________________________________________. 
 
10. Você já precisou de informações sobre seus direitos e não encontrou? 
(1) Sim.        (2) Não. 
 
11. Em quais destas áreas você gostaria de ter mais conhecimento sobre direitos? 

Escolha duas 
(    ) Previdência (INSS, benefícios, aposentadorias...); 
(    ) Saúde (medicamentos, tratamentos, cirurgias que o SUS não fornece); 
(    ) Crimes na área federal (contrabando, moeda falsa, fraudes contra órgãos públicos 
federais); 
(    ) Direitos de estrangeiros; 
(    ) Educação na área federal (UFSC); 
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(    ) Problemas com a Caixa Econômica Federal (dívidas, contratos, FGTS...); 
(    ) Moradia na área federal (terrenos da União, entre outras questões). 
 
12. Em qual cidade você mora? 
___________________________________________________________________. 
 
13. Em qual bairro, comunidade, região ou loteamento? 

___________________________________________________________________. 
 
14. Qual sua idade? 
(1) Até 18 anos;       (2) 19 a 25 anos;   (3) 26 a 30 anos;   (4) 30 a 40 anos; 
(5) 40 a 50 anos.     (6) 50 a 60 anos;   (7) mais de 60 anos. 
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ANEXO A 

PORTARIA DPU Nº 2, DE 06 DE JANEIRO DE  2014 

O DEFENSOR PÚBLICO-GERAL FEDERAL em exercício, usando das atribuições que 
lhe são conferidas pelos artigos 7° e 8º, inciso XIII, da Lei Complementar nº 80, de 12 de 
janeiro de 1994, 

Considerando ser atribuição do Assessor de Imprensa planejar, coordenar e orientar a 
execução das atividades sob sua responsabilidade, bem como auxiliar o Defensor 
Público-Geral Federal nos assuntos de sua competência; 

Considerando o decidido pela equipe nacional de jornalistas da Defensoria Pública da 
União, reunida no Encontro Nacional de Jornalistas da DPU, em Brasília, nos dias 07 e 08 
de março de 2013, quando foi elaborada a proposta de orientação da sua atividade, 

RESOLVE: 

Art. 1º A Assessoria de Imprensa da Defensoria Pública da União tem sede em 
Brasília/DF. 

Art. 2º A estratégia de comunicação dos jornalistas da Defensoria Pública da União deve 
estar de acordo com o direcionamento político-institucional do órgão. 

Art. 3º É prioridade da Assessoria de Imprensa o relacionamento com a mídia. 

Art. 4o Para fins desta Portaria, considera-se: 

I - Veículos de comunicação - sites, hotsites, blogs, perfis nas redes sociais, programas 
de rádio e TV, e demais publicações jornalísticas de circulação interna e externa; 

II - Hotsite - páginas temporárias criadas para uma campanha específica; 

III - Infraestrutura de comunicação - softwares para editoração e tratamento de fotos; 
máquina fotográfica; gravador de áudio; sala própria; ramal próprio; impressora colorida; 
celular funcional para atendimento à imprensa; rádio e televisão com acesso aos canais 
de notícias; banner e porta-banner destinados a entrevistas para televisão; assinatura de 
jornais e revistas; serviço de clipping e demais necessidades materiais para a realização 
do trabalho; 

IV - Porta-vozes - fontes da Defensoria Pública da União que falam em nome da 
instituição em determinado assunto; 

V - Clipagem - serviço diário de pesquisa e reunião das notícias veiculadas na mídia que 
citam a Defensoria Pública da União; 

VI - Mailing list - agenda atualizada com os telefones de repórteres e editores dos veículos 
com os quais a DPU se relaciona; 

VII - Release - texto direcionado à mídia com uma sugestão de pauta; 

VIII - Follow-up - Contato telefônico com os jornalistas incluídos em mailing list para 
reforçar sugestão de pauta enviada anteriormente; 

IX - Fontes naturais - integrantes da instituição a serem procurados primordial e 
recorrentemente pela equipe nacional de jornalistas da Defensoria Pública da União para 
tirar dúvidas, sugerir pautas e falar com a imprensa sobre determinado assunto. 
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Art. 5º A independência funcional dos Defensores Públicos Federais é compatível com a 
estratégia de comunicação da Defensoria Pública da União e nela não interfere. 

Art. 6o Os Defensores Públicos-Chefes das Unidades são os responsáveis pelas 
questões administrativas relativas aos jornalistas, como concessão de férias e controle de 
horários. 

Art. 7º São atribuições da Assessoria de Imprensa: 

I - criar ferramentas de comunicação, que deverão ser aprovadas pelo Defensor Público-
Geral Federal; 

II - editar e revisar o conteúdo publicado no portal e na intranet; 

III - definir, em documento específico, padrão gráfico e editorial dos informativos internos. 

IV - responder pela Política de Imprensa da Defensoria Pública da União; 

V - receber as solicitações de infraestrutura de comunicação das Unidades e a demanda 
de veiculação de matérias nos meios de comunicação oficiais da Defensoria Pública da 
União; 

VI - executar estratégias de relacionamento com a mídia e trabalhá-las conjuntamente 
com os jornalistas das Unidades em pautas de caráter nacional; 

VII - demandar às Unidades a produção de matérias para publicação nos veículos de 
comunicação do órgão; 

VIII - gerenciar crise na imprensa que envolva institucionalmente a Defensoria Pública da 
União; 

IX - mensurar, mensalmente, resultados; 

X - indicar, preparar e orientar os porta-vozes da instituição para a concessão de 
entrevistas para rádio, televisão e imprensa escrita. 

§1o Os espaços destinados ao conteúdo dos estados é de responsabilidade 
compartilhada com os jornalistas das Unidades. 

§2o Os informativos internos serão publicados na intranet. 

§3º Os resultados referidos no inciso IX deverão ser apresentados ao Defensor Público-
Chefe da Unidade. 

§4º Os porta-vozes da Defensoria Pública da União devem passar por media training 
periódico. 

§5º O media training será de responsabilidade da Escola Superior da Defensoria Pública 
da União. 

§6º O media training constará no curso de formação da Defensoria Pública da União e 
demais cursos oferecidos aos porta-vozes da instituição. 

Art. 8o São atribuições dos jornalistas da Defensoria Pública da União no âmbito da 
Assessoria de Imprensa: 

I - construir e gerenciar o relacionamento com os veículos de imprensa, supervisionando 
as demandas de mídia; 



67 

 

II - indicar, preparar e orientar os porta-vozes da instituição nos estados para a concessão 
de entrevistas para rádio, televisão e imprensa escrita locais; 

III - garantir a clipagem de matérias de rádio, televisão, jornal impresso e internet; 

IV - produzir matérias para publicação nos veículos oficiais de comunicação da Defensoria 
Pública da União; 

V - produzir matérias de rádio; 

VI - gerenciar compartilhadamente o perfil da Defensoria Pública da União nas redes 
sociais; 

VII - produzir veículos de comunicação internos; 

VIII - gerenciar mailing list, produzir release e executar follow-up; 

IX - visitar as redações dos veículos de comunicação; 

X - revisar artigos escritos pelos defensores e servidores para publicação em veículos de 
imprensa. 

Art. 9o São fontes para a produção de notícias: 

I - Processos de Assistência Jurídica — PAJs, petições iniciais, decisões judiciais e 
extrajudiciais, acordos de cooperação, contratos firmados e publicações do Diário Oficial 
da União relativos à Defensoria Pública da União. 

§1º A busca de casos e personagens poderá ser solicitada à Assessoria de Imprensa 
pelos jornalistas das Unidades, inclusive quando for necessário acesso ao sistema e-PAJ 
— administrador — junto à Coordenação Geral de Informática. 

§2º Defensores, servidores do atendimento e assistentes sociais são fontes naturais para 
a busca de personagens. 

§3º A veiculação de matérias sobre PAJs em andamento e o contato com os assistidos 
vinculados a esses processos devem ser aprovados pelo Defensor Público Federal que 
atuou no caso. 

§ 4º Nenhum contato de personagem será repassado à imprensa sem a autorização do 
assistido envolvido no caso. 

II - Agenda dos Defensores, projetos especiais, atendimentos em mutirões, reuniões com 
representantes de outros órgãos, datas comemorativas associadas às atividades da 
Defensoria Pública da União, além de temas veiculados na mídia que geram pautas para 
avaliação dos jornalistas da Defensoria. 

Art. 10. A mensuração mensal de resultados, com apresentação periódica ao Defensor 
Público-Chefe da Unidade e à Assessoria de Imprensa, é responsabilidade dos jornalistas 
da instituição. 

Art. 11. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
FABIANO CAETANO PRESTES 
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ANEXO B 

PORTARIA DPU Nº 88, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2014. 

Art. 7º. À Assessoria de Comunicação Social – ASCOM – incumbe: 

I. coordenar as atividades de assessoria de imprensa, publicidade, relações públicas 
e comunicação interna da DPU; 

II. elaborar e submeter ao Defensor Público-Geral Federal proposta de política de 
comunicação da DPU; 

III. propor planos e projetos de comunicação social, observado o plano estratégico, 
submetendo-os à apreciação do DPGF; 

IV. assessorar os defensores públicos federais em assuntos relacionados à 
comunicação social em todo o Brasil; 

V. coordenar, orientar e supervisionar a atividade de comunicação social nos órgãos 
de atuação da DPU, bem como assistir os comunicadores da assessoria lotados 
nos estados; 

VI. cuidar da imagem e da promoção da DPU frente aos veículos de comunicação, 
com a divulgação dos programas, ações e projetos estratégicos que se realizam no 
âmbito da instituição; 

VII. criar a identidade visual da DPU e estabelecer os parâmetros para sua aplicação; 

VIII. pautar a imprensa sobre temas de interesse público relacionados às atribuições da 
DPU; 

IX. indicar, preparar e orientar porta-vozes para entrevistas de rádio, televisão e 
imprensa escrita; 

X. acompanhar e divulgar súmula das notícias diárias (clipping) de interesse da DPU; 

XI. criar e manter canais de comunicação da DPU, bem como extingui-las, com a 
aprovação do DPGF; 

XII. gerenciar o envio de comunicados internos via correio eletrônico; 

XIII. produzir, editar e revisar o conteúdo jornalístico veiculado pela DPU; 

XIV. gerenciar o portal da DPU na internet e a página na intranet, sendo responsável 
por elaborar, revisar e manter atualizados os conteúdos publicados nos referidos 
sítios; 

XV. gerenciar os perfis da DPU nas redes sociais; 

XVI. fornecer à ASPLAN, sempre que solicitadas, informações relativas aos projetos, 
processos, indicadores e resultados de sua área de competência; 

XVII. desempenhar outras atividades típicas de Assessoria de Comunicação Social que 
lhe forem atribuídas pelo DPGF. 

Parágrafo único. A Assessoria de Comunicação Social subdividir-se-á em Coordenação 
de Imprensa e Coordenação de Publicidade. 

 


