Anais

03 a 06 de novembro de 2014

Anais

9a Edição, Série 5

São Luís - Maranhão
2014

Reitor:

Francisco Roberto Brandão Ferreira
Coordenação Geral:

Natilene Mesquita Brito
Ligia Cristina Ferreira Costa
Comissão Científica:

Adriana Barbosa Araújo
Aline Silva Andrade Nunes
Ana Patrícia Silva de Freitas Choairy
Ana Silvina Ferreira Fonseca
Cleone das Dores Campos Conceição
Cristovão Colombo de Carvalho Couto Filho
Dea Nunes Fernandes
Delineide Pereira Gomes
Flávia Arruda de Sousa
Janete Rodrigues de Vasconcelos Chaves
José Antonio Alves Cutrim Junior
Karla Donato Fook

Kiany Sirley Brandao Cavalcante
Luís Cláudio de Melo Brito Rocha
Luzyanne de Jesus Mendonça Pereira
Robson Luis e Silva
Samuel Benison da Costa Campos
Tânia Maria da Silva Lima
Tereza Cristina Silva
Terezinha de Jesus Campos Lima
Thayara Fereira Coimbra
Vilma de Fátima Diniz de Souza
Yrla Nivea Oliveira Pereira

Apoio Técnico:
Comunicação e Cultura:

Andreia de Lima Silva
Cláudio Antônio Amaral Moraes
Diego Deleon Mendonça Macedo
Emanuel de Jesus Ribeiro
Jorge Araújo Martins Filho
José Augusto do Nascimento Filho
Karoline da Silva Oliveira
Luís Cláudio de Melo Brito Rocha
Mariela Costa Carvalho
Maycon Rangel Abreu Ferreira
Miguel Ahid Jorge Junior
Nayara Klecia Oliveira Leite
Rondson Pereira Vasconcelos
Valdalia Alves de Andrade
Wanderson Ney Lima Rodrigues
Cerimonial e Hospitalidade:

Aline Silva Andrade Nunes
Fernando Ribeiro Barbosa
Janete Rodrigues de Vasconcelos Chaves
Thaiana de Melo Carreiro
Terezinha de Jesus Campos de Lima

Infraestrutura e Finanças:

Ana Ligia Alves de Araujo
Anselmo Alves Neto
Carlos César Teixeira Ferreira
Edmilson de Jesus Jardim Filho
Gláucia Costa Louseiro
Hildervan Monteiro Nogueira
Juariedson Lobato Belo
Keila da Silva e Silva
Mauro Santos
Priscilla Maria Ferreira Costa
Rildo Silva Gomes

Tecnologia da Informação:

Allan Kassio Beckman Soares da Cruz
Cláudio Antônio Costa Fernandes
Francisco de Assis Fialho Henriques
José Maria Ramos
Leonardo Brito Rosa
William Corrêa Mendes
Projeto Gráfico e Diagramação:

Luís Cláudio de Melo Brito Rocha

Realização:

Patrocínio:

Apoio:

Ciências Sociais Aplicadas
Comunicação

Apresentação
Esta publicação compreende os Anais do IX CONNEPI - Congresso
Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação. O material aqui reunido é
composto por resumos expandidos de trabalhos apresentados por
pesquisadores de todo o Brasil no evento realizado em São Luís-MA,
entre os dias 3 e 6 de novembro de 2014, sob organização do Instituto
Federal do Maranhão.
Os resumos expandidos desta edição do CONNEPI são produções
científicas de alta qualidade e apresentam as pesquisas em quaisquer
das fases em desenvolvimento. Os trabalhos publicados nestes Anais
são disponibilizados a fim de promover a circulação da informação
e constituir um objeto de consulta para nortear o desenvolvimento
futuro de novas produções.
É com este propósito que trazemos ao público uma publicação científica
e pluralista que, seguramente, contribuirá para que os cientistas de
todo o Brasil reflitam e aprimorem suas práticas de pesquisa.
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RESUMO
Após a popularização da internet no final dos anos 90, a
comunicação das organizações nunca mais foi a mesma.
Hoje, o assessor de imprensa tem a seu favor novas
ferramentas que facilitam e dinamizam o fluxo de
informações entre os públicos externo e interno. Esta
pesquisa se desenvolve principalmente para analisar se
a WebTV, que surge para transmitir conteúdo
audiovisual na internet, pode ser eficaz no trabalho da
Assessoria de Imprensa Institucional. A pesquisa observa
os resultados obtidos com o uso dessa ferramenta pelo
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da
Paraíba, analisando a eficácia da TV IFPB no âmbito da
Assessoria de Imprensa. O trabalho apresenta uma

revisão teórica sobre comunicação organizacional,
destacando o novo modelo de Assessoria de Imprensa
após a consolidação da web como ferramenta de
interação social. A reflexão abrange produções de
autores como Margarida Kunsch, Jorge Duarte, Manuel
Castells e Pierfranco Malizia.

PALAVRAS‐CHAVE: Assessoria de Imprensa. WebTV. Internet

ABSTRACT
After the popularization of the Internet in the late 90s,
the organizations communication has never been the
same. Today, the press officer has going for new tools
that facilitate and streamline the flow of information
between the external and internal publics. This research
develops mainly to examine whether WebTV, which
appears to transmit audiovisual content on the Internet,
can be effective in the work of the Press Office
Institutional. The research notes the results obtained
from the use of this tool by the Federal Institute of
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Education, Science and Technology of Paraiba, analyzing
the effectiveness of TV IFPB within the Press Office. The
paper presents a theoretical review of organizational
communication, highlighting the new model Press office
after consolidating the web as a tool for social
interaction. The reflection includes productions of
authors such as Margaret Kunsch, Jorge Duarte, Manuel
Castells and Pierfranco Malizia.

A WEBTV COMO FERRAMENTA ESTRATÉGICA DA ASSESSORIA DE IMPRENSA INSTITUCIONAL

INTRODUÇÃO
Utilizar os processos comunicacionais de forma eficaz, a fim de fortalecer os laços entre a
organização e seus públicos é essencial para o sucesso de uma organização. No entanto, a
comunicação nem sempre foi usada como estratégia de negócios. A comunicação organizacional
aparece no período Pós‐Revolução Industrial marcado pela disputa de novos mercados,
despontando no Brasil apenas na década de 50, com a criação do Parque Industrial Nacional.
Vários estudiosos criaram teorias para explicar esse tipo de comunicação. Um dos
conceitos mais influentes é o desenvolvido por Margarida Kunsch (2006), que estuda a
comunicação organizacional numa perspectiva integrada. Na ótica da autora, o cumprimento da
missão e dos objetivos de uma organização só é possível quando se trabalha vários segmentos da
comunicação, o que ela chamou de Mix da Comunicação nas Organizações.
A assessoria de imprensa (AI), uma das ferramentas mais importantes da comunicação
institucional, aparece como interlocutora entre a organização e a mídia. Criada efetivamente no
início do século XX, pelo norte americano Yve Lee, a prática da AI no Brasil e no mundo sofreu
grande impacto a partir do surgimento da internet. O avanço tecnológico trouxe para as
instituições novas oportunidades de negócio e, por isso, o assessor de imprensa teve que
repensar as estratégias comunicacionais e utilizar ferramentas modernas de interação com os
públicos (clientes, funcionários, mídia).
Nesse contexto, a WebTV surge como uma plataforma online que, “diferentemente da
televisão massiva, ela é dirigida a públicos segmentados, estabelecendo processos de
comunicação mais diretos e personalizados” (BECKER & MATEUS, 2011, p. 158). Além disso, a
WebTV oferece possibilidades de interação que não aparecem na TV tradicional. “Uma das
vantagens de se utilizar a TV na web é que os utilizadores, para além de assistirem ao conteúdo
transmitido, podem interagir, dando sua opinião, participando de votações e inquéritos online
[...]” (COUTINHO & BOTTENTUIT JÚNIOR, 2008, p. 104).
Numa época em que a interação com os públicos acontece de forma mais acelerada, será
que essa nova mídia pode ser eficaz se utilizada pela AI de uma organização da Paraíba? Tal
inquietação impulsiona esta pesquisa documental sobre a WebTV do Instituto Federal da Paraíba,
que parte de levantamentos bibliográficos, obedecendo, assim, ao estilo exploratório e de
natureza qualitativa. Visto que estamos diante de um assunto novo para o campo da
Comunicação e de um projeto que também é recente no Instituto, foram realizadas entrevistas
não estruturadas com o Coordenador de Produção Audiovisual e com a jornalista da TV IFPB,
modelo de abordagem em que o entrevistado fica à vontade para construir sua resposta.
Espera‐se que o resultado contribua para o fortalecimento dos estudos na área de
Assessoria de Imprensa e Novas Tecnologias da Comunicação.
MATERIAIS E MÉTODOS

Como metodologia, o presente trabalho analisou os conteúdos audiovisuais produzidos
pela TV IFPB, a WebTV do Instituto Federal da Paraíba, com base, principalmente, nos vídeos on‐
demand mais acessados, disponibilizados através do canal da TV no Youtube, sem descartar a
rotina de produção da equipe responsável pela WebTV, a Coordenação de Audiovisual do IFPB.
Para dar sustentação à análise, é essencial apresentar uma breve explanação sobre os efeitos que
as novas tecnologias causaram na comunicação organizacional, sobretudo, na Assessoria de
Imprensa Institucional.
Os impactos da pós‐Revolução Industrial no cenário sócio econômico mundial
influenciaram as estruturas das organizações, antes impulsionadas exclusivamente pela
produção. A partir de então, as organizações passaram a prestar mais atenção nos usuários e
perceberam a importância da comunicação para sua sobrevivência. De acordo com Kunsch
(2006), as primeiras manifestações da comunicação nas organizações apareceram com formato
administrativo, voltado para o público interno. Quando estendida ao público externo,
preocupava‐se somente com a divulgação dos produtos, sem atentar para o retorno do público.
Conhecida a partir de várias denominações (comunicação empresarial, comunicação
corporativa, etc.), a comunicação organizacional possui diversas correntes de pensamento. Os
estudiosos brasileiros tratam a comunicação organizacional de forma mais abrangente, a
exemplo de Kunsch (2006), que aposta na integração de outros segmentos da comunicação
(interna, institucional, mercadológica) para o sucesso dos negócios. Esse fenômeno ela chamou
de Mix da Comunicação nas Organizações, como apresentado na figura abaixo:

Figura 1: Comunicação Organizacional Integrada
Fonte: Kunsch, 2006.
Gaudêncio Torquato do Rêgo também trata a comunicação organizacional de forma
ampla e integrada. Para o autor, ela desempenha um papel estratégico:

A comunicação empresarial sistêmica dá unidade a um conceito de
empresa, harmonizando interesses, evitando a fragmentação do sistema
promovendo, internamente, sinergia negocial e, externamente,
comportamentos e atividades favoráveis à organização. (RÊGO, 1986,
apud, DUARTE, 2011, p. 68).
Analisando a comunicação de forma integrada, a assessoria de imprensa (AI) desempenha
um papel importante dentro da comunicação institucional. Cabe ao assessor de imprensa
“facilitar a relação entre o seu cliente – empresa, pessoa física, entidades e instituições ‐ e os
formadores de opinião” (FENAJ, 2007, p. 08), orientando o seu assessorado quanto ao que pode
ser notícia.
O conceito contemporâneo da AI originou‐se no início do século XX, nos Estados Unidos,
quando o jornalista Yve Lee aceitou o desafio de assessorar John D. Rockfeller, um poderoso
empresário criticado por sua postura autoritária. Lee, adotando estratégias de comunicação,
passou a enviar notícias à imprensa e influenciar uma imagem positiva de Rockfeller.
Alguns pesquisadores como Jorge Duarte (2011) defendem que os primeiros indícios da
prática da AI no Brasil podem ser encontrados no governo do Presidente Campos Sales (1898 –
1902), que utilizou os serviços do jornalista Tobias Monteiro, do Jornal do Commercio do Rio de
Janeiro, para divulgar sua viagem à Europa. Outro fato marcante reportado pelo autor é a criação
do Serviço de Informação e Divulgação do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, em
1909. No setor privado, Kopplin e Ferraretto (2009) citam que a Light foi a primeira empresa a
criar um espaço para o repasse de informações ao público e a pioneira em house organs no
Brasil. No entanto, foi somente com o fim da Ditadura Militar, em 1985, que profissão da
assessoria de imprensa popularizou‐se.
Entre as principais atividades do Assessor de Imprensa, pode‐se destacar:

Relacionamento com os veículos de Comunicação Social,
abastecendo‐os com informações relativas ao assessorado (através de
relises, press‐kits, sugestões de pautas e outros produtos), intermediando
as relações de ambos e atendendo às solicitações dos jornalistas de
quaisquer órgãos de imprensa;

Controle e arquivo de informações sobre o assessorado divulgadas
nos meios de comunicação, bem como avaliação de dados provenientes
do exterior da organização e que possam interessar aos seus dirigentes;

Organização e constante atualização de um mailing‐list (relação de
veículos de comunicação, com nomes de diretores e editores, endereço,
telefone, fax e e‐mail);

Edição dos periódicos destinados aos públicos, externo e interno
(boletins, revistas, ou jornais) [...];

Elaboração de outros produtos jornalísticos, como fotografias,
vídeos, programas de rádio ou de televisão [...];

Produção de impressos variados, tais como fôlderes, folhetos,
manuais ou relatórios anuais [...];


Participação na definição de estratégias de comunicação. (KOPPLIN
& FERRARETTO, 2009, p. 14).
Como uma das principais responsabilidades da AI é o envio de informações sobre o seu
assessorado à imprensa, o jornalista tem a seu favor diversas ferramentas: as tradicionais, como
release, press‐kits, sugestões de pautas, etc., e as chamadas novas mídias, nascidas a partir da
popularização da internet. Para Castells (2003), o impacto trazido pelo surgimento da internet
pode ser comparado à criação de Gutemberg. De acordo com ele, a internet é:
Um meio de comunicação que permite, pela primeira vez, a comunicação
de muitos com muitos, num momento escolhido, em escala global. Assim
como a difusão da máquina impressora no Ocidente criou o que McLuhan
chamou de a “Galáxia de Gutemberg”, ingressamos agora num novo
mundo de comunicação: a Galáxia da Internet. (CASTELLS, 2003, p. 08).
E essa sociedade em rede tem aumentando a cada ano. De acordo com uma pesquisa
Ibope Nielsen Online, divulgada recentemente, o número de pessoas com acesso à internet já
ultrapassava os a 83 milhões no primeiro trimestre de 2012, ou seja, aproximadamente 43% da
população brasileira acessam a web. As estatísticas representam um crescimento de 5%, em
relação ao mesmo período de 2011. Outros dados divulgados pelo mesmo instituto também
apontam o crescimento da procura por vídeos na internet. De acordo com a pesquisa, o acesso à
sites de vídeos cresceu 13,8% em setembro de 2012.
Wilson Bueno (2011) observa que com a interatividade, as instituições ficaram mais
vulneráveis a interpretações equivocadas sobre elas. As novas formas de comunicação surgidas a
partir da internet despertaram no público a necessidade de respostas instantâneas sobre os seus
questionamentos, exigindo assim, mais objetividade e transparência dos jornalistas. Para tanto,
“tornam‐se necessários o uso de novos instrumentos e o aprimoramento de competências, que
permitam acessar as redes de informação e, desta forma, estabelecer novos laços de
relacionamento com seus públicos” (RUFINO, 2009, p. 02).
A WebTV, uma dessas novas ferramentas interativas, surge para revolucionar a produção
e difusão de informações especializadas. Com uma proposta inovadora de fazer televisão para a
internet, ela possibilita a participação instantânea do usuário. A programação pode ser
transmitida por duas formas: em tempo real por streaming, que pode ser visualizado através de
programas como Real Player ou Windows Media Player, ou ainda através de vídeos on‐demand.A
Livestream é uma opção gratuita de exibição da programação da TV pela internet, oferecendo
suporte para que seja criado um canal, com direito a programação fixa e exibições ao vivo. O
Youtube, portal que reúne um acervo de vídeos com acesso e postagem gratuitos, também é
mais uma ferramenta aliada a essa nova forma de fazer TV.
No entanto, para se obter resultados na divulgação de informações via WebTV é
necessário um planejamento detalhado e estruturado da comunicação. Malizia (2012) reforça
que:

“[...] é possível produzir e “transmitir” televisão diretamente ao público
com barreiras de acesso essencialmente inexistentes e a custos muito
baixos [...]. Além disso, é igualmente inegável que não é fácil nem
imediato elaborar modelos de serviço que possam satisfazer as
necessidades de um público que tem à disposição uma escolha cada vez
mais vasta”. (MALIZIA, 2012, p. 304).
Souza (2005), na dissertação de mestrado A televisão na Web lembra que, de acordo com
Bretas (1998), a primeira WebTV entendida sob a perspectiva de um equipamento de TV e
computador integrados surgiu nos Estados Unidos, em setembro de 1997. No Brasil, ele destaca
que a emissora pioneira na transmissão exclusiva pela internet foi a “ALL TV”, criada 2002.
Essa nova forma de transmissão televisiva vem modificando também o perfil dos sites de
notícias. O Portal Terra, por exemplo, montou uma programação fixa com direito a telejornal,
programas esportivos, de entretenimento e transmissão ao vivo (RIBEIRO, 2009). Os sites da
Folha de São Paulo e do Jornal Estadão também entraram na era da convergência, criando TV
Folha e TV Estadão.
Ligadas na nova tendência, algumas emissoras públicas adaptaram suas transmissões para
a web, a exemplo da TV Brasil. No entanto, Souza (2005) defende que esse tipo de difusão não
pode ser considerado WebTV e sim, TV On‐line, porque não possui uma programação
diferenciada para a internet e não explora outros recursos da rede, como por exemplo, a
interatividade.
No âmbito institucional, a WebTV ganhou destaque, principalmente, a partir das
universidades. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) a WebTV faz parte do projeto da
Coordenadoria de Comunicação e tem como objetivo difundir informações da comunidade
acadêmica tanto para os públicos internos, quanto para os externos. Já a Universidade Estadual
do Rio de Janeiro (UERJ) implantou a WebTV com perfil de jornalismo colaborativo, utilizando o
formato on‐demand, quando os vídeos são produzidos e disponibilizados no portal.
A febre da WebTV chegou ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) em 2009, com uma
proposta institucional de divulgação de eventos e dos trabalhos das Agências e Unidades de
Pesquisas. Em 2010, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
também passou a utilizar essa nova ferramenta para comunicação com instituições acadêmico‐
científicas. Entre os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a WebTV é utilizada
como ferramenta de divulgação institucional na Paraíba e em Santa Catarina.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Há dois anos, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB)
iniciou um projeto ousado de transmissão de conteúdos jornalísticos audiovisuais através de uma
WebTV. A TV IFPB entrou em operação em 20 de maio de 2011, através do site www.tvifpb.com,
com a missão de contribuir para o exercício pleno da cidadania, educação, pesquisa, extensão e
cultura, por meio de comunicação institucional e interativa.

Figura 2: TV IFPB
Fonte: Autor

Um dos principais objetivos da TV IFPB é levar notícias do instituto para a população, de
modo a ampliar a participação da sociedade no processo educativo e fazer com que os cidadãos
reconheçam o IFPB como referência na formação profissional e tecnológica na região. A WebTV
faz parte da Coordenação de Produção Audiovisual da Reitoria do IFPB, localizada em João
Pessoa e, atualmente, possui equipe de 11 servidores: 07 técnicos em audiovisual, 01 operador
de câmera de cinema e TV, 01 desing gráfico, 01 jornalista e 01 bibliotecário.
Em termos de equipamento, a TV IFPB está bem à frente de muitas emissoras da região.
No total, são 05 MacPros, 04 MacBooks, 04 câmeras profissionais com gravação em Full HD, 03
câmeras compactas, suíte de transmissão ao vivo, microfones de lapela, iluminadores em LED e
monitores de 32 polegadas. Os equipamentos são suficientes para duas transmissões
simultâneas ao vivo.
Apesar de toda essa estrutura, a TV IFPB ainda não possui grade de programação fixa.
Apenas dois programas estão no ar, sem dias e horários predefinidos: TV IFPB News e Panorama
Cultural. Também não existe produção diária de matérias, como em TVs convencionais. No
entanto, com a chegada de uma jornalista para coordenação de jornalismo da TVIFPB, pretende‐
se criar um ritmo de produção de, ao menos, duas matérias por dia.
Nas exibições ao vivo, o conteúdo é transmitido para um computador gerador de sinal em
áudio e vídeo, que por sua vez, converte para a plataforma Ustreams, que permite a exibição em
tempo real pela internet. O sistema também disponibiliza, gratuitamente, arquivamento dos
vídeos para transmissões on‐demand, o que possibilita que a TV IFPB fique no ar 24 horas. O
conteúdo pode ser acessado por celulares e smartphones de qualquer sistema operacional.
Quando não está transmitindo em tempo real, o canal exibe repetidamente os vídeos
agrupados em blocos de 04 horas. Os intervalos da programação são compostos por
propagandas de entidades parceiras do instituto, como por exemplo, a Secretaria de Turismo do
Estado da Paraíba, o Ministério Público do Estado, o Ministério da Educação e a ONG
Greenpeace.

Desde a sua criação, em 2011, o site vem aumentando o número de acessos. De acordo
com dados do administrador, nos primeiros seis meses de funcionamento, a TV IFPB contabilizou
uma média 1.084 de acessos mensais. Em 2012, esse número chegou a 1.715 e, de janeiro a
junho de 2013, a média mensal já ultrapassa os 2000 acessos.
As produções da TV IFPB também são disponibilizadas no Youtube, canal que possibilita
acesso gratuito a vídeos. Até a realização desta pesquisa, a TV IFPB possuía 103 vídeos no
Youtube, contabilizando mais de 12.300 visualizações.
A página da TV IFPB não oferece ferramenta para interação instantânea do usuário. No
entanto, a WebTV possui perfil em diversas redes sociais, como Facebook, Youtube e Twitter, e
dessa forma, interage com o internauta, na medida em que recebe sugestões de pauta, elogios e
críticas.
Com base nas entrevistas, pode‐se afirmar que houve um aumento de sugestões de
pautas principalmente após postagens frequentes no Youtube e Facebook. Na maioria dos casos,
o internauta, servidor ou aluno, assiste à matéria e identifica se no seu Campus existem casos
parecidos ou assuntos que também poderiam gerar reportagens, e sugerem à produção da TV
IFPB.
O vídeo da homenagem às mulheres pescadoras da Ribeira, no Dia Internacional da
Mulher, neste ano, repercutiu bem nas redes sociais e desencadeou uma sequência de pautas
sobre projetos de extensão, sugeridas pelos internautas/servidores. Nesta época, a TV IFPB não
recebia sugestões de pautas de projetos, a maioria se referia a eventos factuais.
Podemos citar também, a matéria sobre a oficina de capacitação de empreendedores,
realizada pelo IFPB e o SEBRAE‐PB, em março de 2013, que partiu da sugestão de um servidor.
Através da matéria, reforça‐se perante os seus públicos, um dos objetivos do IFPB, que é
desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação
profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho.
Apesar de ainda está iniciando com as estratégias efetivas de uma assessoria de imprensa,
a repercussão dos vídeos da WebTV do IFPB parecem sinalizar a potencialidade dessa
ferramenta.
CONCLUSÃO
Através da pesquisa literária e da análise das informações coletadas na TVIFPB conclui‐se
que a WebTV, que nasceu da união de dois poderosos meios do campo da comunicação, pode ser
uma ferramenta barata, viável e multifuncional nas estratégias de uma organização. A partir de
vídeos divulgados na internet, o assessor de imprensa não apenas estará fortalecendo as relações
com o público interno, possibilitando visibilidade ao seu trabalho, estudo e ou/atividade a qual
está inserido. Ele também tem a oportunidade de mostrar para a sociedade e para a mídia os
valores da organização. Além disso, disponibilizar produções institucionais numa WebTV tem
diversas vantagens, como o contato direto e instantâneo com o usuário/cliente, a divulgação a
nível mundial e a variedade da programação, visto que, na internet, os programas tendem a ser
mais curtos e sucintos.
Conclui‐se também que os conteúdos podem ser disponibilizados através de ferramentas
gratuitas, encontradas na própria web ou que acompanham os sistemas dos computadores.

Diante dessa facilidade, o custo para a implantação de uma WebTV se resume a investimentos
em equipamentos audiovisuais de captação e edição de imagens. O custo benefício fica ainda
mais viável quando, diferente da TV tradicional, ela não necessita de concessão pública para
funcionamento.
Trazer informações de interesse do público‐alvo e diversificar as pautas são desafios para
qualquer Assessoria de Imprensa. Neste sentido, a interação com o público da WebTV presente
nas redes sociais contribui diretamente para uma maior eficácia no trabalho da AI.
Não se pode afirmar que a WebTV é a ferramenta mais eficiente quando comparada às
formas tradicionais de envio e troca de informações numa organização, mas é, certamente, um
meio inovador e viável, diante de uma sociedade conectada pela rede mundial de computadores
e seduzida pelas novas tecnologias da comunicação.
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RESUMO
Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Amazonas (IFAM), que visa
através da comunicação visual criar uma
identidade visual de modo geral caracterizar
o produto e agrega a valor marca.

O artigo é referente a um projeto de

inicialização cientifica em conjunto com o
curso de Tecnologia de Alimentos e
Tecnologia Produção Publicidade do

PALAVRAS‐CHAVE: Comunicação, Identidade, visual, licor, açaí.

COMMUNICATION VISUAL: AÇAÍ LIQUEUR
ABSTRACT
The article is about a scientific iniciation
project made with the efforts of the majors
Technical Food Science and Technical
Advertising of Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia do Amazonas (IFAM)

aimed to create a general identity that
characterizes the product and also gives it a
power to the brand by using visual
communication.

KEY‐WORDS: Communication,indentity, visual, liquor, açaí.

COMUNICAÇÃO VISUAL: LICOR DE AÇAÍ
INTRODUÇÃO

Inicialmente houve um projeto de criação de um Licor de Açaí, feito pelo curso de
Tecnologia de Alimentos, no Campus Manaus Centro do Ifam, mas este produto ainda não tinha
característica para se adequar ao mercado. Sendo assim o recurso acrescentado é de
comunicação visual para criar identidade visual.
Como já existe o produto, as pesquisas atuais foram feitas para o fundamento e
elaboração da identidade visual que foi criada até o fim desse artigo. Neste artigo busca‐se
utilizar as diretrizes de design, aplicando no desenvolvimento da marca e sua identidade visual,
visando à valorização do produto. Dentro desse requisito será abordado um contexto histórico
sobre comunicação visual, uma definição de identidade visual e, principalmente, a sua
apresentação na forma de logo.
A identidade visual e seus elementos tem papel fundamental na elaboração de uma
marca para um produto, pois poderá fornecer vantagens na prateleiras e ser diferenciar dos
demais produtos.
O presente artigo nos mostra o desenvolvimento de marca e identidade visual para o
Licor de açaí. Através do desenvolvimento da identidade visual para o produto busca‐se
identificar o mesmo perante o mercado seguindo o diferencial dos produtos concorrentes já
existe o produto, as pesquisas atuais são feitas para o fundamento e elaboração da identidade
visual que será criada até o final do projeto. Dentro desse requisito será abordado um contexto
histórico sobre comunicação visual, uma definição de identidade visual e, principalmente, a sua
apresentação na forma de logo. É o que se verá neste artigo.
1. MATERIAIS E MÉTODOS
Para atingir tais objetivos propostos, a metodologia de pesquisa foram aplicadas através
de processos descritivos, com pesquisas bibliográficas, por meio do acervo bibliotecário da
própria instituição, também foram utilizadas as informações sobre os diferentes licores.
A pesquisa tratou‐se de um estudo exploratório, verificando como o produto encontra‐se
e, através dos recursos necessários, foi utilizado uma solução básica para o desenvolvimento do
projeto (marca), alcançando as metas estabelecidas.
A fim de elaborar um desenvolvimento de criação de uma comunicação visual para a
venda do Licor de Açaí, esse artigo tem como principal objetivo criar sua identidade visual para
caracterizar o produto, agregando valor a marca que está sendo elaborada.
Segundo Bruno Munari (1997, p. 57):

A comunicação visual é tudo que praticamente os olhos veem e podem ser classificada
de duas formas: a casual e a intencional. Ele descreve que a casual é aquilo que simples
não foi criado por um objeto de comunicar, exemplo: uma arvore na floresta. Já a

intencional é tudo que foi criado com o objeto de comunicar, exemplo: um desenho de
uma arvore em um cartaz, folheto, revista, etc.

Já que o principal objetivo é fazer com que o produto seja reconhecido através de sua
identidade visual, a comunicação que se adapta ao texto é a intencional. Para a realização do
projeto de comunicação visual do Licor de Açaí, foi proposto:
I.
II.
III.

Fundamentar teoricamente o design e design gráfico e informações de diferentes licores.
Estudar o processo de construção de Identidade visual gráfica.
Desenvolver projeto de identidade visual gráfica agregando valor a marca.
Dentro desses requisitos será abordado um contexto histórico sobre Comunicação Visual.
1.1

Design

Mesmo estando presente em vários momentos da história da civilização, com busca da
união da estética dos objetos às suas funcionalidades, o design do século 20 foi o qual mais se
destacou e continua até hoje trazendo inovações, métodos e técnicas gráfica entre as áreas de
comunicação para melhorar e sofisticar a elaboração de identidade para produtos ou ambientes.
Segundo Niemeyer:

O design, ao longo de sua história, sempre foi dinamizado, quando esse tipo de ação
política prevaleceu. Constatamos que, repetidamente, houve a expectativa de que o
ensino de projeto contribuísse para elevar a qualidade do produto e para dar‐lhe uma
nova configuração. Cada abordagem de projetos de design expressou uma ideologia,
pois cada ideologia tem seu design. (NIEMEYER 2007, p.123

O termo design pode ser interpretado de diversas maneiras, falado e visualizado, pois ele
está ligado tanto a parte estética ou apresentável como também ao desenvolvimento de uma
marca ou produto. Entretanto, o design movimenta diversas áreas da comunicação pode ser elas,
publicidade e propaganda, relações públicas, programação visual, design de produtos, design
industrial, animação, gestão de produtos, etc.
1.2 Licores
Licores são bebidas alcoólicas produzidas nas mais diversas regiões do mundo, tendo suas
principais características relacionadas com a técnica de preparação, matéria‐prima e finalidade. É
uma bebida doce, de alto teor alcoólico, servida em pequenas taças, geralmente como digestivo
após as refeições (SANTOS, 2007).

Penha (2006), define licor como uma bebida alcoólica adocicada, preparada sem processo
fermentativo, caracterizada pela elevada proporção de açúcar misturado ao álcool, e
aromatizada por essências, frutas, raízes, sementes, ervas, flores e até cascas de vegetais, in
natura ou desidratadas, que servem também para definir o sabor.
De acordo com a legislação brasileira através do decreto nº 2.314/97,
... licor é a bebida com graduação alcoólica de quinze a cinqüenta e quatro por cento em
volume, a vinte graus Celsius, e um percentual de açúcar superior a trinta gramas por
litro, elaborado com álcool etílico potável de origem agrícola, ou destilado alcoólico
simples de origem agrícola ou bebidas alcoólicas, adicionada de extrato ou substâncias
de origem vegetal ou animal, substâncias aromatizantes, saborizantes, corantes e outros
aditivos permitidos em ato administrativo complementar.

1.1.1 Licores clássicos
Há licores cujas formulações são consagradas em todo o mundo, como o Cherry Brandy
(cereja), o Advocaat (ovos), o Cointreau (laranja) e o Bénédictine (ervas), devido ao seu sabor
suave e sofisticado, ao exotismo de sua fragrância, ou ainda em virtude da mística de sua
elaboração e poder medicinal. Santos (2007) classifica os licores clássicos como:
Bénédictine
Criado por monges beneditinos na Normandia (França) em 1510, sua receita quase desapareceu
durante a Revolução Francesa (1789). Foi reencontrada em 1863 pelo comerciante Alexandre le
Grand em 1863. O Bénédictine é feito com 27 ervas, plantas e cascas de árvores, muitas delas
típicas da região. Sua produção é delicada e demorada: uma garrafa leva 3 anos para ficar pronta,
seguidos de mais 4 anos de envelhecimento. Por isso, transformou‐se em um dos licores mais
famosos do mundo. As letras D.O.M. (Deo Optimo Maximo, que significa “para Deus, só o melhor
e o maior”) estão no rótulo.
Chartreuse
Apreciado licor de ervas, é encontrado nas versões verde e amarelo (sem a utilização de
corantes). É produzido a partir de 130 ervas e especiarias. É o mais antigo licor ainda feito por
monges: sua fórmula, criada no século 16, começou a ser vendida em 1848. Depois de guerras e
revoluções, os monges se exilaram na Espanha, onde fundaram uma destilaria de Chartreuse que
funciona até hoje, em Tarragona. A cada ano ela é visitada pelos 3 únicos monges que conhecem
a fórmula do licor. A destilaria principal fica próxima ao monastério de Chartreuse, nos Alpes
franceses, perto de Grenoble.

Sambuca
Há uma tradição ao se degustar este famoso licor italiano: flambando‐o. Primeiramente, são
adicionados 3 grãos de café em um copo cheio de sambuca. O licor é flambado e as chamas
permanecem por alguns segundos até que os grãos sejam torrados. A chama, então, é assoprada.
Os grãos tostados dão um aroma suave ao licor. O nome deste drinque é sambuca com mosche
(moscas), numa referência aos grãos de café. Existe também uma versão já aromatizada com

café, a sambuca negra. A base é um destilado de uvas e leva anis‐estrelado e a fruta do
sabugueiro.
1.2.1 Licores famosos
Segundo Santos (2007), são licores famosos:
Amarula
Feito a partir de vinho de amarula, leva amêndoas e damasco.
Campari
Feito com álcool de grãos, tem 130 ervas, especiarias e frutas em sua fórmula. É um bitter (licor
amargo ou com pouco açúcar).
Curaçau
Famoso licor de laranja originário de Curaçao, ilha das Antilhas Holandesas. É elaborado em
várias versões, como o blue, o red e o branco. Muito usado em coquetéis.
Drambuie
Feito a partir de uísque escocês, tem creme de leite, urze, mel, ervas e especiarias.
Kahlúa
Feito de rum. Tem café na composição.
Malibu
Feito de rum. Tem coco na receita.
1.2.2 Licor de Açaí
O Licor de Açaí
Feito com 18% de teor alcoólico e 50% da polpa de açaí.

2. IDENTIDADE VISUAL
A identidade visual é um conjunto de elementos gráficos, que irão formalizar a
personalidade visual de um nome, ideia, produto ou serviço. Strunk (2005, p.19) diz que:
“Identidade, porque ela será a responsável por agregar o valor da imagem à sua marca. A forma
ou o modo de gestão do seu negócio estão intimamente relacionados às diferenças que tem
sobre os seus concorrentes”.
Para criar uma identidade visual é preciso foca no produto, para fortalecê‐lo em algo claro
e moderno. E, a cada ano que passa, deve‐se aperfeiçoar a marca obtendo‐se sucesso e assim
tornando o produto destaque entre outros existentes. Strunck (2007, p.33) “Nesse contexto, as

identidades visuais das marcas ou das embalagens de produtos ou serviços ganham ainda mais
importância.
A maioria dos indivíduos agem pelo que veem nas imagens transmitidas ao cérebro
através da visão auxiliam na hora da escolha, uma vez que o mesmo sente estimulo a tocar ou
adquirir certo objeto. As cores, formas e texturas levantam dados do produto ou marca, dando
valor a sua identidade.
Entretanto a identidade visual é a forma onde é possível empregar o valor da marca e do
produto e assim mostrar seus valores e conceitos, para a efetuação de comunicação visual.
A comunicação visual ocorre por meio de mensagens visuais, as quais nos traduzem
diversas sensações que atingem nossos sentidos mais variados com a intenção de chamar nossa
atenção para o que está sendo exposto. Sendo assim, há um emissor que emite mensagens e que
as recebe, o receptor. Ambos interagem de maneira que sejam determinadas as verdadeiras
características do design gráfico.
3. Alternativas de marca, garrafa e rótulo
As alternativas são separadas em três partes: Identificação, Construção e seleção das
alternativas. As etapa de alternativas dos primeiros esboços da marca com o desenvolvimento do
símbolo foi realizada através de conceitos utilizados para o desenvolvimento do trabalho. A
segunda alternativa é o conceito de uma garrafa. A terceira parte mostra o conjuntos das
alternativa agregada como pré‐visualização do projeto.
3.1 Identificação
Foram aplicadas as primeiras ideias, buscando colocar algumas ferramentas utilizadas na
identidade visual, atribuindo como marca e rótulo do produto.

3.2 Construção

Nesta etapa foi aplicada as formas de construções da garrafas em conjunto com o rótulos,
para mostrar que o produto pode sim ser atribuindo de diversas formas buscando a inovação.

3.3 Seleção das alternativas

Início da logo

Resultado da logo final de pré-visualização

Modelo garrafa

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Atualmente existem várias marcas. E essas marcas podem ser boas, ruins, racionais,
emocionais, etc. Mas, por muitas da vezes existem interface visual. Hoje é necessário que os
produtos tenham sua identidade visual para que assim possam se distinguirem dos concorrentes.
De acordo com Abreu Júnior & Batista Neto (2014), a criação da identidade visual, assim
como o ícone, são partes fundamentais no processo. Elementos gráficos como pontos, linhas,
formas e cores possuem uma carga informativa que atua como modificador e logo indicador para
criação de um ambiente que favoreça a construção da mensagem que está sendo transmitida.
Mas, o que é identidade visual? Como ela funciona? Quem a cria? Para o que se pretende com
esse programa, se utilizará a definição de Strunck para Identidade Visual:
“A identidade visual é o conjunto de elementos gráficos que irão formalizar a
personalidade visual de um nome, ideia, produto ou serviço. Esses elementos agem mais
ou menos como as roupas e as formas de as pessoas se comportarem. Devem informar,
substancialmente, à primeira vista. Estabelecer com quem os vê um nível ideal de
comunicação” (STRUNCK, 2012, p 57).

Ainda se baseando em Abreu Júnior & Batista Neto (2014), sobre a questão teórica, entre
as várias observações sobre a Identidade Visual, destacamos que, segundo Péon, (2001), a
identidade visual é o mais explícito dos veículos que contribuem para a construção da identidade
corporativa e, em alguns casos, o mais importante. Wheeler (2012, p. 14) é explícita em afirmar

que: “A Identidade visual é tangível e faz um apelo para os sentidos. Você pode vê‐la, tocá‐la,
agarrá‐la, ouvi‐la, observá‐la se mover. A identidade da marca alimenta o reconhecimento,
amplia a diferenciação e torna grandes ideias e significados mais acessíveis. A identidade da
marca reúne elementos díspares e os unifica em sistemas integrados”.
Essa identidade visual, segundo Abreu Júnior & Batista Neto (2014), pode se dar por
elementos formais que representam a o nome, a ideia, o serviço ou a própria instituição IFAM.
Pinho (1996, p. 40) utiliza os termos marca, símbolos e logotipos como sinônimos de um mesmo
elemento, o sinal gráfico, que pode se apresentar como selo, monosselo, logotipo, monograma,
símbolo e pictograma. Além da presença dos elementos complementares, ou adicionais, podem
ser compreendidos como aqueles que não necessariamente fazem parte de todo sistema de
identidade visual. Entre estes elementos adicionais estão os grafismos, os mascotes e os símbolos
e logotipos acessórios.
Por fim, Abreu Júnior & Batista Neto (2014), recomendam que esses elementos (ícone e
identidade visual) é que criam uma "personalidade", as peças de determinado órgão ou empresa.
Logo, quando o público tiver contato com algum meio informativo, eles proporcionarão de
imediato o reconhecimento daquele ambiente gráfico fazendo uma associação ao emissor, que
no caso é o Licor de Açaí. Segue abaixo o logo característica e rotulo do produto que foi finalizada
até o fim do projeto.

Licor (açaí)

110ml

Graduação Alcoólica

18%

Cor da garrafa

Lilás

Material da garrafa

Vidro

Fim da logo marca pronta

Modelo da Garrafa

CONCLUSÃO

No presente artigo busquei trazer o resultado final do projeto de design, as soluções
através dos estudos elaborados no projeto. Dessa forma, foram focados os conceitos do produto,
tendo como finalidade a exposição da comunicação visual. Durante a análise de alguns
conceitos, tanto da comunicação visual quanto do design, foi notado que a apresentação de uma
identidade visual de qualquer produto leva o público que consome bebidas por muita das vezes
fazem a compra do produto pelo fato da garrafa ser bem sofisticada, pelo rótulo ser bem
apresentável e por muita das vezes pela curiosidade de provar uma bebida nova, única e
diferente do que é proposto no mercado.
É o caso do Licor de Açaí, que é composto por 18% de teor alcoólico, numa mistura de
água destilada e polpa de açaí. Ainda sem um nome específico, o Licor de Açaí desenvolvido no
curso de Tecnologia em Alimentos do Campus Manaus Centro do IFAM agora possuí uma
identidade visual. E quando for apresentado ao mercado, com certeza se fará notar nas
prateleiras dos empórios que oferecerem esse distinto produto. Num pré-teste, com outro licor, o
de Jenipapo, que não possui identidade visual, o sucesso foi grandiosos, com todas as garrafas
consumidas – na maioria, como souvenires. O que se pensa é que o mesmo ocorrerá com o
Licor de Açaí.
Com base na característica do produto, a visibilidade a ser buscada veio na própria cor
do açaí, fruta típica da Região Amazônica: o lilás. Na hora da criação da imagem, pensou-se no
próprio açaí. Pra quem não conhece o fruto, assim que ele é coletado do alto das árvores, ele é
lavado, espremido ou raspado, fervido e assim se tira o que se conhece como polpa do açaí. A
imagem buscada foi o meio do processo entre o começo da prensagem ou raspagem do fruto e o
exato momento em que ele vira polpa.
Contudo, acredito que o objetivo inicial do projeto foi solucionado e, quanto a
comunicação visual foram encontradas e atingidas as expectativas, agregando valores a área de
publicidade e propaganda na percepção do design como ferramenta essencial na aplicação e
desenvolvimento da identidade visual que determina a competitividade e a valorização do
trabalho executado.

É o caso do Licor de Açaí, que é composto por 18% de teor alcoólico, numa mistura de
água destilada e polpa de açaí. Ainda sem um nome específico, o Licor de Açaí desenvolvido no
curso de Tecnologia em Alimentos do Campus Manaus Centro do IFAM agora possuí uma
identidade visual. E quando for apresentado ao mercado, com certeza se fará notar nas

prateleiras dos empórios que oferecerem esse distinto produto. Num pré‐teste, com outro licor,
o de Jenipapo, que não possui identidade visual, o sucesso foi grandiosos, com todas as garrafas
consumidas – na maioria, como souvenires. O que se pensa é que o mesmo ocorrerá com o Licor
de Açaí.
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RESUMO
Esse artigo foi desenvolvido com o intuito de positivar as
benesses advindas das redes sociais para os projetos
institucionais de alcance social. Tomamos como
referência para esse estudo, o caso do Projeto Curupira,
do Instituto Federal do Amazonas, que trabalha, desde
2007, com a educação especial na perspectiva da
educação inclusiva, o qual faz uso corrente do canal
Facebook para interagir com um público bastante

diversificado, divulgando além de cursos, temas
pertinentes à questão da deficiência, em diversos
âmbitos. O trabalho que apresentamos tem caráter
qualiquantitativo, e utilizamos como instrumentos e
técnica de pesquisa entrevistas com os servidores
envolvidos no projeto desde o ano de sua criação, os
relatórios das ações e a demanda de público do próprio
projeto.

PALAVRAS‐CHAVE: Facebook, Projeto Curupira, Deficiência, Inclusão

FACEBOOK AND CURUPIRA PROJECT: THE MEDIA SERVICE OF THE INCLUSION
ABSTRACT
This article was developed with the intention of
eventually turn positive the benefits derived from social
networks for institutional projects of social impact. We
take as a reference for this study, the case Curupira
project, of the Federal Institute of Amazonas, which
works, since 2007, with special education in the
perspective of inclusive education, which makes use of
current Facebook channel to interact with a very diverse

audience, spreading beyond courses, topics pertaining
to the issue of disability, in various fields. The work that
we have character, and continued to be used as
research instruments and technical interviews with the
servers involved in the project since its inception, the
reports of actions and the public demand of own
project.
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FACEBOOK E PROJETO CURUPIRA: A MÍDIA A SERVIÇO DA INCLUSÃO
INTRODUÇÃO
O Núcleo de Acessibilidade e Educação Inclusiva do Instituto de Educação, Ciência e
Tecnologia do Amazonas– IFAM Campus Centro, cuja denominação é Projeto Curupira nasceu
do da aprovação do edital nº003/2007 Incluir/MEC‐SESu. O Projeto tem como propósito
promover, orientar e incentivar as ações de Sensibilização, Interação e Valorização das Pessoas
com Deficiência, tendo como impulso o paio do Instituto de Educação/IFAM, o qual é um dos
centros de excelência da cidade de Manaus.
O Curupira entende que a conquista de condições apropriadas dá às pessoas com
deficiência (PCD) uma vida autônoma, produtiva social e profissionalmente. Dessa forma, ao
longo desses anos, tem promovido uma série de atividades que buscam atender aos seus
objetivos: além dos cursos que oferece ao seu público‐alvo, por outro lado, ajuda os alunos do
Instituto a desenvolverem instrumentos pedagógicos, orienta docentes, desenvolve cartilhas,
livros, instrumentos entre outros métodos, tudo voltado a pessoa com deficiência. Nessa
caminhada, destaca‐se que a acessibilidade comunicacional foi fator primordial.
Com a proposta cada vez mais amadurecida, o Projeto Curupira criou novos laços e
tornou‐se um ponto de referência em educação especial e inclusiva para a sociedade
amazonense. Seu alcance social era tanto que foi preciso repensar a forma como a comunicação
poderia ser mais acessível e, ao mesmo tempo, inclusiva de modo a atender seu público
primeiro, as PCDs, mas que incluísse também alunos, pesquisadores, empregadores e
associações. Desta feita, atualizar‐se e inserir‐se dentro das condições que o contexto social
exigia era mister.
Se em um primeiro momento o contato com o público se deu por meio de encontros e, a
posteriori, por meio de panfletos, pequenos cartazes, e chamadas diretas em escolas e
instituições, as quais por sinal, surtiram efeito, configurado sobretudo na demanda significativa
de público que participava das atividades propostas, nessa outra etapa, a comunicação teria
quer ser mais “otimizada”. Com o grande avanço tecnológico e crescente acesso às mídias
sociais, investir apenas nessas chamadas para atrair o público segmentado do projeto tornou‐se
obsoleto e arcaico.
Então, em 5 de agosto de 2011, foi criado o facebook do Projeto Curupira que conseguiu
atrair muitos seguidores direta ou indiretamente voltados para a questão da deficiência e da
inclusão. E foi justamente pensando em uma maior dinâmica de comunicação e flexibilidade,
rapidez e facilidade que o facebook do Projeto garantiu interação com seu público‐alvo,
possibilitando‐lhe um retorno imediato sobre as questões apontadas , de modo que foi possível
fazer um feedback mais detalhado de informações.
A escolha por esse tipo de mídia era bem clara: as redes sociais, inseridas dentro de um
contexto tecnológico e fazendo parte da esfera internet, conseguem propagar uma grande
demanda de informações em um curto espaço de tempo em uma grande escala populacional, o
que possibilitou um retorno eficaz para o projeto.

NOVAS TECNOLOGIAS: FACEBOOK E A PESSOA COM DEFICIÊNCIA
A revolução tecnológica tem delineado novos tempos e espaços, estruturando novos
conceitos culturais e sociais que condicionam a vida humana. Pacheco (2013, pág. 10) afirma
que:
A proliferação das Novas Tecnologias da Informação e Comunicação proporcionou um
terreno fértil para que esse modelo pautado na horizontalização organizacional
funcionasse de forma mais global e popular, atingindo as mais diversas e distantes
regiões, chegando ao planeta e às pessoas em geral.

As redes sociais possuem uma estrutura mais moderna e dinâmica de propagar
mensagens, ideias ou informações. Há uma nova relação com o saber que se instaura. Pierre
Lévy (2009) o chama de “ambientes virtuais de aprendizagem”. Trataremos do saber
informacional, aquele no qual o indivíduo adquire a informação e fortifica seu conhecimento
para relações mais transparentes com a realidade.
O facebook no Brasil foi uma das mídias mais acessadas, em janeiro de 2013. Um terço
dos brasileiros, à época, utilizava essa mídia social e o país ocupava então o 2º lugar no ranking
mundial. Tal fato possibilita que o classifiquemos como assim, pode ser classificada como uma
mídia pública, transitória e rápida. Ela é pública, porém possui uma segmentação específica, no
caso Pessoas com Deficiência, o que não exclui o público de forma ampla; rápida porque as
mensagens são lançadas para atingir grande audiência em tempo curto, ou mesmo
simultaneamente; e transitória, pois a intenção é que sejam consumidas imediatamente.
A sociedade evoluiu e se adaptou às transformações de atitudes, pensamentos e
linguagens. Informações disseminam‐se de forma cada vez mais rápida. O que torna complexo é
atingir o público desejado, além de focar na divulgação de informações contundentes para a
interação e inclusão, é importante utilizar ferramentas acessíveis que possibilitem às Pessoas
com Deficiência construírem seus próprios saberes, mas que também não as segreguem, que
ampliem também suas relações com outros.
A Internet, as redes sociais, os smartphones, e as múltiplas mídias estão revolucionando
nosso dia a dia. Todas ajudam a constituir relações, proporcionam comunicação facilitada a
distância. Se, antes, para a pessoa com deficiência, o acesso às informações era limitado, hoje a
rede social tornou‐se uma ferramenta essencial para a divulgação de tudo que lhes interessa, de
tudo o que nos interessa. De certa forma, o canal facebook, no caso do projeto Curupira, para
além da informação de suas atividades, tem possibilitado criar espaços democráticos de
inclusão.
Bem sabemos que a vida on line proporcionou uma maneira fácil e rápida de garantir
informação clara e objetiva, servindo de apoio para aprendizagens ricas, complexas e
diversificadas. Como diz Gonçalves (2003 p. 22), “o processo de comunicação se diversifica – de
um para um, de um para muitos, de muitos para um, de muitos para muitos .” E é nisso que o
Curupira vem apostando seguramente: na potencialização de suas ações inclusivas, com
informações mais ricas, com saberes mais complexos que se forjam no uso das redes sociais
pelos indivíduos que tem como parâmetro a inclusão.
A busca por informações sobre deficiência, educação, inclusão e trabalho, por exemplo,
têm ganhado espaço. O facebook torna‐se referência importante na disseminação de inovação

dessas e de outras informações. Para assim, compartilhar ideias e experiências vividas, tanto
direta e indiretamente, a potencialização das novas tecnologias da comunicação e informação
podem desencadear um processo de discussão sobre o mundo digital no que se refere ao
mundo inclusivo, no qual a acessibilidade é o critério.

COMO É OPERACIONADO O FACEBOOK DE CARÁTER INSTITUCIONAL
A Comunicação do Projeto Curupira tem como um de seus objetivos promover a
interação das Pessoas com Deficiência, e é através da rede social facebook que a página Projeto
Curupira Espaço visa obter de maneira mais eficaz um feedback rápido para quem faz parte
desta rede de comunicação e informação, bem como ampliar suas ações futuras, quando do seu
planejamento.
O feedback é um método essencial para atingir o primor na comunicação e é definido
como retorno. Em termos básicos, é a resposta de algo que publicamos. Só existe feedback
quando há uma boa comunicação. E este método não é simplesmente para orientar alguém,
despejar informações sem nenhum critério. Feedback é troca, comunicação e interação entre
pessoas que possuem um objetivo em comum: inclusão, ou ainda, auxiliar pessoas na
adequação ao processo de atendimento à Pessoa com Deficiência.
A Comunicação do Projeto Curupira Espaço utiliza da política de filtragem de mensagens
e postagens; a página tem o intuito exclusivo de propor uma ação contundente em torno da
inclusão da pessoa com deficiência, e atender as expectativas desse público primeiro, e também
daquelas pessoas que, no seu dia a dia, convivem com a deficiência de um parente, amigo,
aluno. Dessa forma, as notícias sobre o projeto são marcadas, vão diretamente para a página
chamada Registro de atividades, na qual se forem relacionadas à divulgação de informações
sobre inclusão, é possível aceitar a postagem.
O Projeto Curupira possui atualizações diárias em sua página, o que garante informações
rápidas. Dentre elas, as informações estão relacionadas a Leis, Saúde, Educação, o que contribui
para o conhecimento de todos. A página por si só não possui como interlocutores apenas PCDs,
isto é, atendemos as Associações e Secretarias que lidam com a questão da deficiência, como
por exemplo, a SEPED (Secretaria da Pessoa com Deficiência); estabelecemos também contatos
com as famílias que precisam de auxílio na convivência com seus parentes no seu meio social,
docentes que trabalham com necessidades específicas de aprendizagem de alunos com
deficiência.
O facebook também tem sido uma grande ferramenta para parcerias de cursos de
qualificação profissional, palestras e eventos, sempre com o intuito de levar a temática da
Inclusão ao público. Através dele também se pode tirar dúvidas frequentes sobre as informações
citadas, ou até mesmo agendar visitas para conhecer do Espaço onde se atendem Pessoas com
ou sem Deficiência.

MATERIAIS E MÉTODOS
Estudo comparativo das mídias
O Projeto Curupira, no início de suas atividades sempre se preocupou com a
comunicação de suas ações; afinal, para que cada vez mais pudesse se fazer conhecer era
necessário investir na divulgação de suas ações. Com a implantação de suas redes de
comunicação, desejava atingir seu público de modo simples e direto. Dessa forma, saber se
comunicar significa fazer a trocar de informações e estabelecer com êxito a disseminação da
mensagem.
Partindo do princípio de que “trocar informação significa tornar comum uma mensagem
ou informação” (CHIAVENATO, 2000, p. 142) ou de que a comunicação “pode ser definida
simplesmente como o processo de se passar informações e entendimentos de uma pessoa para
outra” (SCANLAN, 1979, p.372), a divulgação das ações do Projeto Curupira era feita por meio de
panfletos, pequenos cartazes e chamadas diretas em escolas e instituições; para o início das
atividades, era algo inovador e as expectativas foram boas, já que o público atingido com essa
estratégia de comunicação foi bastante significativo.
Embora essas chamadas ao Projeto curupira surtissem efeito positivo para aquele
momento da atualidade, era possível encontrar alguns pontos negativos em sua estratégia de
comunicação, como a demora de um feedback, ou seja, o público não internalizava de forma
coesa a informação comunicada e isso gerava o segundo ponto negativo que era o desgaste da
informações rotineiras, ou seja, era preciso fazer o dobro e muitas vezes triplo de panfletos, e
tendo que ir várias vezes ao mesmo estabelecimento para gerar um maior incentivo ao público‐
alvo.
Levava‐se em consideração que os panfletos também não possuíam a acessibilidade
necessária para que nosso público‐alvo se sentisse incluído satisfatoriamente. Um exemplo disso
era o caso dos os surdos e cegos que não tinham acessibilidade adequada para o entendimento
da nossa mensagem. Por conta dessas falhas encontrávamos uma fragmentação no objetivo
central do projeto que era informação.
No entanto, com o grande avanço das mídias e o grande público participando ativamente
delas, houve a necessidade de se criar indiretamente um plano de marketing que visasse
identificar as oportunidades que poderiam gerar bons resultados para a organização, mostrando
como penetrar com sucesso para obter as posições desejadas nos mercados (COBRA, 1992).
O plano visava criar uma mídia que fosse pública, transitória e rápida. Considerando‐se
esses requisitos, a escolha pelo uso do facebook nos pareceu mais viável. Era pública, porque, na
medida em que as mensagens não são endereçadas a ninguém em particular, seu conteúdo
estava aberto ao critério público. Rápida porque as mensagens são endereçadas para atingir
grande audiência em tempo relativamente curto, ou mesmo, simultaneamente. Transitória, pois
a intenção é de que sejam consumidas imediatamente.
Em 5 de agosto de 2011, foi criado, então o facebook do Projeto (figura 1) que usa como
denominação Projeto Curupira Espaço. É inegável que seu uso otimizou o processo de
informação que procurávamos alcançar, ele superou em muito aspectos a comunicação

obsoleta dos panfletos, cartazes e visitas nas escolas, pois o público conseguia interagir ao
mesmo tempo em que adquiria as informações necessárias.
Ressalta‐se que um dos seus muitos pontos positivos dessa mídia é que as mensagens
poderiam ser transcritas como de costume e, ao mesmo tempo poderiam ser passadas em libras
para os surdos; além de claro, as informações serem passadas em tempo real, abrindo‐se, deste
modo, um canal para que nossos interlocutores pudessem, no seu tempo, sugerir cursos, posts e
fazer referência a outros lugares que também trabalham com essa temática da deficiência.

Figura 1– Facebook Curupira
Fonte: arquivo pessoal
O facebook do Projeto Curupira incorporou além de sua identidade seu caráter social,
pois essa rede social através de seu grande alcance populacional fez com que um órgão ou
serviço pudesse fazer parte de uma dinâmica de interação com os demais indivíduos de uma
sociedade ou grupo, gerando assim, um ambiente de conforto, entretenimento e permuta de
informações de um modo bem mais descontraído, fortalecendo os objetivos centrais do
Instituto, do espaço e do serviço é disseminar sua ações e captar um público cada vez mais fiel e
preocupado com a temática da inclusão e da pessoa com deficiência.
O facebook do projeto não só gerou flexibilidade nas mensagens como teve um retorno
positivo para além do que esperávamos, pois possibilitou ao projeto parcerias com empresas
para as quais a PCD poderá ser encaminhada após a finalização do curso disponibilizado pelo
projeto; outros institutos de ensino, assessorias de comunicação como emissoras de tv, rádios e
jornais locais também participam da rede hoje. O público se tornou indiretamente mais
ampliado, são professores, gestores e profissionais que trabalham com pessoas com deficiência.
Com uma comunicação mais bem fortificava e com o marketing direto otimizado e
segmentado, o Projeto Curupira abriu fronteiras para além do ambiente do IFAM, trabalhando
hoje com todos os municípios do Amazonas onde o instituto tem sede e em outros nos quais as
ações na área de formação de professores em educação especial e inclusiva chegaram, como é
caso dos municípios de Iranduba, Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Tefé, Eirunepé, dentre
tantos. Mantém‐se, dessa forma, um público ativo, reforçando cada vez mais o objetivo do
projeto que é a promoção da acessibilidade e suas ramificações, para assim tornar a PCD
empoderada, promovendo sua inclusão no ambiente social e profissional.

Procedimentos metodológicos da pesquisa
Utilizamos como ferramenta de apoio a esta pesquisa, os relatórios finais do Projeto
Curupira que são apresentados anualmente ao Ministério da Educação (MEC). Neles, como em
todos os relatórios, são retomados as metas do início do planejamento e como elas foram
atingidas, usando esta ou aquela metodologia. São apresentados anualmente com a estimativa,
magnitude e amplitude de público que procura o Projeto Curupira.
É importante ressaltar que esses relatórios começaram a fazer parte dos procedimentos
de avaliação do projeto a partir de 2009, sendo, portanto, neste período bienal; tomamos
também os dados dos relatórios dos anos de 2010, que foi anual e os dos anos de 2011 e 2012,
os quais que foram feitos com uma única estatística. Esses relatórios foram utilizados para servir
como parâmetro de credibilidade do Projeto em relação ao público direto ou indiretamente
segmentado que ele concentra.
O objetivo central da busca desses relatórios foi estabelecer uma comparação entre os
anos em que o Projeto não possuía acesso à rede e aqueles a partir do ano em que já ele possuía
um perfil ativo na rede. Quais mudanças ocorreram? As informações gozaram de maior
disseminação? Perguntas desse gênero compunham a proposta que queríamos atingir com a
comparação desses relatórios.
Também fizemos entrevista com o coordenador do projeto, no sentido de, a partir de sua
fala, visualizar o papel do facebook hoje para as ações em curso e aquelas que poderão ser
propostas nos planos de ação futuros do projeto. Ocorreram também entrevistas com os
colaboradores mais antigos do projeto que presenciaram as mudanças ocorridas desde sua
criação. Fato que nos garantiu uma maior positividade em relação aos dados expostos nesse
artigo.
O trabalho pretendeu mesmo fazer uma descrição detalhada do plano comunicativo do
Espaço Curupira desde seu início (com panfletos) bem como proceder ainda que parcialmente
uma análise sobre o papel das redes sociais, dos seus impactos, em projetos dessa natureza.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com o relatório bienal de 2009 (Figura 2), verificamos que apenas com o marketing,
através panfletos, pequenos cartazes, e chamadas diretas em escolas e instituições o projeto
atingia grande público e possuía estimativas consideráveis para suas atividades. Podemos
constatar que as atividades desenvolvidas pelo projeto eram cursos, oficinas e mesa redonda.

Figura 2 – Total de pessoas atingidas pelo Projeto Curupira 2009
Fonte: Banco de Dados ‐ Projeto Curupira 2009

É possível perceber que já gozávamos de credibilidade ainda no começo das atividades
do projeto, levando em consideração que as estratégias de divulgação das atividades
desenvolvidas eram ainda muito aboletas para a época.
Ainda com os relatórios, damos prosseguimento ao de 2010 (Figura 3).

Figura 3 – Pessoas atingidas pelo Projeto Curupira 2010
Fonte: Banco de Dados ‐ Projeto Curupira 2010

No ano de 2010, os índices levados em consideração para a estatística diminuíram e
público também diminuiu. Diante de uma observação mais profunda, podemos perceber que,
como a comparação até momento era feira por ano, então relativamente sofremos uma perda
de público.
Isso pode se dá por inúmeros fatores, como estamos analisando a divulgação do projeto,
como uma fonte de estratégia para trair o público e, consequentemente, disseminar a ideia de
inclusão. Um dos fatores que pode ter sido o fator deficiente para a pouca demanda de público
pode ter sido a permanência nas referidas estratégias de divulgação, uma vez que, em 2010
acontecia a exploração das grandes tecnologias como fonte de divulgação; as redes sociais
estavam dando um grande passo em relação a jovens, cada vez mais as empresas estavam
aderindo a esse serviço, como um meio de manter mais próximo do seu cliente.
Diante disso, no ano seguinte, o Projeto Curupira aderiu a um perfil no facebook, o que
trouxe novamente a procura do público por nossas atividades. A relação emissor ‐receptor se
tornou mais dinâmica; o público possuía uma informação em tempo real, desfazia suas dúvidas,
lia notícias importantes relacionadas ao tema da deficiência e inclusão, conhecia os cursos e

palestras desenvolvidas pelo projeto; o feedback se tornou imediato e com isso a flexibilização
da informação também.
Tivemos também a adesão de um público mais diversificado, como gestores, pedagogos,
assistentes sociais, psicólogos, órgão públicos, empresas e associações diversas, além do
público‐alvo, as pessoas com deficiência.
Os dados a seguir mostram o relatório dos anos de 2011 e 2012 (Figura 4) que foram
feitos com uma única estatística.

Figura 4 – Pessoas atingidas pelo Projeto Curupira 2011‐2012
Fonte: Banco de Dados ‐ Projeto Curupira 2011 – 2012.

A princípio notamos que em comparação a 2009, o público geral diminuiu em relação aos
anos 2011 e 2012, analisados juntamente; no entanto, esses últimos anos tiveram um aumento
significativo em relação ao ano de 2010. Mas o que é importa de ser observado é que a grande
vantagem de ser trabalhar com uma rede social como estratégia de divulgação das atividades do
projeto é que podemos ter uma maior probabilidade de constância dos dados.
As oscilações de público que procurasse o projeto ainda existiriam, mas por outro lado,
no campo virtual, ou seja, teríamos uma ferramenta segura, de controle social e assim sempre
teríamos como implementar de forma direta nossas informações, um feed de notícias desses
indivíduos, o que sempre nos manteria como um nível de proximidade relativo junto a esse
publico, assim a constância de público seria possível no anos seguintes.

CONCLUSÃO
O Coordenador do Projeto Curupira, Dalmir Pacheco, nos afirma que desde o início de
suas atividades em 2007, o projeto tem procurado diferente formas de comunicar seu público‐
alvo de suas atividades bem como estabelecer com eles um canal de escuta constante. Ele
afirma também que facebook tem sido uma excelente ferramenta de interação, pelo fato de a
grande maioria das PCDs terem dificuldade de locomoção e comunicação. Nesse sentido, o canal

facebook ajuda na comunicação, possibilita a celeridade das informações e fideliza cada vez
mais um público diversificado que se interessa por inclusão.
Os dados de 2013 não foram apresentados porque comporão com o corrente ano de
2014 um único relatório. Ainda estão sendo coletadas as informações. No entanto, já é possível
observar o grande número de interessados em nossas atividades, o que motivou a criação de
uma Assessoria de Comunicação, na qual se trabalhasse apenas com questões de divulgação e
controle de público nas atividades do Projeto.
O objetivo é que com o facebook, sendo um meio de comunicação ativo e primordial do
Projeto, possamos uma maior esfera de pública, uma vez que, já possuímos visibilidade em todo
o Brasil e também em Portugal, por conta da publicação de seus trabalhos em ventos
internacionais e revistas que tratam da inclusão e da pessoa com deficiência.
Todo trabalho do projeto, como essa nova maneira de utilizar as redes sociais, é ainda a
ideia de levar à pessoa com deficiência à construção de uma consciência social dos seus direitos
e deveres enquanto cidadão e de modo igual construir com ele um canal de comunicação com a
sociedade que também precisa ser assumir inclusiva para evitar estereótipos.
De outro modo, promover e intensificar ações que garantam o acesso, permanência e
sucesso de pessoas com deficiência nos espaços em que ela ocupa não é mais apenas tarefa do
Espaço Curupira/IFAM, mas de todos nós que acreditamos na inclusão. E inclusão se começa
com acessibilidade, com comunicação.
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