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RESUMO 

 

O crescimento da Assessoria de Comunicação (AC) no setor empresarial trouxe a abertura de 

mercados no setor público com a profissionalização dos responsáveis pelas AC e a 

necessidade que o poder público sentia de ampliação e divulgação de seus serviços. Os 

gestores públicos têm que desenvolver suas atividades e estar focados nas demandas que a 

comunidade solicita. Para tanto, é importante que a AC esteja divulgando as ações e atos do 

poder público como forma de prestar contas do que está ocorrendo com a comunidade e de 

trazer um feedback do que a comunidade está percebendo como melhoria na sua qualidade de 

vida. Busca-se com o presente projeto uma oficina de comunicação pública para verificarmos 

a aplicabilidade dos conceitos abordados por Duarte e Novelli com relação ao espaço público 

e a diferenciação entre o ideal e o real no contexto da AC. Os benefícios para a administração 

pública são inúmeros com relação a utilização da AC como base para as ações que poderão 

ser tomadas e divulgação do que é relevante e de interesse público e/ou político. Um efeito 

que se faz necessário o debate é a alteração da composição do quadro de servidores que 

muitas vezes vem de uma indicação política ou a contratação de pessoas que não possuem a 

habilitação necessária para o controle e o monitoramento das informações veiculadas pela 

instituição que é divulgada. No caso dos programas sociais desenvolvidos pelo poder público, 

é de vital importância que as informações sejam plenamente divulgadas e que as pessoas 

estejam conscientes do que está acontecendo em sua comunidade. Até mesmo como forma de 

controle da aplicação efetiva dos programas em andamento e implementação de novos que 

atendam as demandas que se configuram com o desenvolvimento das atividades. O debate 

que se quer desenvolver é sobre a influência da AC tanto na divulgação de políticas públicas, 

quanto na intermediação entre o processo político de quem está no controle da administração 

pública e o real interesse público com relação às ações da gestão governamental. 
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