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RESUMO
A Diplomacia Pública trata da comunicação dos temas de política externa de um país para

participar na discussão do tema no país, apresentando como objetivo verificar como as
características da cultura organizacional do Itamaraty impactam no papel da Assessoria de
Imprensa do Gabinete do Ministério das Relações Exteriores no desenvolvimento da Diplomacia
Pública. A análise foi realizada em comparação aos princípios elaborados por James Grunig
(2002) na Teoria da Excelência em Relações Públicas. Os dados selecionados para análise de
conteúdo foram recolhidos por meio de entrevistas com diplomatas ligados à Assessoria de
Imprensa do Gabinete, diplomatas externos à Assessoria do Gabinete e jornalistas com
experiência na cobertura de temas internacionais. A pesquisa foi complementada com dados
extraídos da análise do site do Itamaraty e de suas redes sociais oficiais: Facebook, YouTube,
Twitter, Flickr, SoundCloud e Instagram. O estudo revelou que as características organizacionais
do Itamaraty como bacharelismo, formalismo, espírito de corpo e elitismo estão presentes na
Assessoria de Imprensa do Gabinete, de maneira a impactar nas atividades de Diplomacia
Pública, distanciando-as dos princípios da Teoria da Excelência de Grunig (2002).
Palavras-chave: Diplomacia Pública. Relações Públicas. Política Externa Brasileira. Cultura
Organizacional. Ministério das Relações Exteriores.
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–
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,
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ABSTRACT
Public Diplomacy addresses the communication of a country's foreign policy to the international
public opinion. Considered to be an interdisciplinary theme between Communication and
International Relations, the Public Diplomacy a theme scarcely researched in Brazil. This
dissertation intends to participate in the discussion of the subject in the country, aiming to verify
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Office of the Cabinet of the Ministry of Foreign Affairs in the development of Public Diplomacy.
The analysis was carried out in comparison to the principles elaborated by James Grunig (2002)
in the Theory of Excellence in Public Relations. The data selected for the analysis were collected
through interviews with diplomats linked to the Press Office of the Cabinet, diplomats outside the
Press Office and journalists with experience in the coverage of international issues. The research
was complemented with
x
h
y
h
y’ w
social networks: Facebook, YouTube, Twitter, Flickr, SoundCloud and Instagram. The study
revealed that the organizational characteristics of Itamaraty as bachelorism, formalism, esprit de
corps, and elitism are present in the Press Office of the Cabinet, in a manner that it impacts the
activities of Public Diplomacy, distancing them from the principles of Grunig's Theory of
Excellence (2002).

Key words: Public Diplomacy. Public Relations. Brazilian Foreign Policy. Organizational
Culture. Ministry of Foreign Affairs.
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INTRODUÇÃO
O Brasil deve muito de sua formação histórica e territorial aos seus diplomatas
(RICUPERO, 2017). Alexandre de Gusmão, Duarte da Ponte Ribeiro e Barão do Rio Branco
foram os responsáveis pelos acordos que deram ao país sua dimensão atual1. Rui Barbosa
colaborou para que o Brasil passasse a ser respeitado como defensor da igualdade entre os
países e do Direito Internacional 2 e San Tiago Dantas foi o idealizador da abertura das
relações internacionais brasileiras para além dos Estados Unidos e da Europa3.
Esses homens foram figuras históricas que se empenharam, não só para a criação da
constituição do Brasil atual, mas também para a construção de uma imagem-país positiva
junto da opinião pública internacional. No entanto, nos períodos em que essas personagens
atuaram, a comunicação era completamente diferente dos dias atuais. Da época da Colônia,
quando mensagens eram transmitidas por cartas que demoravam meses de navio para chegar à
Europa, até o surgimento do telégrafo no país, em 1857 (MUSEU IMPERIAL, [s.d]), as
comunicações se tornaram extraordinariamente mais ágeis. No mundo globalizado em que se
vive, as informações sobre política externa brasileira chegam em um instante aos públicos
interessados e de pronto gera repercussão positiva ou negativa para a reputação do país.
Foi essa intersecção entre Comunicação e Relações Internacionais para a construção
da imagem de um país que despertou o interesse desta pesquisadora. Nos anos em que
estudou para o Concurso de Admissão à Carreira Diplomática e cursou MBA em Relações
Internacionais, aprendendo sobre Direito Internacional, Economia e História da Política
Externa Brasileira, sempre esteve presente a vontade de unir esses conhecimentos que, com
minha formação em Jornalismo, serviriam para pensar em estratégias de promoção da
imagem do Brasil no Exterior por meio da comunicação.
A ânsia de interligar os dois interesses, Comunicação e Relações Internacionais, fez
que a pesquisadora buscasse nos centros de estudos internacionais pesquisas com esse foco. O

1

Alexandre de Gusmão (1695-1753) foi o diplomata responsável pelo Tratado de Madri, que tornou oficial a fixação dos
limites do território colonial português além do que estava estabelecido no Tratado de Tordesilhas; Duarte da Ponte Ribeiro
(1795-1878) foi o primeiro diplomata brasileiro a usar a doutrina do uti possedetis (os que de fato têm o território, possuem
direito sobre ele) em negociações de fronteiras, em contenda com o Peru durante o Segundo Reinado; o Barão do Rio Branco
(1945-1912), patrono da diplomacia brasileira, foi chanceler de 1902 a 1912 e concluiu o fechamento das fronteiras
nacionais, em acordos com a França, Bolívia, Equador, Colômbia, Peru e Uruguai (GÓES FILHO, 2015).
2
O político, jurista e escritor Rui Barbosa (1849-1923) representou o Brasil na 2a Conferência de Paz em Haia, em 1907, na
Holanda. Durante as discussões da conferência ficou famoso por defender o princípio da igualdade soberana entre as nações
(ACADEMIA BRASILEIRA DE LETRAS, [s.d.]).
3
San Tiago Dantas (1911-1964) foi ministro das Relações Exteriores, durante alguns meses de 1964, no governo João
Goulart. Idealizou a Política Externa Independente, que tem como princípios a preservação da paz; a reafirmação da
autopreservação dos povos e da não-intervenção; a ampliação dos mercados para produtos brasileiros; e o apoio à
emancipação dos territórios não autônomos (CERVO; BUENO, 2008).
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resultado da referida investigação foi a descoberta do conceito de Diplomacia Pública de
Nicholas Cull, do Center for Public Diplomacy da University of Southern California.
O termo Diplomacia Pública apresenta diferentes acepções, a depender dos seus
autores. Para este trabalho foi escolhido o conceito de Gullion (1965 apud CULL, 2009a),
para quem a Diplomacia Pública trata do cultivo da opinião pública internacional pelos
governos, comunicando os assuntos de política externa e lidando com sua repercussão. O
contraste da diplomacia tradicional com a Diplomacia Pública é marcante: enquanto a
primeira cuida da representação externa de um país, reforçando a comunicação entre os
detentores do poder e realizando negociações internacionais (SOUSA, 2005), a segunda se
ocupa das relações dos países com a sociedade globalizada e seus representantes, sejam eles
cidadãos, imprensa ou grupos de interesse ligados aos setores econômicos.
Retomando os estudos da pesquisadora iniciados em 2009 para o Concurso de
Admissão à Carreira Diplomática, é a partir deste ano que a imagem do Brasil no Exterior
passou por períodos de reputação positiva, mas também por situações que geraram prejuízo à
sua imagem internacional. Ainda assim, com uma rede de representação de 220 escritórios em
diversos países, os quais abrigam quase 60% dos 1.572 diplomatas brasileiros (MINISTÉRIO
DAS RELAÇÕES EXTERIORES, [s.d.]), o Brasil pode ser considerado um país de destaque
no cenário das Relações Internacionais em comparação com outras nações. Marques (2015)
classifica o Brasil como potência média, o que, segundo Keohane (1969), significa que o país
constrói sua influência ao se alinhar a pequenos grupos ou a organizações internacionais. Já
Leatherman (2012) coloca o país na condição de potência emergente, por ter peso nas
decisões tomadas sobre temas regionais e de governança global.
A importância dada pelo Estado brasileiro às Relações Internacionais também justifica
o interesse em pesquisar temas ligados à sua política externa. O artigo 4o da Constituição
Federal (BRASIL, 1988) deixa claro que relações internacionais do país devem ser pautadas
pelos

princípios

de

independência

nacional,

prevalência

dos

direitos

humanos,

autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre Estados, defesa da paz, solução
pacífica de conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o
progresso da humanidade e concessão de asilo político.
Em 2018, existem 30 cursos de pós-graduação em Relações Internacionais no Brasil,
que estimulam a produção de pesquisas sobre o tema e suas áreas afins, como Economia
Internacional, Ciência Política, Direitos Humanos e Estudos de Defesa (FUNDAÇÃO
ALEXANDRE DE GUSMÃO, [s.d.]). Como fomento para os estudos em Relações
Internacionais, também se pode mencionar a Revista Brasileira de Relações Internacionais
14

(RBPI) criada em 1958 e que divulga artigos sobre relações internacionais contemporâneas
sob vários enfoques (INSTITUTO BRASILEIRO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS,
[s.d]).
Não obstante, o mesmo não ocorre com as pesquisas sobre Diplomacia Pública, que
ainda são escassas no país. Essa constatação pode ser verificada por uma busca pelo termo
'diplomacia pública' no banco de Periódicos da Capes. O resultado da busca traz 91 menções
à expressão, no entanto as mais relevantes são artigos sobre a diplomacia pública portuguesa,
espanhola e de países da América hispânica publicados em revistas estrangeiras como
Comillas Journal of International Relations, Revista Chilena de Relaciones Internacionales e
Revista de Estudios Sociales.
Nesse contexto, esta dissertação visa contribuir para os estudos a respeito de
Diplomacia Pública brasileira, tendo como objeto de pesquisa a função da Assessoria de
Imprensa do Gabinete do Ministério das Relações Exteriores. A Assessoria de Imprensa está
ligada diretamente ao ministro, ocupando um dos espaços de maior prestígio no organograma
do ministério. Tal situação no organograma do ministério resulta em apoio para o setor
articular o relacionamento do Itamaraty com veículos da imprensa tradicional nacional e
internacional, além das mídias sociais. Também está entre as responsabilidades da Assessoria
de Imprensa do Gabinete coordenar a cobertura de acontecimentos que envolvam a presença
do presidente da República e do ministro das Relações Exteriores, tanto no Brasil, como no
Exterior (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, [s.d]).
Historicamente, a relação do Itamaraty com a imprensa teve início na primeira década
do século XX, quando foi criado o primeiro setor responsável para atender a demandas de
agências telegráficas de notícias (CASTRO, 2009). Ao passar dos anos a assessoria de
imprensa do ministério ficou subordinada ao ministro das Relações Exteriores ou ao
secretário de Estado, até alcançar sua configuração atual, durante a gestão do chanceler Celso
Amorim, entre 2003 e 2010 (CASTRO; CASTRO, 2009).
O objetivo geral da dissertação é verificar se os princípios da Teoria da Excelência em
Relações Públicas são aplicáveis à Diplomacia Pública desenvolvida pela Assessoria de
Imprensa do Gabinete do Ministério das Relações Exteriores, com vistas em identificar o
funcionamento do setor. Com relação aos objetivos específicos se pretendeu descrever a
estrutura da Assessoria de Imprensa do Gabinete e o perfil dos diplomatas atuantes neste
órgão, verificar as estratégias de Diplomacia Pública formuladas pela Assessoria de Imprensa
do Gabinete e classificar o modelo de Relações Públicas utilizado pela Assessoria de
Imprensa do Ministério das Relações Exteriores.
15

Para cumprir os objetivos geral e específicos a dissertação está organizada em cinco
capítulos, além da introdução e das considerações finais.
O primeiro capítulo apresenta o conceito de diplomacia, no sentido tradicional, para
introduzir o órgão responsável pela diplomacia brasileira, o Ministério das Relações
Exteriores. Com relação ao Itamaraty, sua história foi descrita com base nas obras de Castro
(2009) e Castro e Castro (2009) acrescidas dos artigos de Zairo Cheibub, nos quais o autor faz
uma classificação dos períodos históricos do Itamaraty e dá detalhes sobre seu processo de
burocratização (CHEIBUB, 1985; CHEIBUB, 1989). As características burocráticoinstitucionais do ministério também são descritas neste capítulo, com ênfase no espírito de
corpo e parentesco simbólico (MOURA, 2006; MOURA, 2007); bacharelismo (CHEIBUB,
1986; LIMA, 2015); elitismo (CHEIBUB, 1985; CHEIBUB, 1989; MOURA, 2006;
MOURA, 2007); formalismo (MOURA, 2007; AMADO, 2013); profissionalismo
(CHEIBUB, 1985; BARROS, 1986; ALMEIDA, 2015); insulamento burocrático (FARIA;
LOPES; CASARÕES, 2012); e democratização do acesso à carreira (FARIA; LOPES;
CASARÕES, 2012; FARIAS; CARMO, 2015a; FARIAS; CARMO, 2015b; FARIAS;
CARMO, 2015c; LIMA, 2015).
O segundo capítulo trata da Diplomacia Pública. Nesta seção o tema é
introduzido indicando de que forma ele se interconecta com as Relações Públicas e as
Relações Internacionais. A trajetória da Diplomacia Pública, bem como seu uso em momentos
históricos – das Grandes Guerras Mundiais ao combate ao terrorismo – é descrito e
completado com o estabelecimento de diferenças da Diplomacia Pública a outros termos
utilizados no campo da Comunicação. O capítulo traz conceitos propostos por autores da
Diplomacia Pública, que também serão utilizados como categorias de análise desta pesquisa, a
saber: estrutura (ZAHARNA, 2009), propósito (KELLEY, 2009; LEONARD; STEAD;
SMEWING, 2002), pilares (ROSS, 2003) e taxonomia (CULL, 2009). Esta parte da
dissertação se encerra com a descrição do objeto de pesquisa, a Assessoria de Imprensa do
Gabinete do Itamaraty.
No terceiro capítulo, último a fazer o resgate das teorias utilizadas nesta dissertação,
apresenta a interdisciplinaridade entre Diplomacia Pública e Relações Públicas. Discorre-se
sobre o tema por meio da explicação quanto a Teoria da Excelência em Relações Públicas
(GRUNIG et al., 2002) e como ela foi aplicada à Diplomacia Pública (YUN, 2005).
O quarto capítulo descreve os procedimentos metodológicos. Seu texto contém
explicações sobre a escolha da amostra, a realização das entrevistas, a categorização e a
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análise dos materiais selecionados. Ao seu final, é apresentada a matriz de análise que foi
criada pela pesquisadora.
O quinto capítulo trata da análise e está organizado em três partes. Na primeira, estão
descritos os resultados encontrados ao analisar as categorias nas entrevistas e demais
materiais. A segunda parte analisa os resultados encontrados conforme os princípios da Teoria
da Excelência em Relações Públicas. Na terceira parte, a matriz proposta é analisada à luz dos
resultados anteriores.
As considerações finais apresentam uma reflexão sobre os principais achados. Além
de apresentar suas opiniões, a pesquisadora traz discussões quanto aos resultados que se
destacaram durante a análise, mostrando qual o papel da Assessoria de Imprensa do Gabinete
na Diplomacia Pública brasileira e como a cultura organizacional do Itamaraty impede que as
atividades desse departamento se aproximem dos princípios da Teoria da Excelência, como
recomendado por Grunig et al. (2002). Por último, as limitações da pesquisa e outros temas,
que podem ser desdobrados com base nesta dissertação e que merecem atenção finalizam o
estudo.
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1. DIPLOMACIA BRASILEIRA: CONTEXTO E ESTRUTURAS DO
ITAMARATY
Nesta primeira parte da dissertação são discutidos aspectos relevantes sobre a
Diplomacia Pública que servirão para a compreensão dos demais capítulos deste trabalho.
Inicia-se com considerações a respeito da significação de diplomacia, para em seguida
delinear os períodos histórico-burocráticos do Itamaraty.

1.1 Conceito de Diplomacia
Para entender o conceito de diplomacia em primeiro lugar é necessário uma reflexão
sobre tema, com seus fundamentos e particularidades, com base em discussões feitas nos
âmbitos da política e das relações internacionais.
Embora não existam registros precisos de quando os governos começaram relações
diplomáticas (OSTELLINO, 1998), há indícios de que a expressão diplomacia tem sua origem
etimológica no termo grego diplôma (diplô = dobrado em dois, ma = objeto), remetendo aos
tempos de Roma e Bizâncio. Àquela época, diploma era um documento que autorizava
indivíduos a andarem em transportes públicos, algo parecido como um passaporte (CALVET
DE MAGALHÃES, 1995). Atualmente, existem diversos registros dicionarizados da palavra,
entre elas a discutida por Berridge e James (2001), em Dictionary of Diplomacy que define
como:
a condução de relações entre estados soberanos por meio de oficiais baseados em
território nacional ou no estrangeiro; no segundo caso como membros do serviço
diplomático ou diplomatas temporários. [...] (BERRIGDE; JAMES, 2001, p. 62)

Mesmo sem registros sobre as primeiras atividades diplomáticas entre Estados, há
consenso de que a primeira vez que a acepção da palavra diplomacia foi utilizada como a
entendemos hoje surgiu na obra de Edmund Burke, em 1796 (CALVET DE MAGALHÃES,
1995; BERRIDGE E JAMES, 2001). Mesmo com o registro oficial de utilização do termo no
final do século XVIII, os historiadores das relações internacionais consideram que a função
tenha sido consolidada e regulada anos depois, com a conclusão de acordos do Congresso de
Viena (1814-1815)4 (SOUSA, 2005).

4

O Congresso de Viena é o nome dado ao conjunto de encontros entre os diplomatas que decidiram o futuro da Europa
depois da queda de Napoleão Bonaparte, em 1815. Nessas reuniões, havia um sentimento generalizado de reação
conservadora aos valores da Revolução Francesa. Os governantes chegaram a formar alianças para impedir a expansão dessas
das novas ideias revolucionárias. Além do Tratado de Viena, que inaugurou o sistema, também foram firmados outros
acordos internacionais em Aix-la-Chapelle (1818), Troppau (1820), Laibach (1821) e Verona (1822). (BURNS, 1975)
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Ostellino (1998) é um dos autores que descrevem o desenvolvimento da diplomacia
durante o século XIX. Segundo o seu verbete sobre diplomacia no Dicionário de Política,
segundo o Tratado do Congresso de Viena e o Protocolo do Congresso de Aix-la-Chapelle,
houve a consagração da diplomacia. Foi nessa ocasião que as quatro principais categorias de
diplomatas foram definidas, a saber: “1) embaixador, legado, núncio; 2) enviado
extraordinário e ministro plenipotenciário; 3) ministro residente; 4) encarregado de negócios”.
(OSTELLINO, 1998, p. 348)
Sem dúvida, a conclusão das Guerras Napoleônicas e a nova distribuição de poderes
na Europa foram importantes para a consolidação da diplomacia nos Estados nacionais.
Ostellino (1998) considera que a consciência dos países de que pertenciam a uma comunidade
de nações também colaborou para a consolidação da diplomacia. O crescimento da opinião
pública e das comunicações igualmente influiu nas relações entre os países.
O século XX trouxe novos fatores que repercutiram na diplomacia, por exemplo, a
revolução tecnológica, a variedade dos meios de comunicação e as mudanças ideológicas nas
relações internacionais (OSTELLINO, 1998). Em razão dessas influências, a diplomacia
transformou-se novamente, sendo suas principais funções na atualidade as seguintes:
[...] representação externa, reforçando a existência de um sistema de Estados e as suas
regras; informação, através da recolha e transmissão da informação entre diferentes
Estados, promovendo a comunicação entre os detentores do poder político;
negociação, nomeadamente de acordos internacionais, minimizando os efeitos de
fricções nas Relações Internacionais; promoção e protecção dos interesses do Estado
acreditante junto do Estado receptor e extensão do serviço público, assegurando o
acesso a estes serviços, no Estado receptor, aos nacionais do Estado acreditante.
(SOUSA, 2005, p. 64)

Atualmente, a diplomacia tem influência das novas tecnologias e da participação de
atores não-estatais em suas atividades. Além das relações entre Estados, há a necessidade de
se relacionar com organismos não governamentais – de grupos da sociedade civil a
organizações internacionais. A opinião pública faz sua parte, pressionando os países por meio
das redes sociais, por exemplo. É nesse contexto, que se torna relevante analisar a diplomacia
pública de uma nação.
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1.2 Ministério das Relações Exteriores5: história de um órgão peculiar
Desde a chegada da Família Real, em 1808, houve a preocupação de se estabelecer
uma estrutura dedicada às relações do Brasil com outros países. Durante o período joanino,
instituiu-se a Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, sob
responsabilidade de D. Rodrigo de Souza Coutinho, futuro Conde de Linhares. A forma da
repartição e suas funções permaneceram sem grandes modificações até o fim do Primeiro
Reinado, quando D. Pedro I abdicou ao trono, em 1831. (CASTRO, 2009)
Para toda a época subsequente à Independência, Cheibub (1985) classificou três
períodos da história burocrática do Itamaraty: Período Patrimonial (de 1822 até o final do
século XIX), Momento Carismático (anos iniciais do século XX) e Período BurocráticoRacional (final da década de 1910 até o final do século XX).
O Período Patrimonial iniciou-se com o reconhecimento da Independência, tarefa
exigida pela conjuntura internacional de pressão de forças conservadoras na Europa,
florescimento da Revolução Industrial e início da competição imperialista na América Latina
(CERVO; BUENO, 2008). Castro (2009) mencionou que o primeiro chanceler, José
Bonifácio de Andrada e Silva, comandava funcionários na Secretaria de Estado, agentes
consulares e diplomatas nas legações de Londres, Paris, Washington, Viena, Estados da
Alemanha e Buenos Aires. Àquela época, os diplomatas eram nomeados conforme interesses,
entre os quadros políticos mais relevantes do Império, resultando em baixo grau de
profissionalismo, ‘filhotismo’ e empreguismo (CHEIBUB, 1985, p. 118).
Durante o período Imperial e Regência, a estrutura do ministério mudou pouco. O
organograma burocrático continuou dividido em três órgãos: consulados, Secretaria dos
Negócios Estrangeiros e legações. Nota-se o crescimento no número de legações e
consulados, de acordo com a expansão das relações políticas e econômicas do governo
brasileiro. (CASTRO, 2009). Cheibub (1985) destaca que mesmo com a Proclamação da
República, em 1889, houve pouca alteração na estrutura da diplomacia, ainda muito moldada
às práticas imperiais.
A transição para o segundo período histórico da burocracia diplomática aconteceu
com a nomeação do chanceler José Maria Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, em 1902.

5
Como em todos os estudos sobre política externa brasileira e o Ministério das Relações Exteriores, neste trabalho
também será utilizado o termo Itamaraty para fazer referência ao órgão responsável pela formulação da política exterior do
país. Até 1970, a sede do ministério foi o Palácio do Itamaraty, na cidade do Rio de Janeiro, e sempre conheceu-se o órgão
diplomático pelo nome de seu principal prédio. Quando a estrutura burocrática de ministérios se transferiu para Brasília,
passou a ocupar do Palácio dos Arcos, projetado por Oscar Niemeyer. Contudo, rapidamente a nova sede foi batizada de
Palácio Itamaraty e o ministério continuou com o seu antigo nome (BRASIL, [s.d.]).
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A administração de Rio Branco não teve diferenças do que ocorria durante o Império e
primeiros anos da República: os métodos de recrutamento permaneceram idênticos, assim
como o enfoque na consolidação dos limites de território do país (CHEIBUB, 1985). As
principais diferenças são encontradas em dois pontos:
[...] Em primeiro lugar, a gestão do Barão do Rio Branco representa um marco
simbólico fundamental na vida institucional do Itamaraty. Em segundo lugar, o
processo de formação do Estado brasileiro no que diz respeito às elites
administrativas entrou num novo estágio, alterando a posição relativa do MRE
[Ministério das Relações Exteriores] em termos das elites nacionais. (CHEIBUB,
2005, p. 120)

O Barão do Rio Branco era figura de grande prestígio na sociedade brasileira, mesmo
antes de sua nomeação como chanceler (CHEIBUB, 1985), em razão do sucesso na
demarcação de limites com Argentina, Bolívia, França e Uruguai (CASTRO, 2009). No
entanto, o seu carisma traduziu-se em uma gerência mais personalista do Itamaraty. Segundo
Cheibub (1985, p. 121), “o barão transformou totalmente a rotina de trabalho na Secretaria de
Estado e centralizou toda a administração em torno de sua pessoa”, enfraquecendo outros
cargos.
A morte do diretor-geral Visconde de Cabo Frio, em 1907 e do Barão do Rio Branco
em 1912, levou ao declínio da “diplomacia à La belle époque e o advento da fase moderna da
história da organização do Ministério das Relações Exteriores” (CASTRO, 2009, p. 231). A
nova era da diplomacia brasileira, desde meado da primeira década do século XX foi marcada
pela rápida obsolescência dos regulamentos de organização do Itamaraty, que necessitou de
modificações para acompanhar as mudanças do cenário internacional (CASTRO, 2009).
Ainda no Período Carismático é relevante destacar que o recrutamento de novos
diplomatas entre os jovens de famílias oligárquicas uniformizou a carreira em termos de
origem social. Mesmo as provas de admissão realizadas depois da morte do Barão do Rio
Branco, a partir de 1920 (CASTRO, 2009), não houve mudança no perfil dos diplomatas
ingressantes, colaborando na construção de um esprit de corps (CHEIBUB, 1985).
O último período, denominado Período Burocrático-Racional, durou de 1910 até os anos
1980. É na primeira década do século XX que se iniciam as reformas que transformam o
Itamaraty em uma estrutura “racional e burocrática”. (CHEIBUB, 1985, p. 123)
As transformações se tornaram mais intensas na década de 1930, com a chegada de
Getúlio Vargas ao poder e a consequente modernização do Estado Brasileiro. Uma das
medidas de Getúlio Vargas para tornar racional a administração pública foi a criação do
DASP (Departamento Administrativo do Serviço Público), em 1938, que tinha o poder de
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examinar cada uma das repartições públicas para modificar suas estruturas, visando economia
e eficiência. Além disso, o DASP tinha a responsabilidade de organizar o orçamento de cada
ministério e fiscalizar sua execução (CASTRO, 2009).
Não só o DASP teve influência na reestruturação do Itamaraty durante a Era Vargas.
Passada a crise institucional depois da morte do Barão do Rio Branco, os serviços da
Secretaria de Estado foram reorganizados, uma vez que antes estavam centralizados na figura
do ministro. A primeira mudança burocrática foi a Reforma Mello Franco, em 1931, que
fundiu as carreiras da Secretaria de Estado e do Serviço Diplomático, ademais de criar uma
Comissão de Promoções e Remoções. Em 1938, a Reforma Oswaldo Aranha fundiu as
carreiras diplomáticas e consulares. (CHEIBUB, 1985)
É certo que os primeiros concursos para o Ministério das Relações Exteriores foram ainda
na época do Império. Farias e Carmo (2015a) colocaram que entre 1868 e 1945 foram
realizadas 31 seleções, sendo a primeira de três vagas para o cargo de amauense, com o
mesmo número de candidatos. A partir das provas sob padrão houve mudanças no perfil dos
ocupantes da carreira, com diminuição do número de diplomatas provenientes da oligarquia.
Para forçar a socialização e homogeneizar os conhecimentos dos novos membros da
diplomacia, a administração do Itamaraty inovou, em 1945, com a criação do Instituto Rio
Branco. (CHEIBUB, 1985)
Conforme o Anuário do Instituto Rio Branco 2015 (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES
EXTERIORES, 2016), a academia diplomática foi criada no ensejo das comemorações do
centenário de nascimento do Barão do Rio Branco, com dois propósitos principais: formar e
aperfeiçoar os funcionários do ministério e incentivar a realização de estudos sobre política
externa. A constituição do Instituto Rio Branco tratou de sistematizar o recrutamento e
treinamento de novos diplomatas que, desde 1834, sob a administração do chanceler Visconde
de Sepetiba, ocorria de forma ao acaso, sem organização.
As próximas mudanças significantes na seleção para novos diplomatas aconteceram nas
duas últimas décadas do século XX. Em 1985 começou a ser obrigatória a apresentação de
diploma de curso superior para participação no processo seletivo, uma vez que antes desta
data bastava ter concluído o segundo ano da graduação. Em 1995 passou a ser classificatória
a prova de francês, em lugar de eliminatória como anteriormente (GOBO, 2016).
Já nos anos 2000, Lima (2015) aponta a criação do programa de ação afirmativa para
candidatos afrodescendentes. De acordo com o Anuário do Instituto Rio Branco 2015, a
academia diplomática é responsável pela seleção anual dos admitidos no Programa de Ação
Afirmativa – Bolsa-Prêmio de Vocação para a Diplomacia. A bolsa oferece ajuda de custo
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para afrodescendentes que se dedicam aos estudos preparatórios para o Concurso de
Admissão à Carreira Diplomática, “com a finalidade de proporcionar maior igualdade de
oportunidades de acesso à carreira de diplomata e de acentuar a diversidade étnica nos
quadros do Itamaraty” (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2016, p. 39).
Destaca-se que, em 2011 foram criadas cotas para negros na primeira fase do concurso
(LIMA, 2015) e, com a Lei no 12.990/2014, há reserva de 20% das vagas no Concurso de
Admissão para Carreira Diplomática para candidatos negros (BRASIL, 2014).
Por fim, houve a ampliação do quadro de diplomatas ocorrida durante a segunda gestão do
chanceler Celso Amorim (2003-2010). Por meio da Medida Provisória no 269, de 15 de
dezembro de 2005, convertida na Lei no 11.292/2006 foram criados 400 novos cargos no
Serviço Exterior (BRASIL, 2005), o que colaborou com que nos concursos dos anos
subsequentes fossem selecionados mais de cem candidatos por ano.
Os dados de 2017, segundo o Ministério das Relações Exteriores, apontam que pertencem
ao

quadro

funcional

do

Itamaraty

1.562

diplomatas,

836

oficiais

de

chancelaria, 495 assistentes de chancelaria e 377 servidores públicos concursados de outras
carreiras, conforme dados de 2015. Esses funcionários atuam em Brasília e/ou nas 139
embaixadas, 52 consulados-gerais, 11 consulados, oito vice-consulados, 12 missões ou
delegações e três escritórios mantidos pelo governo brasileiro no exterior. (MINISTÉRIO
DAS RELAÇÕES EXTERIORES, [s.d.])

1.2 A estrutura do Itamaraty: hierarquias e características
Desde 2006, o Itamaraty tem no topo do seu organograma o gabinete do ministro das
Relações Exteriores e a secretaria-geral das Relações Exteriores. Essas duas repartições
contam com instituições de assessoramento direto. Os órgãos subalternos são representados
pelas subsecretarias-gerais, todas com departamentos subordinados (CASTRO; CASTRO,
2009). A Figura 1 traz o organograma principal do Ministério.
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Figura 1. Organograma do Ministério das Relações Exteriores (2018)

Fonte: Ministério das Relações Exteriores (2017)

Segundo a Figura 1, a Secretaria-geral de Relações Exteriores está ligada diretamente
ao Gabinete do Ministro das Relações Exteriores. A Assessoria de Imprensa do Gabinete, a
Assessoria Especial de Assuntos Federativos e Parlamentares, a Secretaria de Planejamento
Diplomático, a Consultoria Jurídica e a Secretaria de Controle Interno respondem diretamente
ao ministro. Já a Corregedoria do Serviço Exterior, o Cerimonial, a Inspetoria-Geral do
Serviço Exterior e o Instituto Rio Branco estão ligados à Secretaria-geral de Relações
Exteriores. Os órgãos no Exterior, como as missões diplomáticas, repartições consulares e
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unidades específicas e a FUNAG (Fundação Alexandre de Gusmão) e o IPRI (Instituto de
Pesquisas de Relações Internacionais), são órgãos da hierarquia geral do ministério. São nove
as subsecretarias e cada uma delas têm departamentos sob sua responsabilidade. As
subsecretarias formulam e executam as políticas exteriores, enquanto as missões diplomáticas
têm como função representar o país no Exterior.
Em termos didáticos, além do organograma do Itamaraty, também é interessante
explicar a hierarquia formal da carreira de diplomata. Conforme o Ministério das Relações
Exteriores ([s.d.]), diplomata é o servidor público aprovado no concurso para ingresso no
Instituto Rio Branco. O primeiro cargo do diplomata na carreira é a de terceiro-secretário,
cuja progressão é para segundo-secretário, em seguida para primeiro-secretário, conselheiro,
ministro de segunda classe e, finalmente para ministro de primeira classe. Quando os
diplomatas servem em cargos no Exterior, os ministros de segunda e primeira classe recebem
o título de embaixadores. Chanceler é o título tradicionalmente dado ao ministro das Relações
Exteriores.
Esclarecido o organograma geral e a hierarquia do Ministério das Relações Exteriores,
cabe detalhar algumas características da cultura organizacional do órgão de governo. Estas
mostram o modo de ser e a forma de organização e trabalho dentro do Ministério das
Relações Exteriores, podendo ter até repercussões nas formulações de políticas específicas.
A seguir, são descritas as principais características do Itamaraty como órgão
burocrático, de acordo com alguns dos autores que as identificaram:


Insulamento burocrático
O conceito de insulamento burocrático nos órgãos políticos brasileiros é esclarecido

por Edson Nunes (2010), ao descrever a influência do corporativismo e do clientelismo na
criação da burocracia brasileira. O isolamento burocrático seria uma medida tomada pelas
elites modernizantes para isolar o aparelho estatal das coalizões políticas que predominaram
no Brasil depois da destituição de Getúlio Vargas, em 1945. Resumidamente,
[...] O insulamento burocrático significa a redução do escopo da arena em que
interesses e demandas populares podem desempenhar um papel. Esta redução
da arena é efetivada pela retirada de organizações cruciais do conjunto da
burocracia tradicional e do espaço político governado pelo Congresso e pelos
partidos políticos, resguardando estas organizações contra tradicionais
demandas burocráticas e redistributivas. (NUNES, 2010, p. 55)

No Itamaraty, de acordo com Faria, Lopes e Casarões (2012) o insulamento dá origem
a um
25

ethos corporativo muito singular, que perpetua a (auto)percepção do Itamaraty
como organização apta e capaz de praticamente monopolizar não apenas a
execução da política externa, mas também sua formulação (FARIA; LOPES;
CASARÕES, 2012, p. 298).

A administração do Barão do Rio Branco no período de 1902 a 1912 teria sido um marco
para que o Itamaraty se tornasse um órgão insular. Com o fim do Período Carismático, a
burocracia responsável pelas relações exteriores teve condições de se fortificar, com etapas
como o estabelecimento dos concursos públicos para o preenchimento de cargos. Já a criação
do Instituto Rio Branco cumpriu duas funções importantes, pois aumentou a participação dos
diplomatas na formulação da política externa, deixando para segundo plano a importância do
ministro e colaborou para um insulamento ainda maior do órgão. (FARIA; LOPES;
CASARÕES, 2012)
A despeito dos acontecimentos políticos e econômicos que aconteceram ao longo do
século XX, o Itamaraty conseguiu manter-se com uma burocracia isolada. Faria, Lopes e
Casarões (2012) citam o aumento de interesse de setores da sociedade brasileira em política
externa como fator que diminuiria o insulamento depois da reabertura democrática de 1985,
com maior participação da sociedade civil e dos grupos de pressão. Entretanto, em um país
marcado pelo “presidencialismo de coalizão”, no qual os ministérios são distribuídos entre
partidos políticos aliados para formar a base de sustentação do governo, há pouco ou nenhum
interesse pela pasta das Relações Exteriores. A principal razão do desinteresse dos partidos
políticos pelo Itamaraty seria seu baixo orçamento e gastos majoritariamente feitos na
manutenção de pessoal no Exterior, não revertendo em percepção dentro do país (FARIA,
2012).


Espírito de corpo e parentesco simbólico

Há uma percepção popular de que o Itamaraty comporta famílias diplomáticas, com avós,
pais, filhos e sobrinhos que, muitas vezes entrariam na carreira sem passar por concursos
públicos regulares. Contudo, pesquisas mostram que as famílias diplomáticas é um mito
estatisticamente comprovado. Nas turmas de 1997 e 1998, do Instituto Rio Branco, dos 45
ingressantes, apenas seis tinham parentes de primeiro ou segundo grau na carreira diplomática
(MOURA, 2007). Estudo recente de Lima (2015) apontou que a existência de diplomatas
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nascidos no Exterior, possíveis filhos de diplomatas, diminuiu consideravelmente com o
passar dos anos, inclusive com tendência à extinção6.
Para Moura (2006), há uma identificação simbólica, com metáforas biológicas (corpo
diplomático), familiares (patrono e família) e domésticas (casa), dos diplomatas. Estima-se
que o simbolismo no Itamaraty foi intensificado pela criação do Instituto Rio Branco, em
1945, órgão ainda responsável pela socialização dos novos diplomatas, e com a instituição do
Dia do Diplomata, em 1970, homenageando o legado e relembrando o aniversário do Barão
do Rio Branco.
O corpo diplomático brasileiro é, portanto, uma coletividade que se define em termos
profissionais, através da noção de carreira e categoria funcional. É também um grupo
de status que se distingue por um ethos e visão de mundo compartilhados.
Finalmente, a auto-representação desse grupo é feita através de imagens que remetem
à linguagem de parentesco e o fechamento da instituição faz com que as próprias
relações de “parentesco real” sejam englobadas pela Casa. (MOURA, 2006, p. 21)

A socialização e a consequente formação de espírito de corpo foram inspiradas na
figura do Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira. A lenda do chanceler Rio
Branco foi utilizada para simbolizar a fundação da diplomacia brasileira e da casa, assim
como seus feitos diplomáticos, como a delimitação das fronteiras nacionais, são lembrados
para representar a unidade da nação brasileira (MOURA, 2007).
Desse modo, segundo Moura (2007) as aulas do curso de formação no Instituto Rio
Branco doutrinariam os diplomatas recém-empossados em três aspectos principais, a saber:
1) a distinção do status de diplomata em relação aos demais cidadãos brasileiros;
2) a preeminência do todo sobre as partes, em que os que ocupam as categorias
hierárquicas superiores englobam o restante dos diplomatas;
3) a valorização da singularidade individual como forma de ascender
hierarquicamente, através do mérito. (MOURA, 2007, p. 88)

Moura (2006) conclui que o parentesco no Itamaraty está muito mais ligado ao
espírito de corpo dos diplomatas do que a clãs familiares, tornando-se uma ilusão biológica.
Assim, existem duas formas de parentesco dentro do ministério, o real e o simbólico. O
parentesco simbólico seria muito mais forte, resultando na construção de uma esfera privada
em uma instituição pública com base na hierarquia.

6

A análise de Lima (2015) considera que o candidato ao Concurso de Admissão à Carreira Diplomática deve ser brasileiro
nato (MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, 2016). O indivíduo nascido no Exterior, conforme a Constituição
Federal de 1988 (BRASIL, 1988) só é considerado brasileiro nato se filho de pai ou mãe brasileiros e registrado no consulado
brasileiro. Portanto, na lógica de Lima (2015), o diplomata nascido no Exterior tem grandes probabilidades de ser filho de
diplomata.
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Bacharelismo

O fenômeno do bacharelismo na formação do estamento burocrático brasileiro é tema
recorrente nos escritos dos mais reconhecidos pensadores brasileiros (HOLANDA, 2008;
FAORO, 2000; FREYRE, 2013), que realçam a tendência dos bacharéis, especialmente os
advogados, a atuarem no serviço público.
Fundadas em 1827, as escolas de Direito de São Paulo, e de Olinda, em Pernambuco,
foram as primeiras faculdades a formar bacharéis no país, dando opção para os filhos da elite
que antes se locomoviam à Europa para estudar. Desde o século XVI, o jovem brasileiro
educado pelos jesuítas, já sonhava em ir estudar Direito em Coimbra, colaborando na
construção de uma mentalidade que valorizaria os bacharéis (FREYRE, 2013).
O certo é que a profissão de advogado, ou a figura do bacharel em Direito, predominou
entre os funcionários da burocracia nacional em formação e entre os ocupantes de cargos
políticos durante o Império (CARVALHO, 2006). Essa influência do bacharelismo chegou ao
Ministério das Relações Exteriores durante sua construção. O Barão do Rio Branco, por
exemplo, matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo, em 1862. Joaquim Nabuco,
político e diplomata encarregado de ser o primeiro embaixador republicano em Washington
D.C. cursou a Faculdade de Direito do Recife (NABUCO, 1995).
Fruto dessa tradição bacharelesca, a frequência dos formados em Direito no Itamaraty
ainda é grande hoje em dia, mesmo com o aumento de graduados de outras carreiras. Cheibub
(1989, p. 107) apontou que o número de bacharéis em direito decresceu no período entre 1913
e 1983, mas continuou sendo significante. A análise de Lima (2015) também mostra que no
período de 1961-2010, os graduados em Direito foram maioria, com tendência de diminuição
progressiva. O decréscimo do curso de Direito teria sido compensado por um aumento dos
diplomatas formados em Relações Internacionais e, em terceiro lugar, nos cursos da área de
Comunicação.


Formalismo

Assim como o bacharelismo, o formalismo não é algo exclusivo da burocracia do
Itamaraty. Ramos (1966) resume que o formalismo se instaurou nas instituições públicas
brasileiras desde a Independência para resolver o problema latente de falta de cultura política
e colaborar com a construção nacional. Além disso, o formalismo também se construiu como
estratégia para diminuir conflitos sociais, mostrar certa mobilidade social e inserir a sociedade
periférica no mundo.
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Exemplo concreto do formalismo institucional no ministério é a obra do embaixador
André Amado (2013), intitulada Por dentro do Itamaraty. O livro, editado pela Fundação
Alexandre de Gusmão, trata sobre o formalismo no ministério, ilustrando fatos e histórias
com sua experiência como diretor do Instituto Rio Branco de 1995 a 2001. O foco do livro
são as regras não escritas, mas que devem ser respeitadas no Itamaraty e que são aprendidas
durante a socialização no Instituto Rio Branco.
As regras subterrâneas e as formalidades, de acordo com Amado, teriam razão de existir,
uma vez que
O princípio a nunca esquecer é o de que a diplomacia é tanto forma como conteúdo, o
que [...] resulta em não desconsiderar as regras de cortesia e boa educação. Antes de
entrar em uma sala, sendo você um diplomata brasileiro, sua reputação já lhe
antecedeu. Ela começa, no imaginário das pessoas, com a reconhecida competência
que esperam que revele não só na discussão dos temas a serem abordados, mas
também na certeza de que as informações e as reflexões que você houver por bem
expressar serão decerto úteis e interessantes — para não mencionar que, se a conversa
derivar para alguma questão conflitiva ou polêmica, deverão ser suas as propostas de
solução mais criativas e harmoniosas. [...] (AMADO, 2013, p. 58)

Ainda sobre a questão da forma da diplomacia, é interessante citar que o conteúdo
acadêmico das matérias durante a formação no Instituto Rio Branco é considerada fácil pelos
novos diplomatas, uma vez que se trata dos mesmos temas estudados por eles para o concurso
de admissão. O que exige mais atenção, contudo, seriam as regras não escritas. Os diplomatas
recém-empossados na carreira têm a impressão de que são vigiados e que “apesar de não
receberem instruções explícitas para todas as formas de conduta, serão repreendidos caso não
ajam da maneira correta em cada situação”. (MOURA, 2007, p. 83)


Elitismo

“O Itamaraty é o último refúgio da nobreza no Brasil”; essa é uma afirmação de um
diplomata iniciante na carreira entrevistado por Moura (2007, p. 47). O elitismo é um
conceito também disseminado pelo senso comum no Ministério das Relações Exteriores e um
traço marcante nas características organizacionais da instituição.
Uma introdução pertinente ao tema é o trecho de Barros (1986) comentando a reação do
Ministério das Relações Exteriores à criação do DASP por Getúlio Vargas, quando afirma
que:
[...] De certa forma, o DASP pretendeu copiar a racionalidade dos sistemas inglês e
francês de treinamento de elite. No entanto, a racionalidade em vias de ser introduzida
não era vista com bons olhos pelo Itamaraty. A ideologia de igualdade-até-a-porta,
inerente ao novo sistema de seleção, provavelmente viria abrir as portas do Itamaraty
à “gentinha”, política inaceitável para um tal baluarte de elite. Para ludibriar o sistema
de admissão centralizada, o Itamaraty criou e assumiu o controle do Instituto Rio
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Branco, uma academia profissional que haveria de ser a única de sua espécie, durante
longo tempo, no serviço civil brasileiro. (BARROS, 1986, p. 30)

O elitismo no Itamaraty é entendido nesta dissertação de duas maneiras, o elitismo
social ao analisar a carreira diplomática como privilégio de indivíduos provenientes das
classes média alta e alta da sociedade brasileira, e o elitismo intelectual, explicando o ingresso
na carreira como prerrogativa de pessoas bem instruídas.
O elitismo parece fazer parte do que Gobo (2016) chama de habitus diplomático que
representa os símbolos de refinamento e requinte incorporados pelos diplomatas de diferentes
nacionalidades e que são encontrados nos pleiteantes ao cargo e reforçados pela cultura
organizacional depois da admissão. O habitus diplomático está associado a um capital
simbólico7 do grupo, que no caso dos diplomatas brasileiros há prioridade do capital social e
do capital cultural. Ao longo da história do Itamaraty, percebe-se que o recrutamento deixou
de priorizar o capital social e passou a valorizar o capital cultural.
Quanto ao elitismo social, frise-se que o Itamaraty é fruto de um processo histórico e
que realmente existiu uma fase em que seu corpo diplomático era formado por jovens de
famílias nobres ligadas ao Império (MOURA, 2007). O mesmo fenômeno teria ocorrido
durante a República Velha, quando a forma de recrutamento “tendia a uniformizar os
membros da carreira em termos de sua origem social, pois se recrutava predominantemente
entre os setores oligárquicos e ‘aristocráticos’”, segundo Cheibub (1985, p. 123)
Com a criação do Instituto Rio Branco, em 1945, abriu-se a possibilidade de diferentes
perfis de candidatos ingressarem na carreira, mas ainda predominaram os candidatos de
famílias de classe média alta. Análise sobre novos diplomatas de 1946 a 1982 mostra que
54,9% deles eram filhos de profissionais liberais de grau superior, funcionários públicos civis
e funcionários do Poder Judiciário. Categorias que apontavam classes socioeconômicas mais
altas (proprietário de indústria e banqueiro, comerciante e fazendeiro) mostravam a realidade
familiar de 18,9% do total de indivíduos novatos na carreira. (CHEIBUB, 1989)
Uma discussão no início do século XXI sobre o tema, entretanto, ainda aponta que o
elitismo predomina no Itamaraty. Em 2005, quando o conhecimento de língua inglesa deixou
de ser um critério eliminatório no Concurso de Admissão à Carreira Diplomática, formadores
de opinião em política externa, embaixadores e imprensa iniciaram uma campanha contra a
decisão do ministro Celso Amorim, e em favor do caráter elitista da carreira diplomática. À
época, havia dois grupos críticos às novas regras do concurso de admissão: aqueles que
7 Capital simbólico é uma terminologia de Pierre Bourdieu. Significa uma propriedade qualquer, notada por agentes sociais,

que a percebem, reconhecem e dão valor. Pode ser do tipo físico, econômico, cultural ou social. (BOURDIEU, 1998)
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acreditavam que o Itamaraty deveria ser uma instituição de elite e aqueles que defendiam que
a elite deveria ser formada com base no mérito. (MOURA, 2006)
Os argumentos mais críticos afirmavam que o novo critério de seleção iria permitir a
entrada na carreira de pessoas “despreparadas, incompetentes e mesmo analfabetas”
(MOURA, 2006, p. 27) e que o novo perfil do diplomata iria afetar o prestígio do Itamaraty
como núcleo decisório do governo na formulação da política externa. Os defensores da
medida seguiram acreditando que o “bom elitismo” continuaria existindo, porque a seleção
rigorosa dos candidatos ainda aconteceria em razão da exigência de conhecimento em outros
temas (MOURA, 2007).
O Concurso de Admissão à Carreira Diplomática, sem dúvida, ao longo de sua história
tem selecionado candidatos com excelente formação universitária. Lima (2015) comprovou
que os aprovados no certame frequentaram as mais prestigiosas universidades brasileiras,
sendo elas públicas ou particulares afamados. Antes de 1970, ano da mudança do Itamaraty
para Brasília, predominavam as universidades cariocas, por exemplo, UFRJ (Universidade
Federal do Rio de Janeiro), PUC Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro) e
UERJ (Universidade Estadual do Rio de Janeiro). Mais recentemente, a USP (Universidade
de São Paulo) e a UnB (Universidade de Brasília) aumentaram sua representação formando,
entre 2003 e 2010, aproximadamente 35% do corpo diplomático.


Profissionalismo

Se o Instituto Rio Branco é o responsável por socializar o diplomata brasileiro, o órgão
também contribui para a formação prática dos formuladores da política externa brasileira. O
forte profissionalismo dos diplomatas brasileiros é louvado tanto dentro do país, quanto fora.
Barros (1986, p. 29) comentou sobre as impressões dos diplomatas dos países da América do
Sul, explicando que
[...] Os diplomatas latino-americanos louvam as virtudes do serviço diplomático
brasileiro. Os diplomatas argentinos e chilenos bem gostariam que o Palacio San
Martin e a Chancilleria funcionassem com tanta eficiência quanto o Itamaraty. Um
ex-presidente da Bolívia desejou criar uma academia diplomática nos moldes do
Instituto Rio Branco, a escola brasileira de diplomatas. [...] (BARROS, 1986, p. 29)

O profissionalismo do Itamaraty é um fenômeno ocorrido em razão não só da
existência do Instituto Rio Branco, mas também por fatores externos à instituição. Um dos
acontecimentos mais marcantes que incentivaram a essência profissional dos diplomatas foi a
Ditadura Militar (CHEIBUB, 1985; BARROS, 1986; ALMEIDA, 2015). Embora pareça
contraditório, por causa de perseguições e expurgos realizados em diversos órgãos
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burocráticos, o regime militar intensificou um cenário de independência do Ministério das
Relações Exteriores. No período de 1964 a 1985, os diplomatas se sentiram livres para
formular a política externa. (ALMEIDA, 2015)
No período houve uma introversão do corpo diplomático que foi permitida pelo
respeito que os militares sempre tiveram pelo Itamaraty. Durante o período da ditadura militar
e primeiros anos da redemocratização, o bordão “El Itamaraty no improvisa” era muito
escutado na Casa de Rio Branco, mostrando o grau de planejamento dedicado às atividades de
política externa (ALMEIDA, 2015, p. 146).


Contraponto: democratização do acesso
Dadas as principais características do Ministério das Relações Exteriores como

instituição burocrática, cabe descrever as transformações ocorridas nos últimos anos que
podem ter acarretado as mudanças no statu quo a médio e longo prazo. Trata-se neste caso
de decisões sobre o recrutamento de novos diplomatas, nos períodos de chancelaria de
Luiz Felipe Lampreia (1995-2001) e Celso Amorim (2003-2010). As principais mudanças
estão apresentadas no Quadro 1.

Quadro 1. Transformações institucionais que proporcionaram democratização do acesso
ao Itamaraty
Ano
Mudança
1996
Prova de francês deixa de ser eliminatória no Concurso de Admissão à
Carreira Diplomática (CACD);
2005
Fim do caráter eliminatório da prova de inglês;
Reformulação das provas do CACD e indicação expressa de bibliografia;
Supressão da fase de entrevistas e fim dos critérios subjetivos ou
arbitrários de seleção;
2006
Aumento do número de vagas para 100 por ano até 2010;
Expansão do número de capitais onde o concurso era realizado;
Aumento real do salário de R$ 3.500 mensais para R$ 12.400 mensais para
R$ 16.935,40, em 2017.
Fonte: Adaptado de FARIA, LOPES E CASARÕES, 2012.

Outros sinais de diversificação dos quadros do Itamaraty são os pequenos avanços no
número de mulheres e a ação afirmativa para os candidatos negros. Embora o número de
mulheres tenha aumentado sua participação ainda é muito baixa: Farias e Carmo (2015b)
descreveram que as estatísticas mostram que elas são em média 40% dos candidatos do
concurso, mas apenas 20% dos aprovados, apesar de elas terem grau educacional mais alto do
que os candidatos do gênero masculino. Os dados atuais apresentam projeções de que apenas
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em 2066 o Itamaraty terá o mesmo número de diplomatas homens e mulheres, conforme
afirmaram Farias e Carmo (2015b).
Já a promoção da diversidade racial é política formalmente estabelecida desde 2002,
quando o ministério criou a Programa de Ação Afirmativa (PAA) – Bolsa-Prêmio de Vocação
para a Diplomacia. Desde 2011, antes da legislação federal de 2014, que insere cotas raciais
em concursos públicos, já existiam cotas para negros na primeira fase da seleção para
diplomata. A bolsa de estudos da ação afirmativa deu resultados, com o aumento da
aprovação de candidatos negros, mesmo que com resultados ínfimos. De 2003 a 2010, Lima
(2015) demonstrou que dos diplomatas ingressantes somente 2,4% eram negros.

O Capítulo 1 trouxe o tema da diplomacia para o contexto da política externa
brasileira. Apresentou o conceito de diplomacia e descreveu importantes pontos da história do
Itamaraty para a formação de suas características burocrático-institucionais. As peculiaridades
do Ministério das Relações Exteriores como órgão burocrático do governo federal brasileiro
são relevantes para a compreensão de suas formas de gestão e estratégias de política externa,
que consequentemente se refletem na formulação da Diplomacia Pública pelo Itamaraty.
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2. DIPLOMACIA PÚBLICA: INTERSECÇÃO DOS CAMPOS DA
COMUNICAÇÃO E DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS
O propósito desse capítulo é explicar a construção do conceito de Diplomacia Pública e,
ao mesmo tempo, verificar como ocorre a intersecção dos campos da comunicação e das
relações internacionais.
A interdisciplinaridade dos campos da Comunicação e Relações Internacionais para o
estudo da Diplomacia Pública começou a ser analisada no começo dos anos 1990, segundo
Snow e Taylor (2009). Um dos resultados da intersecção dos campos da Comunicação e das
Relações Internacionais é a Diplomacia Pública, que é posta em prática com a utilização de
teorias da comunicação e jornalismo, estratégias de Relações Públicas assim como de teorias
das Relações Internacionais e política externa comparada.
Nesta dissertação, o termo ‘campo’ será utilizado a partir da definição de Bourdieu ao
afirmar que:
O campo é um espaço social estruturado, um campo de forças – há dominantes e
dominados, há relações constantes, permanentes, de desigualdade, que se exercem no
interior desse espaço – que é também um campo de lutas para transformar ou
conservar este campo de forças. Cada um, no interior desse universo, empenha em
sua concorrência com os outros a força (relativa) que detém e que define sua posição
no campo e, em consequência, suas estratégias (BOURDIEU, 1997, p.57).

Bourdieu (1997) considera que a posição de cada um no campo é tanto científica como
política e que suas estratégias para manter ou conquistar um lugar na hierarquia científica tem
sempre essa dupla natureza. Desta forma pretende-se compreender o campo como espaços de
práticas sociais, cuja legitimidade acadêmica e social vai depender mais da profundidade,
extensão, pertinência e solidez das explicações que produz do que do prestígio institucional
acumulado (Lopes, 2006).
Já o conceito de Diplomacia Pública também pede esclarecimentos específicos, pois a
acepção utilizada pelo Ministério das Relações Exteriores é diferente daquela propagada por
pesquisadores fora do Brasil. Enquanto internacionalmente utiliza-se o termo com a
significação de “o cultivo da opinião pública pelo governo em outros países” (GULLION,
1965 apud CULL, 2009, p. 19), para o Itamaraty o termo tem extrapolações como:
Tradicionalmente, o conceito de Diplomacia Pública esteve associado à promoção da
imagem de um país no exterior. No Brasil, a Diplomacia Pública é entendida não só
nessa acepção tradicional, mas também no sentido de maior abertura do Ministério
das Relações Exteriores e da política externa brasileira à sociedade civil, em um
esforço de democratização e transparência das políticas públicas nacionais.
(MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES, [s.d])
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O conceito de Diplomacia Pública apresentado pelo Itamaraty procura inserir a
sociedade civil na realização da política externa brasileira. O incentivo do Ministério das
Relações Exteriores à sociedade civil a participar da formulação de suas atividades vem desde
a década de 1980, quando o órgão passou a consultar empresários e organizações nãogovernamentais sobre “questões pontuais na formulação da política externa, além dos eventos
de interlocução com o meio acadêmico e com as lideranças sub-regionais” (LOPES, 2013, p.
191). Entretanto, Lopes (2013) acrescenta que a efetividade da participação dos segmentos da
sociedade na política externa esbarra na cultura política do Itamaraty que permanece
favorecendo o isolamento.
As trocas do ente governamental com a sociedade são igualmente importantes ao
considerar a aproximação da Diplomacia Pública com a Comunicação Pública, na qual a
sociedade e seus segmentos não participam apenas como receptores das mensagens
transmitidas pelo governo, mas também como produtores no processo de comunicação.
(MATOS, 2011). Assim, para incentivar a democracia, tanto na Diplomacia Pública, quanto
na Comunicação Pública, é indispensável que a sociedade civil se sinta parte da comunicação,
opinando sobre as mensagens que devem ser compartilhadas e de que forma devem ser
transmitidas.
Já no âmbito internacional, as transformações na política, economia e geopolítica mundial
no século XXI trouxeram novas formas de comunicação dos países com a opinião pública
(SNOW, 2009). Assim, a Diplomacia Pública passou a receber influências não só das
mudanças no cenário político mundial como também de disputas territoriais, fluxos de
refugiados e embates econômicos e também das novas tecnologias. Com a difusão das novas
mídias eletrônicas, em particular a Internet e suas redes sociais digitais, surgiram outros atores
além do Estado, que influem na imagem de um país, como por exemplo, as organizações nãogovernamentais, os grupos de imigrantes, os partidos políticos e as marcas associadas a
grandes empresas. Os novos atores, chamados por Leonard, Stead & Smewing (2002, p. 54)
de “diplomatas públicos”, conseguiram representar sua nacionalidade de origem junto dos
públicos.
Nesta dissertação o conceito a ser utilizado será o que tem origem nas ideias de Gullion
(1965 apud CULL, 2009). A escolha deu-se porque a acepção contém a ideia de
interdisciplinaridade entre Comunicação e Relações Internacionais de modo mais claro do que
o conceito utilizado pelo Itamaraty.
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2.1 Construção do conceito de Diplomacia Pública: da Idade Média à Guerra ao Terror
Os governos sempre tiveram a necessidade de se comunicar. Mesmo antes da gênese do
Estado moderno, em meado do século XV (SCHIERA, 1998) os soberanos de Veneza, no fim
da Idade Média, já difundiam boletins noticiosos sobre seus feitos. Contudo, foi a invenção da
imprensa, em 1455, que “facilitou o caminho para os verdadeiros pioneiros das relações
públicas internacionais, como o francês Cardeal Richelieu, no início do século XVII”
(MELISSEN, 2005, p. 3).
Já na Idade Contemporânea, Napoleão Bonaparte também teve a intenção de comunicar a
realidade política e cultural francesa do fim do Antigo Regime para as demais nações
europeias. O novo imperador construiu uma imagem para a França, que influiu em outros
países nas áreas cultural, educacional e política. “Sob Napoleão, a França era grande o
suficiente – em toda a Europa houve um trabalho de rebranding [...]”, e em razão da
influência dos novos valores propagados pela Revolução Francesa, a Europa absorveu os
ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. (OLINS, 2005, p. 171).
Um século depois de Bonaparte, a comunicação entre os países apoiada pela opinião
pública internacional passou a ser mais bem estruturada, com ações visando propaganda de
guerra. Em 1917, ano em que os Estados Unidos entrou na Primeira Guerra Mundial, o
presidente Woodrow Wilson instituiu o Comitê de Informação Pública, sob responsabilidade
do jornalista George Creel. O órgão “organizava turnês, produzia panfletos sobre ‘as
maravilhas do americanismo’ e estabelecera uma rede noticiosa de governo” (NYE JR., 2004,
p. 181). O departamento foi extinto, em 1919, por ordens legislativas (NYE JR., 2004),
mostrando que a preocupação com a comunicação limitava-se em construir uma boa imagem
em períodos de conflito.
Nos anos 1930, o presidente Roosevelt fundou a Divisão de Relações Culturais, para
rebater a influência germânica na América Latina e um de seus braços, o Escritório de
Negócios Interamericanos, comandado por Nelson Rockefeller, tinha a responsabilidade de
fomentar programas radiofônicos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os esforços de
comunicação continuaram por uso do rádio e foram intensificados com a utilização do
cinema. Em 1942, Franklin Roosevelt autorizou a criação do Office of Wartime Information
(OWI), que atuou para transformar os filmes de Hollywood em instrumentos de propaganda
bem-sucedidos. Já no rádio, o trabalho da Voice of America ganhou força, recebendo
colaboração de emissoras nos países aliados, como Radio Free Europe e Radio Liberty. (NYE
JR., 2004)
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As relações públicas internacionais no pós-Segunda Guerra Mundial foram formalmente
estruturadas pelo governo norte-americano com a Lei Smith-Mundt8. O ato, promulgado em
1948, criou a USIA (United States Information Agency), além de estabelecer as bases da
Diplomacia Pública que foi posta em prática pelo país até a década de 1970 (HELLER;
PERSSON, 2008). A USIA funcionou de 1953 a 1999, quando o presidente Clinton assinou o
Foreign Affairs Reform and Reestructuring Act, que integrou as atividades do órgão ao
Departamento de Estado. É interessante notar que o braço departamental responsável pela
transmissão do Voice of America continuou independente (USIA, [s.d.]).
No período da Guerra Fria, um instrumento importante da diplomacia pública foi a guerra
psicológica, ou seja, o “uso que um ator faz da comunicação para conquistar um propósito em
tempos de guerra, normalmente por meio do uso da comunicação com a população do
inimigo” (CULL, 2012, p. 22). Alguns exemplos da guerra psicológica foram os trabalhos
desenvolvidos pela USIA durante a intervenção na República Dominicana, em 1965, e na
Guerra do Vietnã, de 1955 a 1975. Igualmente a BBC transmitiu materiais formulados pelo
serviço secreto inglês. No campo oposto da disputa ideológica, a guerra psicológica
apresentou-se na comunicação soviética.
O próximo marco na história da Diplomacia Pública norte-americana se constituiu após os
ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, especialmente, durante a Guerra ao Terror.
Segundo Melissen:
É bem conhecido, que a tragédia de 11 de setembro de 2001 mudou a sorte da
Diplomacia Pública para o pano de fundo da problemática relação entre o mundo
islâmico e o Ocidente, assim como guerra ao terror declarada pela presidência de
Bush. (MELISSEN, 2005, p. 6-7)

Em decorrência dos atentados terroristas de 11 de setembro, o ano de 2001 foi marcado
pela declaração da Guerra ao Terror, por George W. Bush, que envolveu operações militares
secretas, nova legislação de segurança e esforços para acabar com o financiamento ao
terrorismo (GLOBAL POLICY FORUM, [s.d.]). A política externa norte-americana passou a
refletir o combate ao terrorismo, trazendo novos desafios e atores para a Diplomacia Pública.
Snow e Taylor (2008) fazem uma reflexão sobre o novo contexto da Diplomacia Pública no
século XXI:
Enquanto a Diplomacia Pública no século XX emergiu de duas guerras e o equilíbrio
e forças do cenário da Guerra Fria, entre o Leste comunista e o Oeste capitalista, a
8

Formalmente chamada The US Information and Educational Exchange Act, a lei teve como objeto “habilitar o governo dos
Estados Unidos a promover um melhor entendimento sobre os Estados Unidos por outros países”. Para alcançar esse
propósito, os meios elencados na lei seriam o uso de serviço de informações e programas de intercâmbio educacional,
artístico e técnico. (ESTADOS UNIDOS, 1948)
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tendência do século XXI é um ambiente pós-11 de setembro, dominado por
globalização fragmentária, invasão militar preventiva, tecnologias de informação e
comunicação que diminuem tempo e distâncias, e o surgimento de atores globais nãoestatais (redes de terrorismo, blogueiros), que desafiam as políticas centralizadas no
Estado e o discurso sobre o tema. (SNOW; TAYLOR, 2008, p. IX)

O novo contexto das Relações Internacionais provocou mudanças na forma que os
países desenvolvem sua política externa, repercutindo também nas maneiras pelas quais eles
se comunicam, acarretando no desenvolvimento da Diplomacia Pública. O próximo tópico
deste capítulo trata das semelhanças e diferenças entre Diplomacia Pública, conceitos de
Comunicação e soft power.

2.2 Diplomacia Pública: discussão sobre o conceito nas Relações Internacionais e na
Comunicação
Para entender o significado da Diplomacia Pública é necessário diferi-la da acepção de
diplomacia tradicional e aprofundar a explicação sobre soft power, cujas fontes não se
relacionam aos poderes econômico e/ou militar, mas sim a “cooptar pessoas ao invés de
coagi-las” (NYE JR., 2004, p. 30).
A discussão sobre o termo diplomacia está concentrada no primeiro capítulo desse
trabalho. Uma das definições mais sintéticas sobre o tema é a oferecida por Berridge e James
(2001, p. 61), de que “diplomacia é o conduto das relações entre Estados soberanos por meio
de funcionários públicos atuando no país ou no estrangeiro [...]”. Assim, nota-se que a
diplomacia está concentrada na relação entre os entes estatais formalmente reconhecidos no
cenário internacional, enquanto a Diplomacia Pública foca-se em um público que vai além da
burocracia, diretamente ao se comunicar com a população dos países.
A influência dos países nos indivíduos tornou-se conhecida pelo termo soft power,
proposto por Joseph Nye Jr. Em texto de 1990, na revista Foreign Affairs, o autor analisou
quais seriam as fontes de poder nas próximas décadas, assim como as mudanças que
ocorreriam nas relações internacionais com o fim da União Soviética, citando oportunidades
culturais e financeiras para os Estados Unidos. (NYE Jr., 1990)
A utilização estratégica do soft power significaria que um país hegemônico deveria saber
influir em outros países. O poder de uma nação seria proveniente do smart power, ou seja, da
junção de hard power – o poder de coação militar e financeiro – e do soft power (NYE JR.,
2004). Alguns dos recursos utilizados pelos países seriam, segundo o autor:
[...] sua cultura (em lugares em que é atrativo para outros), seus valores políticos
(quando se vive de acordo com eles no país e no estrangeiro) e suas políticas
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exteriores (quando elas são vistas como legítimas e com autoridade moral). (NYE JR.,
2008, p. 96)

É na comunicação da cultura e dos valores políticos que está a aproximação entre soft
power e Diplomacia Pública. Nas ações de Diplomacia Pública os governos podem utilizar
recursos de soft power, por exemplo, radiodifusão internacional e exportação cultural, para
atrair a opinião pública internacional. (NYE JR., 2008)
O termo Diplomacia Pública foi utilizado diversas vezes com outras acepções até
chegar à sua atual significação. No século XIX, jornais ingleses e norte-americanos escreviam
sobre Diplomacia Pública, mas com o sentido de diplomacia que utilizava estratégias abertas.
Esse significado de Diplomacia Pública também foi citado pelo presidente norte-americano
Woodrow Wilson, em 1918, como oposto à diplomacia secreta. Já no entre-guerras, a
expressão encerrava em si a ideia de ações diplomáticas que eram transmitidas ao público.
Nos anos 1950, o termo passou a ser sinônimo de comunicação internacional e propaganda.
(CULL, 2009a)
Em meado da década 1960, a USIA sentiu a necessidade de livrar-se da carga
pejorativa do termo propaganda, adotando o conceito de Diplomacia Pública. A definição que
interessava à USIA estava mais próxima àquela pensada por Edmund Gullion, então diretor
da Fletcher School of Law and Diplomacy na Tufts University (EUA) quando afirmou:
A Diplomacia Pública lida com a influência das atitudes públicas na formação de
políticas estrangeiras. Ela inclui dimensões das Relações Internacionais além da
diplomacia tradicional; o cultivo pelo governo da opinião pública em outros países; a
interação entre grupos privados e de interesse de um país com outro; o ato comunicar
os assuntos estrangeiros e sua repercussão na política; a comunicação entre aqueles
cujo trabalho é comunicação, como diplomatas e correspondentes estrangeiros; e o
processo de comunicação intercultural. (GULLION, 1965 apud CULL, 2009a, p. 19)

Sabe-se que atualmente há diversas interpretações para o termo. O Center for Public
Diplomacy (CPD) explica que não há consenso na definição de Diplomacia Pública, mas:
[...] a define como a dimensão pública e interativa da diplomacia, a qual não é global
só em sua natureza, mas também envolve uma variedade de atores e redes. É um
mecanismo chave pelo qual as nações promovem credibilidade mútua e relações
produtivas e tornou-se decisivo para construir um ambiente global seguro. (USC
CENTER FOR PUBLIC DIPLOMACY, [s.d])

Entre os autores que tratam de definições sobre Diplomacia Pública encontra-se Sharp
(2009, p. 106), para o qual “o processo pelo qual relações diretas com a população de um país
são almejadas para propagar interesses e estender o entendimento sobre valores de um
Estado”.
Já Leonard, Stead e Smewing (2002) afirmam que a Diplomacia Pública baseia-se na
ideia de que a imagem e a reputação de um país são bens públicos e que:
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Em realidade, a diplomacia pública trata de construir relações: entender as
necessidades de outros países, culturas e povos; comunicar seus pontos de vista;
corrigir percepções erradas; olhar para áreas nas quais podem ser encontradas causas
em comum. (LEONARD; STEAD; SMEWING, 2002, p. 9)

Refletindo-se sobre a acepção dada por Leonard, Smead e Stewing (2002) é possível
perceber que a Diplomacia Pública tem pontos em comum com o campo da comunicação e,
em especial, com as Relações Públicas9.
Considerando os estudos iniciados por Lasswell na primeira metade do século XX, o
autor definia a comunicação como um processo no qual o emissor envia uma mensagem para
o receptor, esperando o retorno de outra mensagem como resposta (HOHFELDT, 2010).
Com o passar do tempo, o conceito foi evoluindo e chegou a ser definido como um processo
contínuo e permanente inerente ao ser humano e que a comunicação se dá quando os
indivíduos “constroem, compartilham, discutem e trocam significados, tornando-se capazes
de elaborar uma narrativa coletiva” (FERRARI, 2016, p. 146).
No caso especial das organizações, a comunicação faz a interação de relacionamentos
entre os membros que tomam as decisões e os demais públicos que interagem com as
organizações (FERRARI, 2016). Assim, a comunicação de um Estado com sua população ou
a opinião pública internacional pode ser considerada a transmissão de mensagens entre os
decisores políticos ou órgãos responsáveis por políticas públicas e o público alvo.
Contudo, é importante realçar que existem diferenças entre a Comunicação
Organizacional – aquela da coalizão dominante com os indivíduos que compõem a
organização – e as Relações Públicas. Comunicação Organizacional é o campo
interdisciplinar entre Comunicação e Administração, enquanto as Relações Públicas é uma
consultoria e profissão que administra relacionamentos por meio da comunicação.
(FERRARI, 2016) Já a conceituação do termo Relações Públicas teve sua versão definitiva
por Harlow (1976), como
Uma função de gerência distintiva, que ajuda a estabelecer e manter linhas mútuas de
comunicação, aceitação e cooperação entre uma organização e seus públicos;
envolve o gerenciamento de problemas ou questões; ajuda os gestores a se
informarem sobre e responderem a opinião pública; define e enfatiza a
responsabilidade do gestor de servir ao interesse público; ajuda o gestor a estar
sempre atualizado e sugerir mudanças efetivamente, servindo como um aviso
prematuro que ajuda a antecipar tendências; e usa pesquisa e técnicas de comunicação
clara e ética como suas ferramentas principais. (HARLOW, 1976, p. 36)

As Relações Públicas não são a única área da Comunicação que faz intersecção com a

9

A intersecção entre Relações Públicas e Diplomacia Pública será considerada mais profundamente no Capítulo 3, por sua
importância para o estudo do objeto de pesquisa.
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Diplomacia Pública. Em seus primórdios, a comunicação dos países com os públicos
estrangeiros era tratada como propaganda (CULL, 2009a), ou seja, “o uso da comunicação de
massa para reforçar ou mudar a opinião pública, doméstica ou estrangeira” (BERRIDGE;
JAMES, 2001, p. 195).
No campo da Comunicação, o Dicionário de Comunicação de Rabaça e Barbosa (1978)
conceitua que propaganda é um modo de comunicação persuasiva, detalhando que se trata do:
Conjunto das técnicas e atividade de informação e persuasão, destinadas a influenciar
as opiniões, os sentimentos e as atitudes do público num determinado sentido. Ação
planejada e racional, desenvolvida através dos veículos de comunicação, para
divulgação das vantagens, das qualidades e da superioridade de um produto, de um
serviço, de uma marca, de uma ideia, de uma doutrina etc. Processo de disseminar
informações para fins ideológicos (políticos, filosóficos, religiosos) ou para fins
comerciais. [...] (RABAÇA; BARBOSA, 1978, p. 378)

Leonard, Stead & Smewing (2002) consideram que se opondo à propaganda, a
Diplomacia Pública atuaria de forma mais profunda, se propondo a enfrentar quatro desafios
para estabelecer uma comunicação recíproca e de duas mãos:
1. Entender o público alvo, verificar onde ele está e escutar suas opiniões;
2. Perceber que uma comunicação de mão única não é produtiva, é um monólogo;
3. Ir além das formas tradicionais de comunicação, utilizando signos, emoções e
experiências particulares, como manifestações artísticas, exposições de artes plásticas, filmes
e espetáculos de dança;
4. Provar que é relevante para seus públicos, seja apresentando como sua principal ação
uma “diplomacia de nicho”10, seja incentivando indivíduos de outros países com bolsas de
estudo por meio da diplomacia de intercâmbio.
Outros dois conceitos que se confundem com o de Diplomacia Pública, são o de nation
branding e o de public affairs.
Para entender o termo nation branding é preciso compreender o que é marca-país, “a
mistura de elementos original e multidimensional, que mostra a nação com uma diferença
cultural intrínseca e relevância para todos os seus públicos-alvo” (DINNIE, 2008, p. 15). Um
exemplo de nation branding foi a campanha Cool Britannia, da Grã-Bretanha (OLINS, 2005),
lançada pelo governo do primeiro ministro Tony Blair, na tentativa de construção de uma
nova marca-país. Por meio do uso da indústria cultural britânica – música, moda e literatura –

10

Por diplomacia de nicho entende-se a atividade do país que se torna conhecido por ser bem-sucedido em um segmento
específico. O melhor exemplo é a Noruega: país pequeno em extensão de território, de população limitada e pouca influência
política ou econômica, formulou sua Diplomacia Pública de forma a comunicar suas participações em resoluções de conflito
e envio de soldados para integrar missões de paz da Organização das Nações Unidas (ONU). Assim, o país tem uma
reputação de amante e promotor da paz e dos Direitos Humanos no mundo. (LEONARD; STEAD; SMEWING, 2002)
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tentou-se mostrar uma Grã-Bretanha jovem e moderna. O esforço, porém, não foi bem
sucedido, por contrariar artificialmente a reputação de país antiquado e empoeirado (THE
ECONOMIST, 1998).
A principal função do public affairs é informar as notícias de um país para seu público
interno. Para Heller e Persson (2009), as atividades de public affairs teriam propósitos
democráticos e pragmáticos de transmitir notícias sobre o governo para todas as partes
interessadas, esperando-se alcançar especialmente a população nacional, enquanto a
Diplomacia Pública teria como alvo prioritário a população e os líderes estrangeiros, ao
comunicar conteúdos para moldar opiniões, ações e percepções de públicos externos.
Outro conceito comumente confundido com a Diplomacia Pública é o de Diplomacia
Cultural. Esta se constitui em uma estratégia eficaz que parte da diplomacia pública (CULL,
2008, 2009b, 2012). Todavia, não se pode reduzir os dois temas como se fossem um só.
A ligação entre Diplomacia Cultural e Diplomacia Pública é esclarecida pelo
Departamento de Estado americano com a explicação de que a “Diplomacia Cultural é
elemento-chave da Diplomacia Pública; é em razão de suas atividades culturais que a ideia
que um país faz de si mesmo é mais bem representada”. (US DEPARTMENT OF STATE,
2005, p. 1)

2.3 Classificação da Diplomacia Pública: estrutura, propósito, pilares e taxonomia
Com a instituição da Diplomacia Pública como assunto de estudo na academia, os
pesquisadores passaram a desenvolver formulações teóricas sobre o tema. Entre os estudos já
realizados, é importante citar as classificações que permitem a análise de casos práticos de
Diplomacia Pública.
A primeira classificação a ser apresentada é a de Zaharna (2009) que propôs a separação
da Diplomacia Pública em dois enquadramentos: informacional e relacional. O
enquadramento informacional se preocupa em emitir a informação do país para o público
estrangeiro, almejando alcançar objetivos políticos, enquanto o enquadramento relacional
centra-se no relacionamento entre o emissor e o receptor da mensagem, alcançando harmonia
e coesão social. Desta forma, a diferença entre os dois enquadramentos está na importância
que se dá ao receptor da mensagem, já que o relacional incentiva troca de informações e o
informacional somente transmite a comunicação.
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Tomando como exemplo a Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Zaharna (2009)
apresentou cinco características dominantes da estrutura informacional.
1. selecionar, estruturar e apresentar a mensagem para que se obtenha o efeito desejado;
2. controlar o objetivo, a mensagem, o período de tempo, os canais e o público-alvo,
visando reforçar a efetividade da comunicação;
3. verificar se o autor e o receptor tem o mínimo de relacionamento possível, enquanto o
público exerce um papel passivo;
4. listar as estratégias utilizadas: propaganda, nation branding, relações com a imprensa,
campanhas informativas e broadcasts internacionais;
5. estabelecer a estrutura informacional por meio de metas como advocacy 11 e
aprimoramento da imagem.
Em sua explicação sobre a estrutura teórica relacional, Zaharna (2009) mencionou que
deve haver construção de relacionamento entre emissor e receptor da mensagem.
Na Diplomacia Pública relacional se dá prioridade às ações simbólicas, como a
reciprocidade e mutualidade, com o objetivo de conseguir uma comunicação efetiva com a
opinião pública internacional. O público é visto como participante da comunicação, a qual
assume características de sustentabilidade e continuidade.
Zaharna (2009) classifica três características de Diplomacia Pública com ênfase
relacional.
1. construir relacionamentos por meio de visitas e intercâmbios com as populações
estrangeiras;

11

Heath (2007, p. 49) conceitua advocacy como “o conteúdo e o processo do discurso usado por alguém quando fala
positivamente de algum tema em resposta a um problema retórico”. Já o Código de Ética da Public Relations Society of
America (2004) destaca dois tópicos em relação à prática do advocacy: o profissional de relações públicas serve ao interesse
público atuando responsavelmente como ‘advogados’ para os clientes os quais representa; e os profissionais relaçõespúblicas propiciam uma voz no mercado de ideias, fatos e opiniões, com a intenção de colaborar com o debate público
informado.
Em muitos casos, as campanhas de advocacy são utilizadas nas Relações Públicas são utilizadas para que as empresas
transmitam à opinião pública seu ponto de vista sobre um determinado assunto de interesse aos seus negócios, assim como
seus valores institucionais (Cheney; Dionisiopoulos, 1989).
Nos Estados Unidos, as empresas defendem seu direito de advocacy com base na primeira emenda à Constituição Americana,
que garante a liberdade de expressão. Cheney e Dionisiopoulos (1989) citam o caso Bellotti, de 1978, julgado pela Corte
Suprema dos Estados Unidos. Nesse caso, o First National Bank of Boston ganhou o direito de exprimir sua opinião e tentar
influenciar os resultados de um referendo político, com a decisão da corte afirmando que as opiniões das corporações são
indispensáveis para a tomada de decisão na democracia, não devendo ser menosprezadas por serem provenientes de
empresas.
O trabalho de advocacy tem suas premissas no paradigma retórico da Teoria das Relações Públicas, o que mostra uma
polêmica quanto à simetria da comunicação. Heath (2007) explica que o advocacy tem sido classificado como uma forma de
comunicação assimétrica, que iria contra o conceito de simetria propagado por Grunig na Teoria da Excelência em Relações
Públicas. De outro lado, Brown (2010) comenta que Grunig não rejeita o advocacy, mas o classifica como um sistema de
comunicação simétrico uma vez que seria um poder de compensação tipicamente utilizado por grupos ativistas.
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2. incentivar relacionamentos com as populações estrangeiras, com o envolvimento de
grupos em institutos culturais e de idiomas, projetos de ajuda ao desenvolvimento, arranjos
como cidades-irmãs, campanhas de construção de relacionamento e redes de projetos nãopolíticos, como o de promoção de pesquisa e inovação.
3. formar coalizões com atores estatais e não estatais.

Ainda na interface mais próxima com o campo da comunicação estão as dimensões da
Diplomacia Pública que agem em uma escala de espaço e tempo progressiva (LEONARD,
STEAD, SMEWING, 2002). Na primeira dimensão estão as ações estimuladas, como reações
a notícias contra as estratégias de política externa de um país; na segunda dimensão há um
trabalho proativo de construção de uma agenda noticiosa para reforçar conceitos e
mensagens-chave; e, por fim, a terceira dimensão consiste na construção de relacionamentos
de longo prazo, almejando o reconhecimento de valores e atributos.
Kelley (2009) complementa o modelo anterior chamando-o de matriz de substratos da
Diplomacia Pública, conforme o Quadro 2.

Quadro 2. Matriz de substratos da Diplomacia Pública

Influência
Propagandístico
Longo prazo/curto prazo

Modelo de
aconselhamento
Engajamento
Transparente
Longo prazo

Proativo

Reativo/proativo

Modelo de advocacy
Estilo de comunicação
Período de tempo
Atitude e orientação

Informação
Transparente
Longo prazo/curto
prazo
Reativo/proativo

Fonte: Kelley (2009, p. 80).

O Quadro 2 aponta que a Diplomacia Pública deve ter três propósitos principais:
informar, influenciar e engajar. Os propósitos de informar e influenciar teriam como base os
modelos de comunicação de advocacy. Já o propósito de engajamento se desenvolve por meio
de modelos de aconselhamento.
As diferenças entre os termos informar, influenciar e engajar estão no Quadro 3. Para
este trabalho é relevante descrever as nuances entre os conceitos para entender qual a função
da Diplomacia Pública formulada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil –
informação, influência ou engajamento da opinião pública internacional. Os conceitos serão
utilizados na análise do modelo de Diplomacia Pública empregado pelo Itamaraty na
comunicação com a população de outros países.
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Quadro 3. Conceitos de informar, influenciar e engajar e suas diferenças
Termo

Informar

Influenciar

Engajar

Definição

Autor/autores

Dar informe ou parecer sobre;
Instruir, ensinar. Confirmar,
corroborar, apoiar; Tornar
existente ou real; Dar notícia ou
informação a; avisar, cientificar.
Comunicar, participar; Dar
notícia ou informação; avisar,
cientificar; Dar informações,
notícias, ser informativo; Tomar
ciência ou notícia; inteirar-se.
Na Comunicação, informar é
transmitir o saber entre dois
indivíduos.
Formular
e/ou
codificar pensamento, vontade
ou ação.
A
discussão
histórica
e
etiológica do conceito de
informar
traz
diversas
significações, sendo uma delas
moldar, formar a mente ou
caráter,
por
meio
de
treinamento, instrução e ensino.
Argumentações
multidisciplinares trazem o
sentido de que informar é dizer
alguma coisa para alguém. Nas
Ciências Naturais, o conceito
também é utilizado no sentido
de transmitir alguma coisa para
alguém.
Exercer influência em; Receber
influência;
Influência: ato ou efeito de
influir-se; Ação que uma pessoa
ou coisa exerce sobre outra;
Entusiasmo,
animação;
Prestígio, crédito. Ascendência,
predomínio, poder.
Para
a
psicologia
organizacional,
influenciar
significa exercer poder sobre
outro indivíduo, sendo que
influência é a força que um
sujeito exerce sobre outro para
induzir mudanças nesse alvo.
1. Aliciar para serviço pessoal,
ou para emigração; 2. Obrigarse a serviço por causa de
engajamento; 3. Alistar-se ou
profissionalizar-se em força
armada; 4. Filiar-se a uma linha
ideológica, filosófica etc., e
bater-se por ela; 5. Empenhar-se
em
dada
atividade
ou
empreendimento.

Ferreira, 2003

Hohfeldt, 2010

Capurro e Horjland, 2003

Ferreira, 2003

Mendonça e Dias, 2006

Ferreira, 2003

45

Na administração, em especial Paiva e Morais, 2012
na gestão de pessoas, o conceito
de
engajamento
está
relacionado
com
comprometimento;
Comprometimento
atitudinal
tem
como
centro
o
relacionamento dos indivíduos
com as organizações, se os
trabalhadores consideram que a
empresa
compartilha
seus
valores e propósitos;
Comprometimento
comportamental
indica
as
atitudes dos indivíduos para
com a organização, se há a
impressão de estar preso à
empresa e suas consequências.
Na sociologia, o conceito de Becker, 2006
engajamento é aplicado ao
estudo das relações dos
indivíduos
com
as
organizações, para destacar uma
forma de ação característica dos
grupos
ou
de
pessoas
específicas. O conceito é
aplicado
quando
os
pesquisadores explicam que os
indivíduos se engajam em
comportamentos coerentes. O
engajamento se relaciona com o
sistema de valores do indivíduo,
assim como os mecanismos e
processos das organizações em
que estão inseridos.
Fonte: a autora com base em Hohfeldt (2010); Capurro e Horjland (2003); Mendonça e Dias (2006); Paiva e
Morais (2012); Becker (2006); Ferreira (2003).

Nesta dissertação serão adotadas as acepções de Hohfeldt (2010) para informação.
Mendonça e Dias (2006) para influência e Becker (2006) para engajamento.
É igualmente necessário esclarecer que toda ação de Diplomacia Pública e comunicação
internacional deve refletir sete pilares, que devem ser adotados como princípios e práticas
basilares para informar, influenciar e engajar a opinião pública internacional. O enfoque
proposto por Ross (2003) trata especialmente do caso norte-americano, mas seu modelo
teórico pode ser estendido para outros países:
1. defender políticas internacionais de interesse para o país, de modo que a diplomacia
pública obedeça ao planejamento de qualquer ação de política externa;
2. esclarecer as razões e fundamentos das ações políticas de um Estado à opinião pública
estrangeira, garantindo destaque para valores culturais do país que aplica a Diplomacia
Pública;
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3. ser consistente, confiável e crível para alcançar múltiplos públicos;
4. ter a habilidade de transmitir as mesmas mensagens-chave para diferentes públicos,
em distintos canais;
5. impulsionar as mensagens transmitidas em todos os canais de responsabilidade do
governo: televisão, rádio, Internet, edições impressas e discursos;
6. reconhecer a força das parcerias e alianças como fontes de autenticidade das
mensagens transmitidas;
7. incentivar a construção de formas de entendimento mútuo, por meio de um
compromisso verdadeiro com o diálogo.

Por fim, para analisar os recursos de comunicação utilizados pelos países, o professor e
pesquisador do Center for Public Diplomacy da University of Southern California Nicholas
Cull desenvolveu uma categorização taxonômica. Por meio dela, são classificados os
instrumentos utilizados por diversos países, criando uma regra de ouro da Diplomacia
Pública. (CULL, 2012)
As estratégias de comunicação utilizadas comumente pelos países ao traçarem suas
estratégias de Diplomacia Pública são: pesquisa de opinião, advocacy, diplomacia cultural,
diplomacia de intercâmbio e broadcasting internacional. A guerra psicológica também
poderia ser considerada um instrumento; porém, o assunto não será tratado nesta dissertação.
(CULL, 2008, 2009b, 2012)
A pesquisa de opinião, também entendida como ato de ouvir o público estrangeiro 12,
deveria ser base da formulação de uma Diplomacia Pública efetiva, juntamente com uma
comunicação simétrica (CULL, 2008, 2009b). Segundo Cull (2012, p. 18), a pesquisa de
opinião tem como função ajudar o país a “[...] gerenciar o ambiente internacional ao coletar
dados sobre públicos e suas opiniões estrangeiras e usar esses dados para redirecionar suas
políticas ou sua Diplomacia Pública mais ampla para um enfoque de acordo”.
O caso que melhor exemplifica o uso da pesquisa de opinião por um Estado é o rebranding desenvolvido pela Suíça, no período de 1997 a 2007. Nesse caso, o objetivo
pretendido era melhorar a reputação do país, ainda marcada pelo uso de seus bancos pelos
nazistas para armazenar o espólio judeu. Para contornar a imagem pejorativa, lançou-se uma
campanha de marca-país, a Presence Switzerland, com base no desenvolvimento de pesquisas

12

No original Cull utiliza a expressão em inglês listening. Na versão em espanhol do texto de 2008, é traduzido como
escucha. Para o português, a autora acredita fazer mais sentido, em lugar de utilizar o verbo escutar, nomear a categoria como
seu instrumento principal, a pesquisa de opinião pública.
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de opinião e análise de mídia em Alemanha, Áustria, Itália, Estados Unidos, Reino Unido e
China. Pesquisas contínuas realizadas pelo governo suíço e por empresas independentes
mostraram que a crise de imagem foi superada, com um dos pontos do sucesso da campanha
atribuídos à cuidadosa seleção do público alvo. (CULL, 2012)
A estratégia de advocacy é definida como a forma que um Estado tenta “gerenciar o
ambiente internacional, adotando uma atividade de comunicação internacional para promover
ativamente políticas, em particular, ideias ou interesses gerais daquele ator nas mentes do
público estrangeiro” (CULL, 2012, p. 19).
Os Estados Unidos são conhecidos por suas ações de advocacy, especialmente, no
relacionamento com a imprensa. Caso emblemático foi a campanha a favor da retomada do
uso de armas nucleares no início dos anos 1980. Depois de a União Soviética anunciar que
iria distribuir mísseis aos países da Europa Oriental, o governo de Ronald Reagan estruturou
uma estratégia para convencer a Europa Ocidental de que a retomada nuclear norte-americana
garantiria possibilidades de defesa em caso de ataque nuclear soviético. Durante a campanha
foram usadas peças de publicidade, relacionamento com a imprensa, encontros com
influenciadores e visitas do vice-presidente George H. W. Bush aos países europeus. O
trabalho de advocacy foi primoroso por três razões: o objetivo foi muito bem definido
(conscientizar sobre os motivos da retomada do armamento), houve seleção cuidadosa do
público (influenciadores europeus, em vez do foco exclusivo na mídia de massa) e escolha de
um porta-voz de credibilidade (o novo embaixador dos Estados Unidos na OTAN David M.
Abshire). (CULL, 2012)
Na diplomacia cultural, o país tenta mudar o ambiente internacional utilizando seus
recursos e conquistas culturais. Exemplo de destaque foi o da exposição Family of Man,
promovida pelos Estados Unidos no início dos anos 1950. Para transmitir uma imagem
promotora da paz, os norte-americanos promoveram uma exposição fotográfica itinerante
com 503 peças de vários países, incluindo a União Soviética. Por não mostrar somente a
cultura norte-americana, a exposição mostrou pluralidade de povos, difundindo a ideia de
democracia. A mostra é considerada o marco de inauguração do soft power norte-americano.
(CULL, 2012)
A diplomacia de intercâmbio constitui-se na troca de cidadãos, como estudantes de
diferentes países, para períodos de aculturação. Cull (2012, p. 20) explica que “[...] o
elemento da reciprocidade tende a fazer essa área da DP um bastião da mutualidade: a visão
da experiência internacional de aprendizado, em que ambas as partes se beneficiam e se
transformam”. Por exemplo, governos podem organizar programas oficiais de concessão de
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bolsas de estudos, como a Fulbright Scholarships, dos Estados Unidos, ou o Chevening
Program, do Reino Unido. Contudo, o caso mais bem-sucedido foi o da reaproximação de
franceses e alemães de 1945 a 1988, período em que o intercâmbio de estudantes amenizou a
rivalidade entre os dois países.
A última característica da taxonomia de Cull (2008, 2009b, 2012) é a radiodifusão
internacional. Conhecido pela massa da população, mas pouco associado a ações
diplomáticas, o uso de tecnologias por meio do rádio, televisão e Internet para engajar o
público estrangeiro é utilizado por diversos países. Sua principal característica é organizar
todas as outras funções da Diplomacia Pública, como acompanhamento e pesquisa de
audiência, advocacy em páginas de opinião em jornais, diplomacia cultural em seu conteúdo e
intercâmbio de profissionais de mídia. Exemplo de eficácia são as transmissões do Voice of
America (VOA), canal norte-americano de broadcasting transmitido por rádio, televisão e
Internet em 47 idiomas. Em 2016, o VOA chegou a uma audiência semanal de 236 milhões de
pessoas em todo o mundo. (BROADCASTING BOARD OF GOVERNORS, 2017)
As funções classificadas taxonomicamente por Cull (2012) são apresentadas no
Quadro 4 que assinalam seu alcance temporário, infraestrutura básica e credibilidade do país
que a aplica.
Quadro 4. Classificação taxonômica da Diplomacia Pública
Tipo de
diplomacia
pública
Pesquisa de
opinião

Atividades
desenvolvida
s

Período
de tempo

Fluxo da
informação

Infraestrutura
típica

País no qual foi
aplicado

Enquetes

Curto e
longo
prazos

Interno:
analistas e
processo
político

Suíça

Advocacy

Relações da
embaixada
com a
imprensa

Curto
prazo

Externo

Diplomacia
cultural

Exposição
itinerante
internacional
patrocinada
pelo Estado
Intercâmbio
estudantil
recíproco

Longo
prazo

Externo

Tecnologia de
acompanhamento
e pessoal com
fluência em
idiomas
Escritório de
relações com
imprensa na
embaixada,
estratégia do
ministério das
relações exteriores
Centro cultural ou
biblioteca

Prazo
muito
longo

Interno e
externo

Japão

Radiodifusão
de ondas curtas
em idioma
estrangeiro

Médio
prazo

Externo, com
base em
agência de
notícias
governamental

Administrador de
intercâmbios,
escritório
educacional
Agências de
notícias, estúdios
de produção e
infraestrutura de
transmissão

Diplomacia de
intercâmbio
Radiodifusão
internacional

Estados Unidos

França

Inglaterra

Fonte: Adaptado de Cull (2012, p. 24-25)
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O Quadro 4, além de resumir as características taxonômicas da Diplomacia Pública
segundo Cull (2012), apresenta seus fluxos de trabalho, infraestrutura básica e país exemplo.
Colocadas as possibilidades de taxonomias, dimensões e categorias da Diplomacia
Pública, o Quadro 5 faz um resumo das classificações possíveis para a Diplomacia Pública de
um país (baseado em Zaharna (2009), Ross (2003), Kelley (2008), Leonard, Stead e Smewing
(2002) e Cull (2008, 2009b, 2012).

Quadro 5. Quadro de análise das ações de Diplomacia Pública
Item de análise
Estrutura
Propósito

Pilar

Taxonomia

Características da Diplomacia Pública
 Informacional
 Relacional
 Informar
 Influenciar
 Engajar
 Defender políticas
 Comunicar contexto das políticas
 Ser consistente, confiável e crível
 Segmentar audiências
 Ter mensagens-chave para cada
público
 Construir confiança e entendimento
mútuo
 Pesquisa de opinião
 Advocacy
 Diplomacia cultural
 Diplomacia de intercâmbio
 Radiodifusão internacional

Fonte: a autora.

As principais características da Diplomacia Pública demonstram a sinergia existente
com o campo da comunicação, mostrando as interações entre Comunicação e Diplomacia
Pública. As funções, pilares e classificações encontradas nas taxonomias da Diplomacia
Pública também estão presentes nas estratégias utilizadas pelos profissionais de Relações
Públicas para transmitirem mensagens de organizações para seus públicos de interesse.
Como conclusão, o Quadro 6 mostra as funções das Relações Públicas, em
comparação com as funções da Diplomacia Pública.
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Quadro 6. Funções das Relações Públicas e da Diplomacia Pública
Funções das Relações Públicas
Função gerencial
 Planejar e executar
comunicação para a
organização;
 Coordenar o trânsito
de mensagens para a
organização e utilizar
essa informação para
assessorar políticas e
ações junto dos
públicos;
 Gerir trânsito das
mensagens para fora
da organização ao
apoiar decisões de
como
esclarecer
políticas e ações para
o público.
Função técnica
 Redação e edição de
documentos
como
press
releases,
panfletos e boletins;
 Relacionamento com
a mídia;
 Produção de edições

Funções da Diplomacia Pública
 Troca de informações;
 Redução de clichês e
preconceitos;
 Criação de simpatia pela
política externa e pelo
modelo de sociedade;
 Autorretratação;
 Construção de imagem;
 Engajar a opinião pública
internacional;
 Influenciar a população de
outros países;
 Construir relacionamentos. .

Fonte: baseado em Grunig (2009); Zaharna (2009), Ross (2003), Kelley (2009), Leonard, Stead e Smewing
(2002), Signitzer e Coombs (1992) e Cull (2008, 2009b, 2012).

Com base nas ideias de Grunig (2009) sobre as funções gerencial e técnica das
Relações Públicas, além de outros autores mencionados neste capítulo, percebe-se que
Diplomacia Pública e Relações Públicas têm funções semelhantes. Enquanto as Relações
Públicas se ocupam em gerir e executar a comunicação de uma organização para seus
públicos estratégicos, a Diplomacia Pública irá comunicar mensagens relativas a um país para
a opinião pública internacional ou para a população de um país específico.

2.4 Diplomacia pública no Brasil: apresentação do órgão responsável no Ministério das
Relações Exteriores
Apresentados os principais conceitos sobre diplomacia pública, é indispensável descrever
os órgãos responsáveis pelo desenvolvimento das ações de Diplomacia Pública no Brasil. O
Ministério das Relações Exteriores considera que o departamento que lidera o planejamento e
execução da Diplomacia Pública no país é a Assessoria de Imprensa do Gabinete (AIG), com
as funções de relacionamento com a imprensa e redação de conteúdo para mídias sociais.
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O Itamaraty considera-se uma das instituições diplomáticas mais participantes do mundo
nas mídias sociais. Sua primeira conta nas redes sociais foi o YouTube, criada em 2009, com
o intuito de compartilhar entrevistas do ministro das Relações Exteriores e de diplomatas de
alta chefia, declarações oficiais e programas governamentais. Os perfis do Itamaraty no Flickr
e no Twitter também existem desde 2009. O Flickr abriga fotos de eventos oficiais e de
autoridades, enquanto o Twitter divulga notas à imprensa, discursos e avisos às redações da
imprensa. (YIP; ANDRADE FILHO; SOUZA, 2014). A fanpage no Facebook foi inaugurada
em 2010.
Cabe também mencionar que, para a comunicação específica com jornalistas, existe
uma área de ‘Notas à Imprensa’ no site do Itamaraty. As notas, numeradas em ordem
crescente e datadas, são divulgadas em português, inglês e espanhol e refletem uma variedade
de temas que correspondem ao cotidiano das relações internacionais do governo brasileiro.
Descritos os dados sobre as mídias de divulgação das atividades do Itamaraty, é
importante detalhar os antecedentes e a estrutura contemporânea do departamento responsável
pela divulgação da Diplomacia Pública brasileira, a Assessoria de Imprensa do Gabinete.
A criação do departamento responsável pela comunicação do Itamaraty e mais
especificamente do relacionamento com a imprensa foi iniciado durante a administração do
chanceler Dominício da Gama (1918-1919), quando os funcionários lotados no Gabinete
foram incumbidos de manter relações com imprensa e agências telegráficas de notícias. Desde
então, o serviço de imprensa manteve-se de alguma forma ligado ao ministro das Relações
Exteriores ou à Secretaria de Estado, assessorando os responsáveis por esses departamentos e
recebendo ordens imediatas sobre informações que deveriam se tornar públicas (CASTRO,
2009).
Durante a administração de Afrânio de Mello Franco (1930-1933), o Regulamento
Azevedo Marques ampliou o serviço de imprensa, atribuindo-lhe quatro funções básicas:
1 – manter relações com as Agências e correspondentes de jornais brasileiros e
estrangeiros;
2 – providenciar recortes e resenhas diários de jornais brasileiros para o Ministério;
3 – redigir e fornecer aos jornais, agências e correspondentes notas ou informações
que devessem ser divulgadas pelo Ministério;
4 – solicitar audiências do Ministro a jornalistas brasileiros e estrangeiros. (CASTRO,
2009)

Quanto ao grau hierárquico da chefia da Assessoria de Imprensa do Gabinete, desde a
administração de Antônio F. Azeredo da Silveira (1974-1979), o responsável poderia ser
nomeado entre os ministros de Primeira Classe, ministros de Segunda Classe ou Conselheiros.
Em maio de 2017, o cargo passou a ser ocupado pelo ministro de segunda classe, Claudio
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Garon. A lista dos diplomatas e funcionário administrativos lotados na Assessoria de
Imprensa do Gabinete, em julho de 2018, encontra-se no Apêndice I.
O aprendizado institucional sobre as relações do ministério com a imprensa teve sua
evolução mais concreto com redemocratização do Estado, nos anos 1980. No início da década
seguinte, o país passou por crises de reputação internacional que forçaram o Itamaraty a
repensar suas estratégias de Diplomacia Pública, bem como a estruturar de forma mais
profissional suas estruturas de comunicação (VILLANOVA, 2017).
A repercussão negativa de casos como o ‘Massacre da Candelária’, o ‘Massacre do
Carandiru’ e a ‘Chacina de Vigário Geral’ forçaram o serviço diplomático a responder à mídia
internacional, organizações não-governamentais e a opinião pública. Os primeiros esforços
para a abertura aos atores demandantes foi a criação da Comissão de Aperfeiçoamento da
Organização e das Práticas Administrativas (CAOPA), conjuntamente com a produção do
relatório ‘O repensar do Itamaraty e da Política Externa Brasileira’, que recomendava que o
ministério deveria fornecer ao governo e à sociedade os elementos para aprimorarem “o
engajamento do Brasil no cenário internacional de uma maneira positiva, por meio do
aprimoramento da captação e tratamento da informação”. (VILLANOVA, 2017, p. 156)
De forma prática, Villanova (2017) aponta que foi criado um grupo de trabalho para
examinar a política de divulgação do país no Exterior, composto por secretário-geral e dos
três subsecretários do Itamaraty, além do chefe do Departamento de Comunicações e
Documentação, do chefe do Departamento Cultural, do secretário de Imprensa e do presidente
da Fundação Alexandre de Gusmão. Seu objetivo era colaborar para que os postos
estratégicos, em países onde a opinião pública era mais crítica ao Brasil em razão dos casos
de desrespeito aos direitos humanos, tivessem material de divulgação e subsídios para treinar
seus porta-vozes com elementos de advocacy.
Outros resultados do grupo de trabalho, em ordem cronológica foram (VILLANOVA,
2017):
a) 1993: criação do Núcleo de Divulgação da Secretaria-Geral, que desenvolvia
atividades de Diplomacia Pública sob a supervisão do secretário-geral;
b) 1994: Núcleo de Divulgação da Secretaria-Geral passa a ter atuação em postoschave: Washington, Paris, Buenos Aires, Bogotá, México e Consulado-Geral em
Miami;
c) 1995: distribuição de edição semanal do jornal Gazeta Mercantil para 50 postos e
de clipping diário para 37 postos. Criação do Programa de Formadores de Opinião,
constituído de visitas ao Brasil de editores de periódicos estrangeiros, para
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programas de preleções sobre política, economia, meio ambiente, direitos
humanos, turismo e cultura.
d) 1996: Núcleo de Divulgação da Secretaria-Geral, que já era chamado
Coordenação-Geral de Informação e Divulgação, funde-se com a Assessoria de
Imprensa do Gabinete para formar a Assessoria de Comunicação Social;
e) 1997: estabelecimento de duas frentes para a seleção do Itamaraty com a imprensa,
o porta-voz do ministro, para falar em nome do chanceler e sua agenda, e a
Assessoria de Comunicação Social, encarregada do dia a dia do relacionamento
com correspondentes e jornalistas nacionais. Criação do cargo de diplomata de
ligação com a imprensa nas áreas do ministério;
f) 2000: bons resultados nos planos ‘Divulgação do Brasil no Exterior’ e ‘Produção e
Difusão Cultural’;
g) 2002: divulgação da realidade brasileira no Exterior passou a ser responsabilidade
da Coordenação de Divulgação, subordinada ao Departamento Cultural.
Villanova (2017) é crítico com relação às mudanças estruturais das áreas de
comunicação ocorridas no começo dos anos 2000, por acreditar que a segmentação pode ter
feito as atividades perderem em eficácia, e complementa:
A escuta e a advocacy – funções precípuas do diplomata – haviam ganhado
relev ncia, com as medidas adotadas desde as recomendações do GT da divulgação e
o aprofundamento do diálogo dos Postos com a SERE [Secretaria de Relações
Exteriores]. Parte das atividades associadas a esses elementos, as de curto prazo,
ficaram a cargo do Porta-Voz e da ACS, e as atividades de médio e longo prazo,
foram transferidas para a recém-criada Divulg. A diplomacia cultural, a cargo da
Divisão de Operações e Difusão Cultural (DODC), passou a ter lógica coordenada
pela nova atribuição do DC: difundir uma cultura latu senso, que buscasse influenciar
públicos estrangeiros sobre um Brasil cheio de matizes. Por fim, a diplomacia de
interc mbio encontrava sua expressão nas atribuições partilhadas entre a Divisão de
Programas de Difusão Cultural (DPDC) e a Divulg. (VILLANOVA, 2017, p. 166)

A última reformulação ocorreu na gestão de Celso Amorim (2003-2010), quando a
Assessoria de Imprensa do Gabinete (AIG), passou a ser órgão de assistência direta ao
ministro e uma das responsáveis pela Diplomacia Pública.
Observadas as estruturas hierárquicas do órgão que contribui para a formulação
diplomacia pública do país, a Assessoria de Imprensa do Gabinete, percebe-se que há
intenção do Ministério das Relações Exteriores de transmitir mensagens sobre o Brasil e a
cultura brasileira no exterior.
Yip, Andrade Filho e Souza (2014) acreditam que as estratégias de Diplomacia
Pública devem ser incrementadas por três motivos: para que o cidadão entenda a função da
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política externa no contexto da democracia, para isso divulgando ações da diplomacia por
meio da imprensa e das mídias sociais; para que o brasileiro perceba a importância de o país
ter maior influência nas decisões mundiais; para que a opinião pública nacional dê mais apoio
para as ações de relações exteriores do Brasil. Yip, Andrade Filho e Souza (2014, p. 32)
concluem que a Diplomacia Pública “é instrumento valioso para a promoção dos interesses
nacionais”, por incentivar a transparência no Itamaraty e a maior participação da sociedade
brasileira nos temas de política externa.
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3. A TEORIA DA EXCELÊNCIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS APLICADA À
DIPLOMACIA PÚBLICA

Neste terceiro capítulo da dissertação são apresentadas as relações entre Relações Públicas
e Diplomacia Pública. A interdisciplinaridade entre as disciplinas começou a ser estudada
desde os anos 1990, por meio do artigo dos pesquisadores Signitzer e Coombs (1992) no qual
tratavam das convergências conceituais entre as duas disciplinas. Tal material teve como
objetivo mostrar como os modelos de práticas de Relações Públicas poderiam estar
relacionados com a diplomacia pública e cultural, dois temas que são tratados pelas Relações
Públicas internacionais. Concluiu-se que existem objetivos comuns entre a Diplomacia
Pública e as Relações Públicas, uma vez que ambas as atividades visam o relacionamento
com públicos com a finalidade de transmitir mensagens para conseguir um clima positivo e
de entendimento mútuo, conforme demonstra a Figura 2.

Figura 2. Convergência entre Relações Públicas e Diplomacia Pública
Diplomacia
tradicional

Diplomacia pública

Linha empírica
Influenciar atitudes e opiniões
de países estrangeiros
Uso imediatista das mídias

EM COMUM
Explicar políticas
governamentais
Retratar a sociedade nacional

Linha racionalista
Criar clima entendimento
mútuo
Uso das mídias a longo prazo

Informação política

Comunicação cultural

Ministério de Relações
Exteriores
Embaixadas

Seção cultural do Ministério de
Relações Exteriores
Corpo semiautônomo

Diplomacia Cultural
Assinatura de tratados em
temas culturais entre os
países

Relações culturais
Cooperação na área cultural
entre os países; intercâmbio

Adaptado de: SIGNITZER E COOMBS (1992, p. 141). Tradução da autora.
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A interpretação da Figura 2 passa pela compreensão dos conceitos das escolas
empírica e racionalista da Diplomacia Pública. A escola empírica trata da persuasão e
propaganda ter influência nas atitudes e opiniões da opinião pública, considerando que
informação política é mais relevante do que programas culturais. Já a escola racionalista
considera que informação e programas culturais deveriam ser utilizados para criar ambiente
de entendimento mútuo. Para os racionalistas, a Diplomacia Pública é considerada uma
estratégia muito mais cultural do que a informação política.
A informação política defendida pela escola empírica faz uso de advocacy para se
comunicar com o público, enquanto a comunicação cultural colabora para promover o melhor
entendimento entre as populações de diferentes países, usando instrumentos de intercâmbio.
A comunicação cultural pode ser delineada com base em dois conceitos: a diplomacia
cultural, que incentiva uma imagem a favor do país e melhora suas atividades diplomáticas,
com a negociação e assinatura de tratados com temas culturais; e as relações culturais, visam
a cooperação entre sociedades que procuram o entendimento mútuo, utilizando, por exemplo,
intercâmbio cultural e estudantil. (SIGNITZER; COOMBS, 1992)
O enfoque na diplomacia cultural é relevante para enfatizar que a interface entre
Relações Públicas e a comunicação cultural ocorre de modo transparente. Para isso,
comparam-se os modelos de Relações Públicas de Grunig e Hunt (1984) e o modelo de
comunicação cultural de Peisert de 1978 (apud SIGNITZER; COOMBS, 1992). Esta
comparação serve para concluir que a diplomacia cultural é um modelo de comunicação de
mão única, na qual há transmissão de informações de modo desequilibrado e com algum grau
de persuasão de um lado para o outro. Por outro lado, a cooperação cultural adapta-se melhor
a um modelo de comunicação de duas mãos, seja ele assimétrico ou simétrico. (SIGNITZER;
COOMBS, 1992)
Como conclusão, aponta-se que:
[...] a relação entre essas duas áreas [Relações Públicas e Diplomacia Pública]
realmente existe. Relações Públicas e Diplomacia Pública procuram objetivos símiles
e usam instrumentos semelhantes para alcançar esses objetivos. Entretanto, os
conceitos e ideias exatos que podem ser transferidos de uma área para a outra devem
ainda ser totalmente delineados e testados. (SIGNITZER E COOMBS, 1992, p. 145)

No entanto, a afirmação de que as Relações Públicas e a Diplomacia Pública têm
pontos em comum, não é unânime entre os estudiosos. Snow (2009, p. 9) aponta que nem
todos os profissionais ligados à diplomacia pública têm a mesma opinião. Uma das vozes
discordantes é a do ex-diretor de relações com os meios de comunicação do Departamento de
Estado norte-americano, Price B. Floyd. Em artigo no Los Angeles Times, Floyd (2007)
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opinou que as profissionais Charlotte Beers, Margaret Tutwiller e Karen Hughes, que se
sucederam na Subsecretaria de Diplomacia Pública do Departamento de Estado, nos Estados
Unidos de 2001 a 2007, fracassaram em suas tarefas, pois estavam preocupadas em vender a
política externa como um produto, em vez de promover valores norte-americanos.
Entretanto, é inegável afirmar que as origens da Diplomacia Pública estratégica
estejam na comunicação e tal relação fica claro quando Snow afirma que:
[...] as raízes da Diplomacia Pública estão nas indústrias de persuasão das Relações
Públicas, Marketing e Propaganda, assim como nas mentes de Edward Bernays,
Walter Lippmann, Harold Lasswell e Edward Filene. [...] (SNOW, 2009, p. 9)

Desta forma, a interdisciplinaridade entre as Relações Públicas e a Diplomacia Pública é o
assunto deste capítulo. A base do argumento sobre a semelhança entre os dois campos foi
apresentada por Seon-Hun Yun em sua tese de doutorado em 2005. A pesquisa de Yun (2005)
resultou em um modelo para estudar a diplomacia pública com base na Teoria da Excelência
em Relações Públicas de Grunig et al. (2002).

3.1 Relações Públicas e Diplomacia Pública: dos estudos de Grunig às relações de SeonHun Yun
Em 1985, James Grunig e outros cinco pesquisadores iniciaram uma ambiciosa pesquisa,
patrocinada pela International Association of Business Communicators Research Foundation
(IABC Research Foundation) para verificar quais são as características de comunicação
excelentes. O estudo focou-se em instituições públicas, privadas e organizações nãogovernamentais nos Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. (GRUNIG et al., 2009)
A pesquisa, que recebeu o nome de Estudo de Excelência, foi feita em duas etapas. Na
primeira etapa foram selecionadas 327 organizações com a participação de 292 Chief
Executive Officers, 407 executivos de comunicação (algumas organizações tinham mais de
um departamento responsável por Relações Públicas) e 4.631 funcionários.
Depois da coleta dos dados quantitativos da primeira fase, a segunda etapa consistiu no
estudo de caso de 25 das empresas participantes da primeira fase. O critério de seleção para
as entrevistas foram as notas mais altas ou baixas do índice de excelência. (GRUNIG, 2009)
Grunig (2009) analisou que a realização do extenso estudo partiu da premissa de que
há um motivo pelo qual as Relações Públicas são indispensáveis para as organizações. Com
base nessa premissa foi possível identificar e relacionar os atributos das relações públicas que
tornam uma empresa eficaz. Ao final, o estudo concluiu que a Teoria da Excelência formula
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uma estrutura conceitual para as Relações Públicas, que pode ser aplicada a diferentes
culturas, sistemas socioeconômicos e organizações, como explica Grunig (2009).
O Estudo de Excelência produziu uma teoria ampla e geral de Relações Públicas que
integrou a maioria das teorias de alcance médio sobre a gestão da comunicação
disponível na disciplina na época em que o estudo se iniciou. (...) Nossa intenção não
era impor uma teoria única de Relações Públicas, mas tentar a união das teorias de
complemento e as concorrentes de forma que respondessem questões e solucionassem
problemas relevantes para a maioria dos profissionais e estudiosos de Relações
Públicas. [...] (GRUNIG, 2009, p. 36)

Inquestionavelmente, os mais relevantes resultados do estudo de Grunig e seus
pesquisadores foram a formulação dos dez princípios da Excelência em Relações Públicas.
Para encontrar a variante comum em todas as organizações, a fim de reconhecer o fator de
excelência, os pesquisadores utilizaram a combinação de uma série de indicadores em
análises fatoriais. Foram eles: o valor da comunicação, a contribuição para funções
organizacionais estratégicas, as funções das Relações Públicas, os modelos de Relações
Públicas, o potencial da unidade de comunicação, a pressão dos ativistas na organização, as
variáveis relativas a funcionários e o status das mulheres. (GRUNIG; GRUNIG; DOZIER,
2002)
Com fundamento nesses princípios genéricos e suas implicações teóricas surgiram os dez
princípios da excelência em Relações Públicas, que são aplicados em estudos sobre a
verificação do trabalho de departamentos de Relações Públicas e seu grau de excelência.
Assim, um departamento de Relações Públicas excelente apresenta várias das características
apresentadas no Quadro 7.
Quadro 7. Os dez princípios da excelência em Relações Públicas











Envolvimento das Relações Públicas no planejamento
estratégico
Empoderamento das Relações Públicas junto aos altos níveis
gerenciais
Relações Públicas integradas
Relações Públicas como uma função gerencial separada de
outras
Departamento de Relações Públicas comandado por um gerente
Modelo simétrico de duas mãos
Sistema simétrico de comunicação interna
O departamento tem o conhecimento necessário para ter papel
gerencial
Diversidade em vários cargos
Ética

Fonte: YUN, 2005, p. 50
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A possibilidade da aplicação dos princípios do Estudo de Excelência foi verificada na tese
de doutorado de Yun (2005) pelo uso de um método aplicado em duas etapas. Na primeira
foram avaliadas as missões diplomáticas dos 169 países com representação na capital norteamericana mediante a aplicação de um questionário via correio. A pesquisa visou a analisar:
relações da embaixada com a imprensa; orientação da política externa; atividades de
diplomacia pública; e divisão de tarefas de diplomacia pública. Na segunda etapa foram
realizadas entrevistas em profundidade com diplomatas de países escolhidos de forma ao
acaso, com a intenção de verificar os propósitos da formulação das políticas de Diplomacia
Pública. (YUN, 2005)
O resultado da pesquisa de Yun (2005) apontou que os dez princípios da Teoria da
Excelência poderiam ser adaptados para a Diplomacia Pública, conforme mostra o Quadro 9.

Quadro 8. Os dez princípios de excelência da Diplomacia Pública



Envolvimento da Diplomacia Pública no planejamento
estratégico da política exterior



Empoderamento da Diplomacia Pública



Diplomacia Pública integrada com os outros setores do
Ministério das Relações Exteriores



Diplomacia Pública como uma função gerencial separada
de outras



Setor de Diplomacia Pública comandada por um gerente



Modelo simétrico de duas mãos em Diplomacia Pública



Sistema simétrico de comunicação interna no Setor de
Diplomacia Pública



O responsável pelo Setor de Diplomacia Pública tem o
conhecimento necessário para ter papel de gestor



Ética

Fonte: YUN, 2005, p. 60

A aplicação dos princípios da Excelência em Relações Pública para a Diplomacia Pública
envolvem análises da relação entre as duas disciplinas. As justificativas abordam questões
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sobre a importância estratégica que deve ser dada tanto às Relações Públicas, quanto à
Diplomacia Pública para que a execução de ambas seja excelente. (YUN, 2005)
Os três primeiros princípios de Excelência (envolvimento das Relações Públicas no
gerenciamento estratégico; empoderamento das relações públicas na coalizão dominante ou
relacionamento direto com a gerência superior; e departamento de relações públicas ser
chefiado por gerente e não por técnico) foram considerados a espinha dorsal do
gerenciamento estratégico de Relações Públicas. Estes princípios na Diplomacia Pública são
importantes para a comunicação governamental, pois, segundo Yun (2005, p. 54) fazem com
que: “o ambiente (o setor público) que envolve a agência [governamental] é cheio de grandes
incertezas, existem mais atores e mais influências externas significativas do que no setor
privado”.
Kelley (2009, p. 72) igualmente frisa a importância do gestor de Diplomacia Pública
participando da coalizão dominante. Um episódio sobre Edward R. Murrow, pioneiro da
Diplomacia Pública e diretor da United States Information Agency (USIA), durante a invasão
à Baía dos Porcos, em 196113, ilustra essa importância. Quando o Murrow foi encarregado de
gerir a crise que prejudicava a imagem dos Estados Unidos, afirmou: “se eles querem que eu
esteja nas aterrisagens forçadas, seria muito melhor que eu também estivesse nas decolagens”.
Por meio de sua afirmação Murrow
[...] inadvertidamente traçou as linhas divisórias dentro das quais a Diplomacia
Pública torna-se relevante no planejamento e execução da política exterior: as
‘decolagens’ representam a participação na gênese e articulação planejada das
políticas, e as ‘aterrisagens forçadas’ a tentativa de gerenciar as falhas das políticas.
(KELLEY, 2009, p. 72)

Os princípios que regem a comunicação simétrica também podem ser adaptados para a
Diplomacia Pública, sendo eles: o modelo simétrico de duas mãos das Relações Públicas e o
departamento ter o conhecimento necessário desenvolver uma função gerencial. Segundo Yun
(2005),
o princípio da comunicação simétrica de duas mãos é a maneira pela qual uma
organização constrói e mantém relações de qualidade com públicos estratégicos que
podem causar ameaças e oportunidades nas funções da organização. (YUN, 2005, p.
56)

A simetria da comunicação em Diplomacia Pública ocorre a depender do modo em
que ela é aplicada pelo Estado em relação a seus públicos, podendo ser feita em forma de
13

A Invasão à Baía dos Porcos ocorreu em abril de 1961, poucos meses depois da posse do presidente John F. Kennedy.
Projeto preparado por Allan Dulles, chefe da CIA, teve início com o bombardeio da ilha de Fidel Castro por naves B26
americanas disfarçadas de aviões cubanos e pilotadas por exilados anticastristas. Depois, uma força de refugiados cubados
treinados nos Estados Unidos desembarca na Baía dos Porcos, lado sudoeste da ilha. Os invasores foram presos ou largados à
deriva no mar. A intenção era provocar um levante dos adversários do regime. (BERSTEIN; MILZA, 2007)
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monólogo, diálogo ou colaboração. O monólogo seria a comunicação de mão única, por
exemplo, utilizando a mídia de massa. O diálogo incentivaria a troca de informações e ideias,
com a vantagem do intercâmbio de conhecimentos e experiências. Por último, a colaboração
“refere-se a iniciativas e campanhas de influência que fazem um esforço para que os cidadãos
de diferentes países completem um projeto ou atinjam uma meta comum”. (COWAN;
ARSENAULT, 2008, p. 12)
Ainda refletindo acerca do modelo de Grunig et al., outro princípio de excelência
adaptado ao contexto da Diplomacia Pública é o que versa sobre função integrada das
Relações Públicas. A coordenação da Diplomacia Cultural com a Diplomacia Pública seria
uma forma de realizar as atividades de forma integrada, já que
Para outros países que têm ministérios, como o Ministério de Relações Exteriores e o
Ministério da Cultura, que se encarregam dessas funções, a tarefa de coordenação se
torna ainda mais crítica, dado que as organizações governamentais tendem a procurar
os autointeresses burocráticos. Alguns países organizam a Diplomacia Pública de tal
modo que as embaixadas são especialistas em divulgação de políticas sob a
supervisão do Ministério das Relações Exteriores, enquanto centros culturais e
agências especializada de Diplomacia Pública conduzem a comunicação cultural sob
orientação de um Ministério da Cultura ou um ministério de Diplomacia Pública
independente. [...] YUN (2005, p. 57)

Da mesma forma que o departamento de relações públicas deve ser uma área com
gerência separada de outras, Yun defende que tal prática deve acontecer para a Diplomacia
Pública e afirma que “[...] a integração de funções especializadas de Diplomacia Pública não
seria possível se a Diplomacia Pública não tem uma função gerencial separada”. (Yun, 2005,
p. 58)
Embora pareça ser trivial, na Diplomacia Pública o sistema simétrico de comunicação
interna e a diversidade incorporada em todas as funções afetam a comunicação excelente por
estarem relacionados aos outros princípios. Relacionados aos elementos que compõem a
cultura organizacional, a diversidade e a simetria na comunicação interna são importantes
para a organização em diferentes graus. O princípio sobre sistema simétrico de comunicação
interna analisa em que medida uma cultura é autoritária, uma vez que culturas autoritárias não
incentivam funcionários a se expressarem e colaborarem. Por esse motivo, segundo Yun:
“gradualmente, eles [funcionários] se tornam conservadores e evitam novas ideias e inovação.
De outro lado, em uma cultura participativa, tudo procede da maneira oposta”. (YUN, 2005,
p. 58)
Já a diversidade na Diplomacia Pública também é reflexo da composição do pessoal
diplomático de modo geral. Yun (2005) observou que a maioria dos profissionais de
Diplomacia Pública nas embaixadas estrangeiras em Washington D. C. eram mulheres e
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segundo Yun: “em dezembro de 2003, de acordo com a página na Internet das embaixadas,
quase todos os departamentos de Diplomacia Pública tinham chefes mulheres ou uma maioria
de mulheres trabalhando [...]” (YUN, 2005, p. 59).

3.2 Modelos de práticas de Relações Públicas e sua relação na Diplomacia Pública
A prática das Relações Públicas no século XX evoluiu conforme os propósitos e
necessidades das organizações em se comunicar. Se na origem da profissão as atividades de
Relações Públicas pretendiam transmitir mensagens em favor das organizações, sua essência
foi se transformando ao longo do tempo para incluir a consulta aos públicos-alvo e
culminando com a comunicação simétrica. De acordo com esse desenvolvimento, Grunig e
Hunt (1984) propuseram quatro modelos de Relações Públicas: agência de imprensa ou
publicidade, agência de informações, assimétrico de duas mãos e simétrico de duas mãos.
Os modelos de Relações Públicas têm diferenças em diversos pontos dependendo da
situação enfrentada pela organização em determinado momento, sendo o mais marcante deles
o grau de simetria da comunicação entre a organização e seus públicos. Grunig (2000)
aprofunda o conceito de simetria explicando sua visão sobre as funções das Relações
Públicas.
[...] Se a função das Relações Públicas é contribuir em valor tanto para a
organização, quanto para a sociedade, o conceito de simetria sugere que a
função deve ser baseada em valores que refletem a obrigação moral de
equilibrar os interesses de uma organização com os interesses do público no
qual ele interage na sociedade. (GRUNIG, 2000 apud GRUNIG; GRUNIG;
DOZIER, 2002, p. 306)

Para compreender os modelos de Relações Públicas cabe aqui a descrição de cada um
dos modelos de Relações Públicas, de acordo com Grunig e Hunt (1984). O aprofundamento
do tema incita uma reflexão sobre os propósitos da organização ao se comunicar, além da
forma pela qual a instituição visa a atingir seu público e ser atingida por ele.


Modelo de agência de imprensa ou publicidade

As Relações Públicas têm função de propaganda nesse modelo por meio da disseminação
de informações incompletas e distorcidas ou meias-verdades. Surgido em meado de 1850,
continuou até o início dos anos 1900 como o modelo mais comum (GRUNIG; HUNT, 1984,
p. 25).
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O modelo de agência de imprensa utiliza a mídia de massa para atingir seus fins, em um
sistema de comunicação típico de emissor-receptor (YUN, 2005). A comunicação é sempre
em via única, da organização para o público, como se tivesse o propósito de contar, mas
nunca de escutar (GRUNIG; HUNT, 1984).
Nesse modelo a pesquisa de opinião pública raramente é utilizada, a não ser que seja uma
observação informal de como o material publicitário foi utilizado. “Algumas vezes, eles
também ‘passam os olhos’ para ver se têm pessoas para ir a um acontecimento que eles
promoveriam ou comprariam produtos ou serviços” (GRUNIG; HUNT, 1984, p. 24).
Segundo Grunig e Hunt (1984, p. 26-27), cerca de 15% das Relações Públicas realizadas
até as últimas décadas do século XX ainda seguiam esse modelo. Os exemplos mais típicos
estão nos esportes, no teatro, no cinema e na promoção de produtos em departamentos de
publicidade.


Modelo de informação pública

Esse modelo tem similaridades àquele de agência de imprensa ou publicidade por não se
preocupar com a resposta do público, nem utilizar pesquisas para o planejamento de suas
atividades de comunicação. O principal profissional neste modelo é uma espécie de jornalista
residente dentro da organização, que não transmite informações em desfavor dela. (GRUNIG;
HUNT, 1984)
Outra semelhança com o modelo de agência de imprensa ou publicidade é a direção da
comunicação, sempre de mão única. Assim, os profissionais desse modelo fazem pouca ou
nenhuma pesquisa. A exceção é quando realizam testes de leitura com a audiência, para
verificar se o grau de dificuldade do material está adequado ou se houve compreensão dos
textos divulgados (GRUNIG; HUNT, 1984).
Com o apogeu de sua utilização entre 1900 e 1920, ainda hoje 50% das atividades de
Relações Públicas seguem esse modelo.
É quase sempre o modelo usado em agências governamentais, e o modelo
mais popular em associações, organizações sem fins lucrativos e
organizações educacionais. É também razoavelmente popular em muitas
empresas. (GRUNIG; HUNT, 1984, p. 26)
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Modelo assimétrico de duas mãos

O trabalho de Relações Públicas no modelo assimétrico de duas mãos não difere muito
daquele da agência de imprensa ou publicidade, exceto por ter como meta a persuasão
científica. O profissional encarregado costuma usar pesquisa e teorias das Ciências Sociais
para convencer o público da opinião da instituição. (GRUNIG; HUNT, 1984)
Dessa forma, a comunicação acontece do público para a empresa e vice-versa, mas é
utilizada sempre em benefício da organização. De acordo com Grunig e Hunt (1984, p. 23), “a
organização não muda como resultado das Relações Públicas; ela tenta mudar atitudes e
comportamento do público”.
As pesquisas realizadas nesse modelo servem para verificar o que o público aceita e
tolera. Os resultados dessas sondagens mostram o feedback, com as atitudes e o
comportamento do público, para ver como a campanha o afetou. A comparação mais clara é
com um “termostato que faz a monitoria da temperatura do ar” (GRUNIG; HUNT, 1984, p.
25).
Desenvolvido nos anos 1970, até hoje é comum em empresas, especialmente aquelas que
têm muita concorrência. As agências de comunicação costumam oferecer serviços com base
no modelo a seus clientes, sendo que hoje 20% dos trabalhos de Relações Públicas o seguem.
(GRUNIG; HUNT, 1984)


Modelo simétrico de duas mãos

Considerado por muitos um modelo normativo para as Relações Públicas (GRUNIG;
GRUNIG; DOZIER, 2002), o modelo simétrico de duas mãos tem como meta o entendimento
mútuo entre a organização e seus públicos. Para isso, os profissionais de Relações Públicas
costumam utilizar teorias e métodos das Ciências Sociais e da comunicação para planejar e
avaliar suas atividades (GRUNIG; HUNT, 1984).
O modelo simétrico de duas mãos se apresenta mais como um diálogo do que como
monólogo, com uma persuasão que parte tanto da organização, quanto da opinião pública,
visando a mudar atitudes, embora raramente aconteça na prática. Para entender como uma
parte vê a outra, são utilizadas pesquisas em várias ocasiões: para aconselhar os gestores
quanto a políticas e como elas podem atender ao interesse público; para mostrar o grau de
entendimento entre gestores e o público; e para verificar se as atividades de Relações Públicas
melhoraram o entendimento que a opinião pública tem da organização. (GRUNIG; HUNT,
1984)
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Grunig e Hunt (1984) apontam que apenas 15% das atividades de Relações Públicas
seguem o modelo simétrico de duas mãos. Os autores notam que a adoção desse modelo é
normalmente estimulada pela regulação governamental das atividades da organização.
Os quatro modelos são sintetizados no Quadro 9.

Quadro 9. Características dos quatro modelos de Relações Públicas
Característica
Objetivo
Natureza
da
comunicação

Modelo
de
comunicação
Natureza
pesquisa

da

Principal figura
histórica
Onde
praticado

Proporção
organizações
que praticam

Modelo
de Informação
Assimétrico de
pública
duas mãos
Difusão
de Persuasão
informação
científica
Uma via; nem Uma
via; Duas
vias;
sempre
importante
ser efeitos
completamente
verdade
desequilibrados
verdade
Fonte
ao Fonte ao receptor Fonte ao receptor
receptor
Receptor à fonte
Feedback
Pouca:
Pouca:
Formativa;
operacional
legibilidade,
avaliativa
das
leitores
atitudes
P. T. Barnum
Ivy Lee
Edward
L.
Bernays
Agência
imprensa
Propaganda

é Esportes, teatro, Governo,
promoção
de organizações nãoprodutos
governamentais,
negócios
50%
de 15%

Simétrico de
duas mãos
Entendimento
mútuo
Duas
vias;
efeitos
equilibrados
Grupo
Grupo

ao

Negócios
competitivos;
agências

Formativa;
avaliativa
do
entendimento
Bernays,
educadores,
profissionais
Negócios
regulados;
agências

20%

15%

Fonte: GRUNIG; HUNT (1984, p. 22). Tradução da autora.

Os modelos de Relações Públicas são retomados durante o estudo da teoria da
excelência em Relações Públicas, ao tentar entender como cada um deles é aplicado na prática
e suas consequências para o grau de excelência da comunicação organizacional. Da mesma
forma que realizado em empresas, os modelos também são seguidos na Diplomacia Pública,
mostrando a influência da opinião pública na comunicação internacional de um país.
Chitty (2009, p. 316), por exemplo, cita como os modelos de Relações Públicas de
Grunig e Hunt podem inspirar a Diplomacia Pública: o modelo de agência de imprensa seria a
aplicação unidirecional da comunicação por meio da assessoria de imprensa governamental; o
modelo de informação pública traria accountability, transparência e acessibilidade para a
Diplomacia Pública; o modelo simétrico de mão única seria traduzido pelas pesquisas de
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opinião para conhecer melhor a aceitação governamental; e o modelo simétrico de duas mãos
seria utilizado no entendimento mútuo para provocar mudanças.

Depois de apresentada a Teoria da Excelência em Relações Públicas, esta dissertação
propõe nova pesquisa com base no modelo de Grunig et al. (2002). O estudo da Assessoria de
Imprensa do Gabinete do Ministério das Relações Exteriores brasileiro será uma aplicação do
Estudo de Excelência.
Para verificar se os princípios da Teoria da Excelência em Relações Públicas são
aplicáveis à Diplomacia Pública desenvolvida pela Assessoria de Imprensa do Gabinete do
Ministério das Relações Exteriores será proposta uma matriz de análise. A matriz mostra a
intersecção entre as características do trabalho, processos e procedimentos da Assessoria de
Imprensa do Gabinete e as características da Diplomacia Pública, classificadas no capítulo 2
desta dissertação (estrutura, propósito, pilares, funções e taxonomia).
O Capítulo 4 detalha a metodologia de pesquisa, assim como a matriz de análise.
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este capítulo detalha os procedimentos metodológicos utilizados no estudo e a coleta
dos dados para o cumprimento dos objetivos geral e específicos, listados no Quadro 10.
Em função do objeto de estudo da dissertação ser o papel desempenhado pela
Assessoria de Imprensa do Gabinete do Ministério das Relações Exteriores, a pesquisa se
caracteriza como exploratória e descritiva e utiliza técnicas qualitativas para a obtenção dos
dados e sua posterior análise. Os procedimentos metodológicos foram a pesquisa
bibliográfica, documental e a pesquisa de campo por meio do uso de roteiros de perguntas
para a realização de entrevistas, seguidas pela análise de conteúdo das transcrições das 11
entrevistas realizadas. O Quadro 10 apresenta os objetivos geral e específicos.
Quadro 10. Objetivo geral e objetivos específicos da pesquisa
Objetivo geral

Verificar se os princípios da Teoria da
Excelência em Relações Públicas são
aplicáveis à Diplomacia Pública
desenvolvida pela Assessoria de Imprensa do
Gabinete do Ministério das Relações
Exteriores

Objetivos específicos
Descrever a estrutura da Assessoria de
Imprensa do Gabinete e o perfil dos
diplomatas atuantes neste órgão
Verificar as estratégias de Diplomacia
Pública formuladas pela Assessoria de
Imprensa
Classificar o modelo de Relações Públicas
utilizado pela Assessoria de Imprensa do
Ministério das Relações Exteriores

Fonte: a autora.

Conforme o Quadro 10, a verificação dos objetivos geral e específicos está ligada à
análise dos dados recolhidos durante a pesquisa bibliográfica à luz da base teórica apresentada
nos Capítulos 1, 2 e 3.
Em uma pesquisa de caráter exploratório pelo uso de técnica qualitativa, os dados
selecionados para a análise de conteúdo foram recolhidos com base em entrevistas com onze
indivíduos, além de um corpus de análise composto por materiais como o site do Ministério
das Relações Exteriores, as mídias sociais deste órgão governamental e dados a respeito de
diplomatas ligados à Assessoria de Imprensa do Gabinete, como será descrito nos tópicos a
seguir.
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4.1 Natureza da pesquisa
A pesquisa realizada nesta dissertação tem caráter exploratório e qualitativo. O caráter
exploratório ocorre porque a perspectiva adotada para esta dissertação é inédita, oferecendo
oportunidade de compreender contextos não analisados anteriormente. Caridade (2012, p. 81)
explica de modo didático, o papel da pesquisa qualitativa e do estudo exploratório afirmando
que são utilizadas “para entender, de maneira aprofundada, as motivações, razões e contextos
onde surgem e são desenvolvidas as crenças que levam a ações”.
Deslauriers e Kérisit (2008, p. 130) assinalam a importância da pesquisa qualitativa por se
referir “aos processos organizacionais, suas ligações informais e não-estruturadas”, o que se
mostra como uma justificativa para a sua utilização na pesquisa proposta neste trabalho.

4.2 Critérios de amostra
A análise a ser apresentada no Capítulo 5 originou-se por meio da interpretação de
entrevistas e leitura de materiais como a página oficial do Itamaraty na internet e as mídias
sociais informadas pela Assessoria de Imprensa do Gabinete. Para a análise também foram
usados dados quantitativos sobre o perfil dos indivíduos pertencentes à carreira diplomática.
A seguir, descrevem-se os procedimentos e critérios de escolha dos entrevistados,
assim como o uso dos demais materiais analisados.


Entrevistas
A escolha dos entrevistados procurou abranger amostra com três diferentes perfis de

indivíduos: a) diplomatas ligados à Assessoria de Imprensa do Gabinete, b) diplomatas não
ligados à Assessoria de Imprensa do Gabinete e c) profissionais de imprensa, como pode ser
observado no Quadro 11.

Quadro 11. Perfis dos entrevistados
Perfil
Diplomatas atuantes na Assessoria de Imprensa do Gabinete
Diplomatas não atuantes na Assessoria de Imprensa do Gabinete
Profissionais de imprensa
Total

Quantidade
4
5
2
11

Fonte: a autora
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No perfil Diplomatas atuantes à Assessoria de Imprensa do Gabinete estão incluídos
diplomatas em ação ou que estiveram em cargo de chefia do setor, como ministros de segunda
classe, e diplomatas que atuam ou atuaram como secretários ou conselheiros. Tanto os
diplomatas que atualmente estão lotados na Assessoria de Imprensa do Gabinete, quanto os
que atuaram em outros períodos foram categorizados como diplomatas atuantes na Assessoria
de Imprensa do Gabinete por motivos didáticos.
O primeiro contato com os diplomatas atuantes na Assessoria de Imprensa do
Gabinete se fez por meio de um e-mail formal de apresentação da pesquisa, enviado para o
chefe do departamento, no início de setembro de 2017 (Apêndice II). Este diplomata
encontrava-se fora do país, em viagem oficial, e o contato foi retomado no final de outubro. A
entrevista presencial com o chefe da Assessoria de Imprensa do Gabinete foi marcada em seu
escritório, no Itamaraty.
Houve intenção de ampliar o número de entrevistas com diplomatas lotados na
Assessoria de Imprensa do Gabinete atualmente, porém a chefia do setor preferiu que a
pesquisadora não fizesse contato direto com os diplomatas. O convite para entrevista foi
transmitido por meio da chefia da Assessoria de Imprensa do Gabinete, que estimulou os
subordinados a participarem voluntariamente. Respondeu ao convite apenas um diplomata,
que recebeu a pesquisadora pessoalmente para entrevista no Itamaraty.
A seleção dos demais diplomatas entrevistados com passagem pela Assessoria de
Imprensa do Gabinete ocorreu por amostra pela técnica bola de neve (VINUTO, 2014), uma
vez que foi utilizada uma amostra não probabilística, em que informantes-chave indicaram
outros entrevistados. Tanto a chefia da Assessoria de Imprensa do Gabinete, quanto o
diplomata atuante no setor identificaram um terceiro-secretário e um ministro de segunda
classe, como possíveis entrevistados importantes, por terem papel-chave na instituição do uso
de mídias sociais no Itamaraty. As entrevistas com o terceiro-secretário e o ministro de
segunda classe que já atuaram na Assessoria de Imprensa do Gabinete foram realizadas de
modo virtual, por Skype e e-mail.
No segundo grupo, dos diplomatas não ligados à Assessoria de Imprensa, foram
entrevistados ministros de primeira e segunda classes, conselheiros e secretários, também
conforme amostra por bola de neve (VINUTO, 2014). Nesse caso, os entrevistados foram
identificados por mostrarem publicamente ter interesse pelos temas Diplomacia Pública e
Comunicação, como por exemplo, a participação em cursos, edição de textos e autoria de
colunas de opinião na mídia nacional. Foram entrevistados os dois únicos diplomatas
brasileiros que fizeram o curso de verão do Center for Public Diplomacy da University of
70

Southern California, Estados Unidos. O terceiro diplomata não ligado à Assessoria de
Imprensa do Gabinete entrevistado foi um diplomata com passagens pelo cargo de porta-voz
da Presidência da República e o quarto é um diplomata que foi colunista do jornal Folha de S.
Paulo, além de ser reconhecido militante LGBT no Itamaraty. O quinto diplomata
entrevistado atuou no Departamento de Comunicação Internacional da Presidência da
República e escreveu sua tese do Curso de Altos Estudos do Instituto Rio Branco sobre a
Diplomacia Pública durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essas
cinco entrevistas também foram agendadas depois do envio de e-mail sobre apresentação da
pesquisa e convite para participação. Com esse grupo de diplomatas, três entrevistas foram
feitas pessoalmente e uma por Skype.
Os profissionais de imprensa foram escolhidos por meio da verificação dos seguintes
critérios: atuação em jornais de grande circulação, tempo de experiência na cobertura de
política externa brasileira e vivência na relação com a Assessoria de Imprensa do Gabinete do
Ministro das Relações Exteriores. Foram selecionados dois jornalistas que se dispuseram
participar da entrevista que foram realizadas na cidade de São Paulo e de forma presencial, a
saber: um ex-colunista do jornal Valor Econômico, que hoje atua na área de Comunicação
Corporativa e um jornalista com passagens pelos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S.
Paulo e que atualmente é editor no site Nexo Jornal. A decisão de incluir entrevistas com
jornalistas na pesquisa foi pensada para ser contraponto à opinião dos diplomatas sobre os
temas pesquisados. As entrevistas também foram marcadas depois do primeiro contato por email, no qual foi descrito o propósito da pesquisa.
As entrevistas, tanto presenciais, quanto por Skype e e-mail, foram realizadas no
período de outubro de 2017 a fevereiro de 2018. A maior parte das entrevistas presenciais
ocorreu em outubro de 2017, quando a pesquisadora passou um período de 15 dias em
Brasília para pesquisa de campo.


Instrumento de pesquisa

Uma vez selecionada a amostra foram elaborados os roteiros de perguntas
semiestruturadas para as entrevistas. Os blocos de questões foram estruturados a partir dos
objetivos geral e específicos. Foram criados quatro roteiros, um para cada perfil de
entrevistado: diplomatas atuantes na Assessoria de Imprensa do Gabinete (um roteiro de
entrevista para o chefe e outro para diplomatas subordinados), diplomata não-atuante na
Assessoria de Imprensa do Gabinete e profissional de imprensa. Os roteiros das entrevistas se
encontram no Apêndice III.
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Análise de site e mídias sociais

Para apoiar a interpretação de resultados das entrevistas com os diplomatas foram
analisados o site do Itamaraty (www.itamaraty.gov.br), bem como suas mídias sociais oficiais
Facebook, Instagram, SoundCloud, Flickr e YouTube, e contas do Twitter em português,
espanhol e inglês. Cada mídia social foi analisada em períodos de tempo diferentes, conforme
explicado ao longo do texto.
No site do Itamaraty foi analisada a aba ‘Área de Imprensa’ que traz informações
relevantes para os jornalistas de relacionamento do Itamaraty, com temas como: agenda do
ministro; notas à imprensa; avisos às redações; discursos, artigos e entrevistas; links para as
mídias sociais; informações para credenciamento de imprensa; descrição das atribuições da
Assessoria de Imprensa do Gabinete; e contatos dos diplomatas que atuam na Assessoria de
Imprensa do Gabinete. Na página principal da ‘Área de Imprensa’ também se encontra a
descrição do conceito de Diplomacia Pública segundo o Itamaraty.
Na ‘Área de Imprensa’ do site do Itamaraty, o foco principal da análise foram as notas à
imprensa, as quais foram analisadas procurando verificar o modo pelo qual a Assessoria de
Imprensa do Gabinete expõe as mensagens do ministério, não só para os jornalistas, mas
também para a opinião pública nacional e internacional, uma vez que o site tem acesso aberto
ao público. Foi realizada análise das notas publicadas de janeiro a dezembro de 2017 num
total de 428 notas à imprensa; neste exame observou-se o estilo, os idiomas nas quais foram
publicadas e os principais temas tratados. Os critérios analisados foram interpretados sob o
aspecto das seguintes categorias de análise: formalismo no Itamaraty, propósito, estrutura,
pilares e taxonomia da Diplomacia Pública.
Igualmente foram analisadas todas as mídias sociais oficiais do Itamaraty, como listadas
na ‘Área de Imprensa’ do site do Ministério das Relações Exteriores. Assim como explicado
sobre a análise do site oficial do ministério, as mídias sociais foram analisadas visando
entender como e quais mensagens o Itamaraty divulga para os seguidores de suas contas em
redes sociais. Em primeiro lugar, as mídias sociais foram analisadas de forma geral para
registrar número de seguidores, idiomas em que o conteúdo foi publicado e estilo das
publicações. Em seguida, a análise das mídias sociais teve uma segunda etapa de análise
específica. Cabe destacar que para a segunda etapa da análise foram determinados períodos de
curto tempo para a escolha da amostra das publicações, em razão da efemeridade das mídias
sociais.
72

Da mídia social Facebook (http://www.facebook.com/ItamaratyGovBr) foram analisadas
as postagens de janeiro a maio de 2018, com um total de 153 publicações, sendo que trocas de
foto de perfil ou foto de capa não foram consideradas. Foram verificados o estilo na qual
foram redigidas e seus principais temas. Como o Facebook do Itamaraty é publicado apenas
em português, não houve motivo para verificação do idioma das postagens.
O canal do Itamaraty no YouTube (https://www.youtube.com/mrebrasil) é publicado a
depender do conteúdo do vídeo com legendas em espanhol, inglês ou português – em razão de
acesso do conteúdo para deficientes auditivos. De janeiro a maio de 2018, o canal apresentou
25 publicações e todas foram analisadas. Sobre vídeos dispostos no YouTube foram
verificados seus temas e estilo dos roteiros e discursos.
No SoundCloud oficial do Itamaraty (https://soundcloud.com/ItamaratyGovBr) foram
divulgados 27 arquivos de áudio no período de janeiro a maio de 2018. O conteúdo dos
áudios eram principalmente discursos e briefings para imprensa, em português e, quando
incluíam discursos de autoridades estrangeiras, os mesmos encontravam-se no idioma
original. Esses arquivos de áudio também tiveram seus temas e estilo analisados.
O Itamaraty tem três contas oficiais no micro-blog Twitter que tiveram suas publicações
do mês de maio de 2018 analisadas, com vistas a verificar os temas e estilo utilizados. Na
conta em português (@ItamaratyGovBr) foram publicados 230 tweets no mês de maio, entre
postagens do Itamaraty e compartilhamentos de outras contas oficiais do governo brasileiro,
de diplomatas brasileiros e estrangeiros, autoridades internacionais e governos estrangeiros.
No Twitter oficial em espanhol (@itamaraty_es) foram publicados 177 tweets, entre
postagens do Itamaraty e compartilhamentos de outras contas oficiais do governo brasileiro,
de diplomatas brasileiros e estrangeiros, autoridades internacionais e governos estrangeiros.
Na conta de Twitter em língua inglesa (@itamaraty_en) foram publicados 242 tweets, entre
postagens do Itamaraty e compartilhamentos de outras contas oficiais do governo brasileiro,
de diplomatas brasileiros e estrangeiros, autoridades internacionais e governos estrangeiros.
Quanto às redes sociais Flickr (https://www.flickr.com/photos/mrebrasil/), repositório de
imagens, e Instagram (https://www.instagram.com/itamaratygovbr/), repositório de imagens e
vídeos foram analisados os temas mais postados. No Flickr, foram observadas as 200 últimas
imagens postadas até 30 de maio de 2018. No Instagram foram analisadas as 26 imagens ou
vídeos postados em maio de 2018, assim como as postagens de Instagram Stories, embora
estas últimas não tenham sido contadas, em razão da velocidade em que as postagens são
retiradas automaticamente dos perfis.
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Da mesma forma que no site oficial do Itamaraty, as mídias socais Facebook,
YouTube, Instagram, Twitter (português, inglês e espanhol), Flickr e SoundCloud foram
interpretadas utilizando-se as categorias de análise formalismo no Itamaraty, e propósito,
estrutura, pilares e taxonomia da Diplomacia Pública.


Utilização de dados quantitativos

Os dados quantitativos utilizados nesta dissertação correspondem às informações
relativas ao perfil dos indivíduos que pertencem à carreira diplomática brasileira. Estes dados
foram utilizados para complementar as análises nas categorias bacharelismo, formalismo,
profissionalismo, elitismo e democratização, agregadas no grupo que corresponde às
características burocrático-institucionais do Itamaraty.
Os dados quantitativos foram obtidos por meio das seguintes fontes de pesquisa:
a) revisão bibliográfica de textos em forma de artigo (FARIA, CARMO, 2015a; FARIA,
CARMO, 2015b; FARIA, CARMO, 2015c; FARIA, CARMO, 2015d), dissertação (LIMA,
2015) ou tese (GOBO, 2016), dos quais foram retirados dados históricos sobre formação,
origem, raça e gênero dos diplomatas;
b) consulta ao Anuário do Pessoal 2010, que apresenta o currículo de todos os diplomatas
ativos em 2010. Cabe citar que a publicação, organizada pela Subsecretaria-geral do Serviço
Exterior do Itamaraty, não teve novas edições após 2010;14
c) consulta à Intranet do Ministério das Relações Exteriores, sistema de acesso exclusivo
dos funcionários do Itamaraty no Brasil e no exterior, denominado Intratec. Da Intratec foram
retirados os currículos dos diplomatas lotados na Assessoria de Imprensa do Gabinete
atualmente. O acesso ao sistema Intratec foi facilitado por amigos diplomatas;
d) consulta às publicações intituladas Anuário do Instituto Rio Branco dos anos de 2013,
2014 e 2015. Os anuários contêm os currículos dos diplomatas empossados nos concursos
correspondentes ao ano de sua publicação;
e) leitura dos currículos dos chefes da Assessoria de Imprensa do Gabinete de 1985 a
2018, obtidos por meio de recurso à Lei de Acesso à Informação (Lei n o 12.527, de 18 de
novembro de 2011).

14 Os dados contidos no Anuário do Pessoal 2010 foram cedidos por Rodolfo de Camargo Lima, doutorando do Programa

de Pós-Graduação em Ciência Política, da Universidade de São Paulo.
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4.3 Procedimentos de análise dos dados


Entrevistas

Para a análise das entrevistas foram selecionadas 22 categorias com base na revisão
teórica feita nos Capítulos 1, 2 e 3, de acordo com os Quadros 12 e 13.
Em sequência à transcrição das entrevistas gravadas pela pesquisadora, foi realizada a
leitura analítica de cada uma delas com a intenção de identificar as categorias de análise
previamente definidas.
O Quadro 12 apresenta as categorias baseadas em conceitos teóricos explicados no
Capítulo 1.

Quadro 12. Conceitos de análise retirados do Capítulo 1. Diplomacia Brasileira: Contexto e
Estruturas do Itamaraty








Bacharelismo
Formalismo
Elitismo
Profissionalismo
Insulamento burocrático
Espírito de corpo
Democratização

Fonte: a autora

Os conceitos retirados do Capítulo 1 estão relacionados com as características
burocrático-institucionais do Itamaraty. Foram analisados trechos das entrevistas puderam ser
identificadas com as seguintes características: insulamento burocrático (FARIA, LOPES E
CASARÕES, 2012), espírito de corpo e parentesco simbólico (MOURA, 2006; MOURA,
2007); bacharelismo (CHEIBUB, 1986; LIMA, 2014), formalismo (MOURA, 2007;
AMADO, 2013), elitismo (CHEIBUB, 1985; CHEIBUB, 1989; MOURA, 2006; MOURA,
2007); profissionalismo (CHEIBUB, 1985; BARROS, 1986; ALMEIDA, 2015) e, em razão
de transformações ocorridas desde os fins do século XX, a democratização (FARIA, LOPES
E CASARÕES, 2012; FARIA; CARMO, 2015; LIMA, 2014).
O Quadro 13 apresenta as características derivadas do quadro teórico descrito no
Capítulo 2.
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Quadro 13. Conceitos de análise retirados do Capítulo 2. Diplomacia Brasileira: Intersecção entre
os Campos da Comunicação e das Relações Internacionais



Estrutura
o Informacional
o Relacional



Propósito
o Informar
o Influenciar
o Engajar



Pilares
o defender políticas internacionais de interesse para o país, obedecendo ao
planejamento da política externa;
o explicar razões e fundamentos da política externa à opinião pública estrangeira,
garantindo destaque para valores culturais do país que aplica a Diplomacia
Pública;
o ser consistente, confiável e crível;
o ter a habilidade de transmitir as mesmas mensagens-chave para diferentes
públicos;
o alavancar as mensagens por meio de todos os canais oficiais;
o reconhecer a força das parcerias e alianças;
o incentivar a construção de formas de entendimento mútuo, por meio de
comprometimento com o diálogo



Taxonomia
o Pesquisa de opinião
o Advocacy
o Diplomacia Cultural
o Diplomacia de Intercâmbio
o Radiodifusão

Fonte: a autora

Do Capítulo 2, como visto no Quadro 13, foram considerados para análise os conceitos de
Diplomacia Pública de estrutura (ZAHARNA, 2009), propósito (KELLEY, 2009;
LEONARD, STEAD, SMEWING, 2002), pilares (ROSS, 2003) e taxonomia (CULL, 2012).
Assim como ocorreu com as características organizacionais, os conceitos detalhados no
Quadro 13 foram identificados nas falas dos entrevistados.
A análise das entrevistas, com base nos conceitos apresentados nos Quadros 12 e 13, foi
efetuada para cumprir os objetivos específicos desta pesquisa como mostra o Quadro 10. O
objetivo geral foi cumprido ao analisar os resultados obtidos a partir da verificação dos
objetivos específicos em relação aos Princípios da Teoria da Excelência em Relações
Públicas, retirados do Capítulo 3, que podem ser vistos no Quadro 14.
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Quadro 14. Conceitos de análise retirados do Capítulo 3. A Teoria da Excelência em Relações
Públicas Aplicada à Diplomacia Pública











Envolvimento das Relações Públicas no planejamento
estratégico
Empoderamento das Relações Públicas junto aos altos níveis
gerenciais
Relações Públicas integradas
Relações Públicas como uma função gerencial separada de
outras
Departamento de Relações Públicas comandado por um gerente
Modelo simétrico de duas mãos
Sistema simétrico de comunicação interna
O departamento tem o conhecimento necessário para ter papel
gerencial
Diversidade em vários cargos
Ética

Fonte: YUN, 2005, p. 50.

A teoria de Grunig (2002), como resumida por Yun (2005) no Quadro 14 foi utilizada
para entender se a Diplomacia Pública realizada pela Assessoria de Imprensa do Itamaraty
atende aos princípios da excelência. A análise fez-se pela interpretação dos resultados
conseguidos ao se relacionar os conceitos listados nos Quadros 12 e 13 com os Princípios de
Excelência em Relações Públicas de Grunig (2002).


Site, mídias sociais e dados quantitativos

Os dados retirados do site do Ministério das Relações Exteriores, bem como as
informações sobre as mídias sociais do Itamaraty e os dados quantitativos sobre o perfil dos
diplomatas foram aproveitados para complementar a interpretação das entrevistas. Os dados
provenientes dessas fontes pesquisa apoiaram a análise, com vistas a aprofundar as
informações extraídas das entrevistas.


Matriz de análise

De acordo com o objeto e objetivos da dissertação foi organizado o referencial teórico
valendo-se dos autores basilares para o embasamento científico, assim como para estruturar
uma matriz de análise dos resultados das entrevistas.

77

A matriz de análise desta dissertação está organizada em dois eixos. No eixo das
ordenadas (eixo X) estão representadas as características organizacionais do Itamaraty à
medida que elas se encontram presentes na atuação do departamento que é objeto de estudo
desta pesquisa, a Assessoria de Imprensa do Gabinete. As características são aquelas retiradas
do Capítulo 1 e elencadas no Quadro 12, exceto a característica democratização do acesso à
carreira. Também foram verificados os processos, procedimentos e perfil dos diplomatas
lotados na Assessoria de Imprensa do Gabinete que puderam ser verificados a partir das
entrevistas.
No eixo das abcissas (eixo Y) se encontram as categorias de análise relacionadas à
Diplomacia Pública. Retiradas do Capítulo 2 e apresentadas no Quadro 13 deste capítulo, as
categorias estrutura, propósito e pilares da Diplomacia Pública foram observadas nas
entrevistas realizadas com os diplomatas atuantes na Assessoria de Imprensa do Gabinete,
diplomatas não-atuantes na Assessoria de Imprensa do Gabinete e profissionais de imprensa.
As mesmas categorias foram analisadas nos textos e outros materiais encontrados no site do
Itamaraty e nas mídias sociais.
A representação gráfica da matriz de análise está na Figura 3.

Figura 3. Matriz de análise

Fonte: a autora.
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De modo apresentado na Figura 3, os quadrantes do gráfico mostram a intersecção
entre um conjunto de pontos que representam as características da Diplomacia Pública e as
características organizacionais do Itamaraty, cuja intersecção representa o modelo da Teoria
da Excelência em Relações Públicas, aplicado à Diplomacia Pública, como disposto por Yun
(2005).
Os quadrantes são apresentados conforme a percepção das características da Diplomacia
Pública e organizacionais do Itamaraty. O quadrante superior à esquerda representa situação
na qual as características da Diplomacia Pública são marcantes e as características
organizacionais são imperceptíveis, significando que a Diplomacia Pública é idealmente
excelente. No quadrante inferior à direita a situação é oposta: as características
organizacionais são marcantes e as características da Diplomacia Pública são imperceptíveis,
representando um cenário em que a Diplomacia Pública não se encaixa no modelo da Teoria
da Excelência em Relações Públicas. Os quadrantes inferior à esquerda e superior à direita
têm situações intermediárias, em que ambas as características da Diplomacia Pública e
organizacionais são acentuadas ou imperceptíveis.
No Capítulo 5 são apresentados os resultados das análises das entrevistas e informações
retiradas do site, mídias sociais e dados quantitativos. As interpretações pretendem responder
ao objetivo principal e os específicos propostos no estudo.
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5. O ITAMARATY E A DIPLOMACIA PÚBLICA: ANÁLISE SOBRE A
TEORIA DA EXCELÊNCIA EM RELAÇÕES PÚBLICAS
Este capítulo trata da análise de informações das entrevistas feitas com diplomatas e
profissionais de imprensa, além de dados coletados em documentos, sites e outras plataformas
digitais.
O capítulo está dividido em duas seções; na primeira seção apresenta a análise de
resultados advindos

das entrevistas, conforme os objetivos específicos da pesquisa e a

segunda seção traz a discussão desses resultados relacionando-os à luz da Teoria da
Excelência de Relações Públicas.

5.1 Análise dos resultados advindos das entrevistas
A análise dos resultados está estruturada em três blocos, a saber: 1) caracterização da
Assessoria de Imprensa do Gabinete do Ministério das Relações Exteriores; 2) políticas,
processos e objetivos e 3) classificação da taxonomia da Diplomacia Pública. Os dois
primeiros blocos – caracterização da Assessoria de Imprensa do Ministério das Relações
Exteriores e políticas, processos e objetivos – estão relacionados com as perguntas de
pesquisa, aos objetivos específicos e aos conceitos apresentados nos capítulos teóricos da
dissertação. O terceiro bloco, sobre a taxonomia da Diplomacia Pública, trata de classificar as
atividades da Assessoria de Imprensa do Gabinete do Ministério das Relações Exteriores
conforme a tipificação sugerida por Cull (2008, 2009b, 2012).
A relação entre os resultados descritos nos três primeiros blocos e a Teoria da
Excelência em Relações Públicas está na última parte deste capítulo. O Quadro 15 sintetiza a
organização dos blocos de análise da pesquisa.
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Quadro 15. Blocos de análise e relação com perguntas e objetivos de pesquisa
Blocos

Questão de pesquisa

Objetivos

Conceitos

Teoria da Excelência em
Relações Públicas

Bacharelismo
Descrever a
As características
estrutura da
burocráticoAssessoria de
institucionais do
Imprensa do
Caracterização da
Itamaraty se
Gabinete e o perfil
AIG
apresentam no perfil
dos diplomatas
dos diplomatas da
atuantes neste órgão
Assessoria de Imprensa
do Gabinete?

Formalismo
Elitismo
Profissionalismo
Insulamento
Espírito de corpo
Democratização

Departamento tem
conhecimento para ter papel
gerencial
Departamento comandado
por gerente
Diversidade
Envolvimento no
planejamento estratégico
Relações Públicas como
função gerencial separada de
outras

Quais os objetivos da
Verificar as
Diplomacia Pública
estratégias de
realizada pela
Políticas, processos
Diplomacia Pública
Assessoria de Imprensa
e objetivos
que são formuladas
do Gabinete e quais as
pela Assessoria de
estratégias utilizadas
Imprensa
para alcançá-los?

Pilar

Empoderamento das
Relações Públicas junto aos
altos níveis gerenciais
Relações Públicas como
função gerencial separada de
outras

Propósito
Estrutura

Taxonomia

Como é realizado o
planejamento e
execução da
Diplomacia Pública
pela Assessoria de
Imprensa do Gabinete?

Identificar os
modelos de
Relações Públicas
utilizados pela
Assessoria de
Imprensa do
Ministério das
Relações Exteriores

Pesquisa de opinião
Advocacy
Diplomacia cultural

Modelo simétrico de duas
mãos

Diplomacia de
intercâmbio
Radiodifusão

Fonte: a autora.

É importante mencionar, como pode ser observado no Quadro 15, que dois dos
princípios da Teoria da Excelência em Relações Públicas – ética e sistema simétrico de
comunicação interna foram excluídos da análise – uma vez que se entendeu que não seria
possível obter dados suficientes a análise.
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Bloco 1 - Caracterização da Assessoria de Imprensa do Gabinete do Ministério das
Relações Exteriores
Com base na explanação do Capítulo 1 foi possível verificar que o Ministério das

Relações Exteriores é órgão governamental de características marcantes que foram sendo
construídas ao longo da trajetória histórica e burocrática.
O espírito de corpo e parentesco simbólico (MOURA, 2006; MOURA, 2007) são
dois aspectos que apontam uma identificação de diplomatas que se consideram o Itamaraty
parte de uma família, cujo patrono é o Barão do Rio Branco. Moura (2007). O espírito de
corpo reforça a atitude que faz com que os diplomatas se sintam superiores aos demais
cidadãos brasileiros, além de reforçar a meritocracia na carreira e valorizar os funcionários
hierarquicamente superiores.
Entre os entrevistados, há discordâncias sobre as características identificáveis como
espírito de corpo e parentesco simbólico, uma vez que, enquanto alguns diplomatas entendem
que a cultura organizacional do Itamaraty é imutável e não é papel dos diplomatas discordar
sobre ela, outros têm uma visão muito crítica sobre este aspecto.
Um dos entrevistados, diplomata externo à Assessoria de Imprensa do Gabinete, afirmou
que: “o diplomata deve ter a consciência de que é servidor do Estado e que isso envolve uma
lealdade constitucional”, o que mostra que o mais relevante é a obediência, não somente às
regras da carreira diplomática, mas também à lei maior do país, a Constituição Federal. Outro
exemplo de espírito de corpo está na fala de um diplomata da Assessoria de Imprensa do
Gabinete, que afirmou não ser da cultura do diplomata refugar trabalho, mesmo que não se
sinta capaz para a tarefa ou esteja sobrecarregado. Os dois trechos mencionados nesse
parágrafo mostram que está intrínseco ao corporativismo diplomático não contestar a
hierarquia ou as normas que regulam as atividades do órgão.
Já outra entrevistada, diplomata externa à Assessoria de Imprensa do Gabinete comentou
que a cultura do Itamaraty passa por mudanças em razão de um abismo de gerações, pois os
diplomatas mais jovens pensam de maneira diferente dos diplomatas com mais idade. Os
diplomatas mais novos têm compreensão de que são funcionários públicos comuns, e conclui
seu pensamento afirmando que: “eles não acham que são uma categoria especial de ser
humano só porque são diplomatas”.
Outra interpretação diversa sobre o espírito de corpo do Itamaraty é de um diplomata
externo à Assessoria de Imprensa. Segundo o entrevistado, o Ministério das Relações
Exteriores atrai indivíduos que não estão satisfeitos onde estão e que necessitam uma
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reinvenção pessoal. Assim, ao serem aprovadas no Concurso de Admissão à Carreira
Diplomática, essas pessoas se vinculam a uma tradição e são integrados à família “Rio
Branco” a qual elas sempre almejaram pertencer e com isso se reforça o parentesco simbólico.
A consequência do espírito de corpo para a Diplomacia Pública aparece na fala de dois
diplomatas externos à Assessoria de Imprensa. Uma das entrevistadas diz que o espírito de
corpo atrapalha as atividades da Assessoria de Imprensa, a começar pelo nome do
departamento e completa: “é Assessoria de Imprensa do Gabinete, eles trabalham para o
gabinete do ministro”, indica a entrevistada, afirmando que já aconteceu de outras áreas
terem demandas importantes ignoradas, por serem subsecretarias ou departamentos menores.
A mesma entrevistada notou que a Diplomacia Pública só vai ser uma atividade
importante no Itamaraty quando seguir a lógica do espírito de corpo, isto é, quando for criada
uma área de Diplomacia Pública, comandada por um embaixador respeitado. Esse argumento
aproxima-se com o de Moura (2007), de que o espírito de corpo faz com que aconteça uma
valorização da hierarquia.
Outro diplomata externo comentou o fato de muitos diplomatas procurarem trabalhar na
Assessoria de Imprensa do Gabinete, ao terminarem o curso do Instituto Rio Branco. Segundo
ele, isso se deve ao forte espírito de corpo e a vontade de ter visibilidade para o seu trabalho e
comenta que: “é natural que você queira ir para o centro do poder”, uma vez que a
Assessoria de Imprensa é o lugar mais próximo do ministro, depois do próprio gabinete. Em
sua opinião, a Assessoria de Imprensa, como uma das áreas responsáveis pela Diplomacia
Pública, não deveria estar ligada ao gabinete do ministro, pois desta maneira se sente na
obrigação de comunicar apenas o que acontece no Gabinete do ministro, sendo ineficaz para
transmitir mensagens sobre as outras áreas do Itamaraty.
A persona diplomata, reforçada pelo espírito de corpo, também foi tema abordado na fala
de um dos jornalistas entrevistados, que usou a metáfora do “terno virtual”, para dizer que há
pessoas que são exuberantes na vida pessoal, mas quando assumem o papel de diplomata se
tornam mais ponderadas. Em seu modo de ver, os diplomatas que não se adaptam ao espírito
de corpo, não são considerados engajados. Igualmente, o entrevistado assinalou a questão das
novas gerações de diplomatas, especialmente as turmas de 100 aprovados, a partir de 2006, e
afirma: “essa garotada não tem visão de corporativismo”. Segundo esse jornalista,
diplomatas que não têm visão de corporativismo tendem a ser mais críticos a respeito da
política externa formulada pelo Itamaraty e, por essa razão, são mais acessíveis para
conversas com a imprensa, principalmente, quando emitem sua opinião sobre os bastidores do
governo federal e do Ministério das Relações Exteriores.
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O bacharelismo (CHEIBUB, 1986; LIMA, 2014) no Ministério das Relações Exteriores,
embora seja um fenômeno decrescente é ainda uma caracterização histórica do órgão
diplomático (CHEIBUB, 1986; LIMA, 2014). Para analisar a repercussão do bacharelismo na
Assessoria de Imprensa do Gabinete é necessário descrever o organograma do ministério atual
e considerar o percurso da formação dos diplomatas que atuam no departamento, conforme
Figura 4.

Figura 4. Organograma da Assessoria de Imprensa do Gabinete do Ministério das Relações
Exteriores (2018)

MSC Cláudio
Garon
C Heitor Sette
Ferreira Pires
Granafei

C Simone Meira
Dias

C Felipe Carlos
Antunes
PS Deborah
Carvalho de
Souza

PS Eduardo
Frighetto

SS Bruno Santos
de Oliveira

SS Marco Kinzo
Bernardy

TS Flávio
Beicker Barbosa
de Oliveira

Legenda: MSC – ministro de segunda classe; C – conselheiro; PS – primeiro-secretário; SS – segundo-secretário; TS –
terceiro-secretário

Fonte: Ministério das Relações Exteriores (2018).

De acordo com a Figura 4, atualmente a Assessoria de Imprensa do Gabinete conta
com nove diplomatas, sendo um ministro de segunda classe, três conselheiros, dois primeirosecretários, dois segundo-secretários e um terceiro-secretário. O organograma também conta
com sete oficiais de chancelaria, dois assistentes de chancelaria e um funcionário do Plano
Geral de Cargos do Poder Executivo – Agente Administrativo (PGPEADM), perfis que não
são considerados nesta análise, por se tratarem de funções não estratégicas.
O currículo dos diplomatas na plataforma Intratec do Itamaraty, apresenta a formação
dos servidores públicos da carreira diplomática lotados na Assessoria de Imprensa do
Gabinete, de acordo com a lista apresentada no Quadro 16.
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Quadro 16. Formação dos diplomatas atuantes na Assessoria de Imprensa do Gabinete do Ministério
das Relações Exteriores (2018)
Nome
Cláudio Garon

Cargo
Admissão
Chefe da AI/ 1998
Ministro
de
segunda classe
Heitor Sette
Assessor
de 1997
Ferreira Pires
imprensa/
Granafei
Conselheiro
Simone Meira
Assessor
de 2002
Dias
imprensa/
Conselheira
Felipe Carlos
Assessor
de 2003
Antunes
imprensa/
Conselheiro
Deborah
Assessor
de 2004
Carvalho de
imprensa/
Souza
Primeirasecretária
Eduardo
Assessor
de 2006
Frighetto
imprensa/
Primeirosecretário
Bruno Santos de
Assessor
de 2007
Oliveira
imprensa/
Segundosecretário
Marco Kinzo
Assessor
de 2008
Bernardy
imprensa/
Segundosecretário
Flávio Beicker
Assessor
de 2014
Barbosa de
imprensa/
Oliveira
Terceirosecretário
Fonte: Ministério das Relações Exteriores (2018).

Formação
História

Universidade
USP

Graduação
1989

Economia

UFRJ

1996

Jornalismo

PUC-Rio

1996

Direito

USP

2001

Com Social

PUC-Rio

1995

Direito

USP

2002

Direito
Relações Intl

UERJ
Estácio de Sá

2004
2002

Direito

PUC-SP

2005

Direito

USP

2010

Ao interpretar o Quadro 16 observa-se que dos nove diplomatas lotados na Assessoria
de Imprensa do Gabinete, quatro deles são formados em Direito, ou seja, quase a metade dos
funcionários da área encarregada da Diplomacia Pública do Ministério das Relações
Exteriores é constituída por bacharéis. O número é superior ao apresentado por Lima (2014)
quando apontou que no período de 2003 a 2014, entre 30% a 40% dos diplomatas eram
graduados em Direito.
Destaca-se que as duas mulheres que atualmente estão lotadas no setor são
comunicadoras, uma jornalista e outra graduada em Comunicação Social, sem a identificação
de seus percursos profissionais em seu currículo na Intratec.
A análise do currículo dos chefes e subchefes da Assessoria de Imprensa do Gabinete
também mostra dados sobre a formação desses diplomatas, como pode ser visto no Quadro
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17. Como recorte temporal, foram verificados os currículos dos diplomatas no cargo de chefe
da Assessoria de Imprensa do Gabinete desde o fim da Ditadura Militar, em 1985.

Quadro 17. Formação dos chefes da Assessoria de Imprensa do Gabinete do Ministério das Relações
Exteriores, de 1985 a 2018
Nome

Período

Cargo

Cláudio Garon

2016-?

Frederico
Salomão Duque
Estrada Meyer

20152016

Chefe
Assessoria
Imprensa
Chefe
Assessoria
Imprensa

Admissão

Formação

Universidade

Graduação

da
de

1998

História

USP

1989

da
de

1978

Administra
ção
Pública

FGV-RJ

1976

Maurício
Carvalho Lyrio

20082010

Chefe
da
Assessoria
de
Imprensa
Chefe
da
Assessoria
de
Imprensa
Chefe
da
Assessoria
de
Comunicação
Social
Chefe
da
Secretaria
de
Imprensa

1993

Com
Social

PUC-Rio

1989

Ricardo Neiva
Tavares

20032006

1980

Direito

UnB

1978

Pedro Luiz
Rodrigues

2002

1977

Jornalismo

UnB

1977

Vera Lúcia
Barrouin
Crivano
Machado

1995

1967

-

-

-

Luiz Fernando
de Oliveira e
Cruz Benedini

19911992

Secretário
imprensa

de

1970

Direito

Universidade
Fluminense
(UF)

Não
concluído

Lauro Barbosa
da Silva
Moreira

1987

Chefe do setor
Cultural

1963

Direito

PUC-Rio

1962

Ruy Nunes
Pinto Nogueira

1986

Chefe
Secretaria
Imprensa

1963

-

-

-

da
de

Fonte: Ministério das Relações Exteriores (2018).

Como pode ser visto no Quadro 17, dos nove chefes da Assessoria de Imprensa do
Gabinete e órgãos correspondentes, de 1985 a 2018, três deles são graduados em Direito e
dois têm formação em Comunicação, sendo um jornalista e outro sem identificação de sua
formação. Dos nove chefes da Assessoria de Imprensa no período, há apenas uma mulher.
Outro detalhe observável é que no currículo de dois chefes da Assessoria de Imprensa do
Gabinete não há identificação quanto a sua formação superior. Esse fato explica-se porque até
os anos 1990 não era necessário ter graduação universitária completa para se submeter ao
concurso de admissão à carreira diplomática.
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Lima (2015) verificou em seu estudo que de 1913 a 1930, os graduados em Direito
eram 90% dos novos diplomatas. O número de diplomatas formados em Direito começou a
cair gradativamente, mas se manteve acima dos 50% até a década de 1970. O decréscimo dos
formados em Direito foi contrabalanceado com o aumento dos graduados em Ciências
Sociais, Relações Internacionais e Comunicação Social, mas os comunicadores – jornalistas,
publicitários e relações públicas – chegam a ser, em 2018, 10% dos diplomatas ativos.
Dados compilados por Lima (2015), somados às informações retiradas dos Anuários
do Instituto Rio Branco e da Intratec estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Comunicadores admitidos na carreira diplomática por década
Período
1971-1980
1981-1990
1991-2000
2001-2010
2011-2017
TOTAL

Admitidos
09
10
21
56
10
107

Fonte: a autora

Os dados da Tabela 1 mostram o número de graduados em Comunicação admitidos na
carreira diplomática desde 1970, quando foram registrados os primeiros diplomatas com
formação na área. Frise-se que, com a abertura das turmas de 100 vagas por ano no Instituto
Rio Branco, de 2006 a 2009 houve a maior entrada de comunicadores e desde então foram
aprovados no Concurso de Admissão à Carreira Diplomática 55 graduados na área de
Comunicação.
Quanto ao elitismo (CHEIBUB, 1985; CHEIBUB, 1989; MOURA, 2006; MOURA,
2007), o tópico é analisado sob dois aspectos, considerando o elitismo intelectual do
diplomata, ao observar a formação universitária dos membros da Assessoria de Imprensa do
Gabinete, e o elitismo social, ao enfocar a origem social do diplomata e seu comportamento
em relação aos demais indivíduos.
Sob o ângulo do elitismo social são apresentadas as falas dos entrevistados que remetem
ao habitus diplomático, conceito de Gobo (2015), que se relaciona ao capital simbólico dos
diplomatas brasileiros, representando os símbolos de refinamento incorporado pelos
diplomatas. Para analisar o elitismo intelectual se apresentam estatísticas da formação
universitária dos diplomatas com passagem pela Assessoria de Imprensa do Gabinete.
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Os dados apresentados nos Quadros 16 e 17 a respeito de diplomatas que atuam
hodiernamente na Assessoria de Imprensa do Gabinete e quanto aos chefes deste setor,
também podem ser usados para análise do elitismo na formação dos diplomatas que atuaram
na Assessoria de Imprensa do Gabinete do Ministério das Relações Exteriores. Percebe-se
que, dos 17 perfis analisados entre chefes e subordinados, 10 diplomatas formaram-se em
universidades públicas.
Entre os diplomatas da composição atual da Assessoria de Imprensa do Gabinete nota-se
que quatro são ex-alunos da Universidade de São Paulo (USP), a segunda melhor
universidade da América Latina no The World University Ranking da revista Times (2017).
Outro dado que se destaca são os diplomatas graduados em universidades privadas
confessionais: são dois ex-alunos da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
(PUC-Rio) e um ex-aluno da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). Há
apenas um graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Um dos diplomatas
tem dupla graduação, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e na universidade
privada Estácio de Sá.
Para descrever os achados quanto ao elitismo sob o aspecto social os entrevistados
comentam sobre a autoimagem dos diplomatas brasileiros, marcando pontos como a diferença
de gerações no Itamaraty, a origem dos diplomatas e a imagem que a sociedade faz da
diplomacia brasileira.
Um diplomata sem passagem pela Assessoria de Imprensa do Gabinete acredita que
existe uma cultura “high society do Leblon” no Itamaraty, relacionada com a herança do
Barão do Rio Branco e com expectativa de fazer parte de uma ‘corte real’. Este entrevistado
se contradiz ao analisar se existe uma origem elitista entre os diplomatas. Ele afirma que a
ideia de que só pessoas de classes sociais altas conseguem ser diplomatas é uma falácia. Para
exemplificar, cita o caso de colegas que foram admitidos no Instituto Rio Branco no mesmo
concurso que ele. Esses colegas são filhos de diplomatas, mas, de outro lado, seus pais eram
funcionários administrativos antes de entrarem na carreira diplomática, como almoxarifes e
contínuos.
Uma diplomata não ligada à Assessoria de Imprensa do Gabinete também explicou
que o elitismo é uma característica menos presente nas novas gerações de diplomatas. O
diplomata com mais idade acha que “está ali para iluminar as massas ignorantes”, não para
trabalhar com política externa, de outro lado, o diplomata mais novo já se veria como um
funcionário público qualquer.
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Para a mesma diplomata a imagem do Itamaraty como ambiente elitista e lugar de
privilégios ocorre por causa da falta de habilidade de comunicação do ministério e acrescenta:
“o Itamaraty é uma caixa preta. Todo mundo acha que somos marajás, porque não conhecem
o dia a dia do diplomata”. Igualmente, a entrevistada acredita que há um elitismo da
Assessoria de Imprensa do Gabinete em relação às outras áreas do Itamaraty e completa: “a
Assessoria de Imprensa é do Gabinete, se outras áreas têm temas para divulgar, eles não
estão nem aí, porque são do gabinete”.
As repercussões do elitismo do Itamaraty em sua Diplomacia Pública são comentadas
por um diplomata de fora da Assessoria de Imprensa do Gabinete. O entrevistado afirmou que
o Itamaraty está acostumado com um “esquema de diplomacia secreta, que é de um governo
que não tem que dar satisfação para a sociedade”. Também pode ser interpretado como
elitista o fato de os assessores de imprensa do ministério serem diplomatas. O mesmo
diplomata nota que o fato de os diplomatas terem boa formação acadêmica não os faz bons
assessores de imprensa. Para ele, diplomatas são servidores públicos caros para serem
assessores de imprensa e deveria ser contratada uma agência de comunicação, orientada pelos
diplomatas.
Embora seja uma característica geral do serviço público brasileiro e não exclusiva do
Itamaraty (RAMOS, 1966), uma análise sobre o formalismo (MOURA, 2007; AMADO,
2013) é importante para entender a mentalidade dos diplomatas brasileiros. Amado (2015),
em seu livro “Por dentro do Itamaraty”, explica que o ministério tem muitas formalidades e
regras subterrâneas apreendidas durante o processo de socialização, uma vez que diplomacia é
tanto forma, quanto conteúdo.
Os diplomatas entrevistados não negam que o formalismo realmente exista no Itamaraty.
Um diplomata de fora da Assessoria de Imprensa do Gabinete associa o formalismo à
hierarquia típica do ministério. A hierarquia, segundo esse entrevistado, é justificável porque
o organograma do Itamaraty é baseado em lideranças que devem ser obedecidas.
De acordo com o mesmo entrevistado, diplomata de fora da Assessoria de Imprensa do
Gabinete, essa mescla entre formalismo e hierarquia seria a justificativa que faz o Itamaraty
ser conhecido como um órgão no qual acontecem casos de assédio moral e sexual. A cultura
hierárquica e as regras autorreguladas facilitariam e justificariam o assédio moral. Esse
entrevistado também faz uma interpretação sobre o peso da cultura machista e escravocrata no
Itamaraty, que reforçaria a hierarquia. Para ele, o assédio moral seria dirigido àqueles
funcionários que parecem vulneráveis, não necessariamente mulheres. Já o assédio sexual
seria relacionado com a mentalidade de que a mulher seria subalterna.
89

Segundo os resultados obtidos, o formalismo também afeta a escolha dos diplomatas que
compõem a Assessoria de Imprensa do Gabinete. Um dos chefes da Assessoria de Imprensa
do Gabinete entrevistados explicou que há formalismo e hierarquia na seleção dos
funcionários e completa: “eu não obrigo ninguém a vir, ficar ou sair. Tento sempre conjugar
o interesse pessoal com o da administração e, na maioria das vezes, prevalece o interesse da
administração”.
Contudo, durante a gestão do referido chefe da Assessoria de Imprensa do Gabinete houve
tentativa de acabar com o formalismo no departamento, ao extinguir as diferenças de tarefas
entre diplomatas, oficiais de chancelaria e assistentes de chancelaria. Até o término da
pesquisa essas mudanças não foram percebidas.
Na Diplomacia Pública, o formalismo apareceria na institucionalização e na
hierarquização da agenda de política externa, segundo outro diplomata não-relacionado à
Assessoria de Imprensa do Gabinete. Essa opinião é compartilhada por outra diplomata de
fora da Assessoria de Imprensa do Gabinete, ao explicar que o Itamaraty funciona de
“maneira tão específica e bizarra, que você não consegue se adaptar para se comunicar”.
Esta diplomata pondera, entretanto, que a nova de geração de diplomatas pode mudar isso
quando estiver ocupando cargos hierarquicamente mais altos.
Já os profissionais de imprensa têm visões divergentes sobre o formalismo no Itamaraty.
De um lado, um jornalista que atuava em Brasília diz que sempre teve boa relação com os
diplomatas e ficava até “assustado com o acesso que tinha à organização do Itamaraty”. De
outro lado, outro jornalista que cobre política externa, mas sempre atuou em São Paulo,
explica que o formalismo do Itamaraty não acompanha o tempo da imprensa e reforçou que:
“às vezes não consigo falar com eles porque têm um almoço muito longo, não combina com o
nosso ritmo”.
Se o Instituto Rio Branco é referência na formação de diplomatas (BARROS, 1986), isso
não pode ser dito com relação à formação em Diplomacia Pública de quem irá atuar na
Assessoria de Imprensa do Gabinete, o que afeta o profissionalismo (CHEIBUB, 1985;
BARROS, 1986; ALMEIDA, 2015) da área. O planejamento diplomático pelo qual o
Ministério das Relações Exteriores é reconhecido (ALMEIDA, 2015), também não se aplica
às atividades de Diplomacia Pública.
Nenhum dos diplomatas entrevistados, que são ligados à Assessoria de Imprensa do
Gabinete ou chefiaram o órgão participou de cursos relacionados à Diplomacia Pública ou
Comunicação. A explicação dada por esses entrevistados têm o mesmo teor, pois segundo
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eles o trabalho é aprendido na prática, não só na Assessoria de Imprensa do Gabinete, mas
também em todos os demais setores do Itamaraty.
Os chefes da Assessoria de Imprensa do Gabinete, por exemplo, tiveram formação hands
on, complementadas com leituras sobre o tema. As duas pessoas entrevistadas nesse perfil
afirmaram que leram muitos textos sobre o assunto, e um deles também publicou um trabalho
sobre Diplomacia Pública, fruto de sua tese do Curso de Altos Estudos (CAE) do Instituto Rio
Branco 15 . O outro diplomata que ocupou cargo de chefia na Assessoria de Imprensa do
Gabinete explicou que foi importante para seu conhecimento em Diplomacia Pública
encontros com responsáveis pela área de Comunicação e Diplomacia Pública de outros países.
Um dos chefes da Assessoria de Imprensa do Gabinete explanou que em sua gestão houve
intenção de incluir treinamentos sobre Diplomacia Pública para os diplomatas que atuam no
setor, bem como para funcionários da carreira que irão ocupar postos no exterior. A ideia de
desenvolver os treinamentos teria sido exposta aos responsáveis pela parte administrativa do
Ministério das Relações Exteriores pouco tempo antes da realização da entrevista para esta
dissertação.
Os entrevistados foram igualmente indagados sobre a presença de processos definidos
para a Assessoria de Imprensa do Gabinete. Os diplomatas entrevistados explicaram que não
existem documentos ou manuais com procedimentos do departamento. Os manuais têm
importância para a definição de processos e continuidade do trabalho, já que os diplomatas,
muitas vezes, ficam lotados nos setores e postos do Ministério das Relações Exteriores por
períodos de tempo limitados.
Ao serem perguntados sobre o planejamento estratégico ou documento que defina a
política de Diplomacia Pública brasileira, os entrevistados, tanto ligados à Assessoria de
Imprensa do Gabinete quanto diplomatas que não atuaram no setor, discordam sobre se o
planejamento deveria existir. A Diplomacia Pública sem planejamento estratégico, da mesma
forma que a Comunicação sem planejamento estratégico, terá apenas ações desconectadas da
atividade principal da organização conforme verificação anterior (RIBEIRO; in: DUARTE
(org.), 2016).
Um dos chefes da Assessoria de Imprensa do Gabinete afirmou ser contra documentos
que criem ‘camisas de força’, assim como acredita que planejamento é algo que consome
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O Curso de Altos Estudos é obrigatório na promoção para ministro de segunda classe da carreira diplomática. Realizado
pelo Instituto Rio Branco, seus candidatos devem desenvolver uma tese, entre 150 e 200 páginas, que será avaliada por uma
banca formada por ministros de primeira classe e dois relatores, um diplomata e um externo ao Itamaraty. (Brasil, s.d.)
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muito tempo. Para esse entrevistado, as diretrizes podem existir, mas devem ser simples e
com a possibilidade de mudança a qualquer tempo.
Os diplomatas com o perfil de funcionários da Assessoria de Imprensa do Gabinete
acreditam que a política de Diplomacia Pública existe, mas não é explícita ou oficial. Um dos
entrevistados dessa categoria esclareceu que ao longo do tempo percebeu que o modo de
realizar algumas atividades tinha continuidade porque havia pessoas com a mesma
experiência naquela tarefa. Para esse assessor de imprensa do Itamaraty, isso seria uma
política não institucionalizada.
Já os diplomatas que não são ligados à Assessoria de Imprensa do Gabinete são críticos à
falta de planejamento estratégico e de uma política que estabeleça as diretrizes de Diplomacia
Pública no Itamaraty. Um deles afirma que deve existir um plano de Diplomacia Pública, que
independa de que quem é o ministro das Relações Exteriores ou o presidente da República.
Em sua opinião, esse plano deveria ser traçado pela Assessoria de Imprensa do Gabinete e
discutido com divisões, departamentos e postos no Exterior. O plano seria executado por uma
agência de comunicação internacional.
Outra diplomata que não é ligada à Assessoria de Imprensa do Gabinete nota que existem
instruções e políticas para vários assuntos no Itamaraty, mas não para Diplomacia Pública.
Para essa diplomata, não existe um planejamento de Diplomacia Pública porque não há
conhecimento suficiente sobre o tema no Ministério das Relações Exteriores. Ela afirma que
se essa política existisse, as atividades de Diplomacia Pública poderiam ser mais bem
distribuídas com oficiais de chancelaria e assistentes de chancelaria, e o trabalho seria
executado com mais eficiência.
Entre os entrevistados, apenas um diplomata não-relacionado à Assessoria de Imprensa do
Gabinete acredita que existe uma política que norteia as atividades de Diplomacia Pública.
Esse entrevistado explicou que a política de Diplomacia Pública está presente na própria
política externa, nos temas que o Brasil divulga globalmente.
Há, entretanto, dois manuais que dão orientações técnicas para atividades do setor, um
que trata sobre o uso das mídias sociais e que circula também nos postos no Exterior e o
Manual de Redação Oficial e Diplomática do Itamaraty.
Foram entrevistados dois diplomatas responsáveis pela redação do manual de mídias
sociais, um terceiro-secretário que atuava na Assessoria de Imprensa da Assessoria do
Gabinete e um chefe da Assessoria de Imprensa do Gabinete. O chefe da Assessoria de
Imprensa do Gabinete disse que a ideia do manual de mídias sociais surgiu enquanto escrevia
sua tese do Curso de Altos Estudos (CAE) do Instituto Rio Branco, com a intenção de
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“uniformizar, dar diretrizes e instruir os diplomatas”. O terceiro-secretário acredita que os
sites e uso das mídias sociais pelas embaixadas melhoraram depois da aplicação do manual de
mídias sociais, mas ainda existe amadorismo por falta de recursos.
Já o Manual de Redação Oficial e Diplomática (BRASIL, 2016) é uma edição do
Itamaraty, cujo propósito é orientar os diplomatas e fornecer modelos para a elaboração de
textos. Entre seus capítulos, há três que interessam à diplomacia pública, os que tratam sobre
notas à imprensa, mídias sociais, e discursos e brindes.
Segundo o Manual de Redação Oficial e Diplomática (BRASIL, 2016), as notas à
imprensa são redigidas pela assessoria de imprensa ou pelos postos no Exterior para serem
divulgadas no portal do Itamaraty e enviadas à imprensa. Com linguagem clara e objetiva
tratam de temas importantes para a política externa brasileira e também têm a função de ser
fonte de pesquisa histórica sobre os procedimentos do Brasil. Sua estrutura diverge dos press
releases escritos pelas assessorias de imprensa de organizações privadas, que deve ter um
título curto e objetivo, conter um lead16 e interessar aos leitores da publicação para o qual foi
enviado. Também deve ter os contatos do assessor de imprensa e realçar as fontes para a
notícia divulgada (DUARTE, 2016). Já a nota à imprensa do Itamaraty tem a obrigatoriedade
de ter um redator anônimo, além de trazer uma numeração. Nem sempre seus títulos são
curtos ou objetivos e muitas vezes o corpo do texto traz o tratado internacional assinado na
íntegra.
Sobre os discursos, recomenda-se que eles sejam apresentados em forma de tópicos e
podem ter extensão variável, conforme a ocasião a ser apresentado. Os discursos de brindes,
especificamente, têm um modelo fechado, de acordo com o qual não podem ser esquecidas as
saudações e as referências à relação com o país anfitrião ou recebido pelo Brasil. (BRASIL,
2016)
Já sobre as mídias sociais, o Manual de Redação Oficial e Diplomática (BRASIL,
2016) somente diz que o Ministério das Relações Exteriores tem contas oficiais no Facebook
e Twitter. O manual complementa que os textos publicados nas mídias sociais oficiais devem
ter textos concisos, inspirados nas notas à imprensa.
Autores como Cheibub (1985) e Farias, Lopes e Casarões (2012) descrevem o
Itamaraty como um órgão que tem insulamento burocrático marcante. As entrevistas com
diplomatas apresentam falas que reforçam o insulamento da sociedade brasileira, mas
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Lead é o nome que recebe o primeiro parágrafo de um texto jornalístico. De praxe, deve responder às questões: o que,
quem, quando, onde e por que. Tem a função de resumir a notícia e chamar a atenção do leitor para o restante do texto.
(DUARTE, 2016 in DUARTE [org], 2016)
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mostram que o Ministério das Relações Exteriores é um órgão que se relaciona
constantemente com outros ministérios e com a Presidência da República.
O isolamento do Itamaraty com relação sociedade civil tem como exemplos alguns
trechos de entrevistas já utilizados para descrever o elitismo neste ministério, como no caso
da diplomata não ligada à Assessoria de Imprensa do Gabinete que acredita que o órgão está
satisfeito em fazer “diplomacia secreta”. Outra fala é de uma diplomata que também não
atuou na Assessoria de Imprensa do Gabinete e que acredita que os diplomatas de gerações
mais antigas têm interesse em preservar o statu quo e mostrar que são melhores do que o
restante da população.
No entanto, quando indagados sobre o relacionamento do Ministério das Relações
Exteriores com outros ministérios, um diplomata da Assessoria de Imprensa do Gabinete
afirma que o Itamaraty não tem assuntos próprios, trabalha sempre com temas de outros
órgãos governamentais. Esse entrevistado destaca frisa a relação com a Presidência da
República e os grupos organizados em casos de gerenciamento de crise.
A gestão de situações de crise, com origem na política ou economia nacional, que têm
repercussão na mídia internacional ou no relacionamento do Brasil com outros países é
exemplo de como o Itamaraty articula com outros ministérios e sai de seu isolamento. Um
diplomata externo à Assessoria de Imprensa do Gabinete comenta que os trabalhos conjuntos
em gestão de crises de imagem começaram no governo de Fernando Henrique Cardoso,
quando se iniciou no país a chamada diplomacia presidencial17.
Os diplomatas entrevistados, tanto os que atuam na Assessoria de Imprensa do
Gabinete, quando de fora, citaram dois casos recentes de gerenciamento de crise para explicar
como o Itamaraty se articula com outras áreas do governo brasileiro. O primeiro caso foi a
epidemia de zica, em 2016, e o segundo foi a Operação Carne Fraca, da Polícia Federal, em
2017. O primeiro episódio teve implicações na saúde pública dos brasileiros e na imagem
internacional do país às vésperas dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de 2016. O segundo
caso envolveu a exportação de carne bovina, um dos principais produtos da pauta de
exportação do Brasil.
Um diplomata de fora da Assessoria de Imprensa do Gabinete explanou que as gestões
de crise são intervenções comandadas pelo gabinete do presidente da República. Segundo o
entrevistado, no caso da Operação Carne Fraca, a divulgação de informações pelos
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O termo diplomacia presidencial foi aprofundado por Danese (2017, p. 33), que explica que a diplomacia presidencial tem
dois pilares de sustentação: de um lado, ser um instrumento para a divulgação dos interesses brasileiros; e de outro, ser um
fenômeno politico que demonstra os interesses próprios do presidente.
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embaixadores brasileiros nos outros países era coordenada pela Presidência da República e
pelo Ministério da Agricultura, com a colaboração do Itamaraty.
Um diplomata que estava na Assessoria de Imprensa do Gabinete em 2016 contou
sobre a gestão de crise no caso da epidemia do vírus da zica. De acordo com sua explicação,
todos os postos do Brasil no Exterior receberam informações de como se dirigir à imprensa
local. Em sua opinião, a imagem do Brasil nessa situação foi revertida rapidamente, em razão
do esforço despendido pelo Departamento de Comunicação do Palácio do Planalto, pelo
Itamaraty e pelas embaixadas do Brasil no exterior.
Outro diplomata externo à Assessoria de Imprensa do Gabinete relembrou que é
impossível que o Itamaraty realize sozinho a Diplomacia Pública do Brasil. Sob seu parecer,
há vários órgãos responsáveis pela Diplomacia Pública, por exemplo, o Ministério do
Turismo e a Embratur que se encarregam de comunicar a respeito do Brasil para a população
de outros países visando trazer turistas.
A última das características do Itamaraty a ser comentada é a entrada de diplomatas de
diferentes perfis profissionais, repercutindo na democratização do órgão, na década de 2001,
e que podem acarretar mudanças na cultura organizacional da entidade. Além das alterações
no processo de seleção para o Instituto Rio Branco, como comentado por Faria, Lopes e
Casarões (2012), há o aumento do número de mulheres, assim como de ações para aumentar a
aprovação de candidatos negros.
O aumento do número de novos diplomatas nos anos de 2006 a 2009 teve sua
influência comentada nesta análise, por acarretar mudanças positivas em características como
formalismo, espírito de corpo e bacharelismo. Ademais, é relevante dar relevo às mudanças
que a democratização ao acesso à carreira trouxeram quanto a diversidade racial e de gênero,
em razão das cotas para afrodescendentes e ampliação do número de mulheres, não só no
conjunto de atividades do Itamaraty, mas também em sua Diplomacia Pública. Na opinião de
um diplomata no cargo de chefia da Assessoria de Imprensa do Gabinete, a Diplomacia
Pública poderá ser beneficiada com a prática da diversidade no setor responsável por suas
ações.
Em maio de 2018 verificou-se que no organograma atual a Assessoria de Imprensa do
Gabinete contava com duas mulheres lotadas no departamento, do total de oito diplomatas. O
número corresponde a um quarto dos diplomatas que atuam na Assessoria de Imprensa do
Gabinete. A porcentagem é menor do que a de mulheres aprovadas no concurso para o
Instituto Rio Branco em 2017, que teve quase 40% de mulheres ingressantes (BRASIL,
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[s.d.]). Todavia, o total de diplomatas na Assessoria de Imprensa do Gabinete em 2018 ainda
é maior do que a média de diplomatas ativas, que é de 20% (FARIA; CARMO, 2015).
Quanto aos negros, o diplomata na chefia da Assessoria de Imprensa do Gabinete
informou que havia um diplomata fenotipicamente negro na área no período de realização das
entrevistas (outubro de 2017). O entrevistado explica, contudo, que ele não poderia afirmar
que outros diplomatas da Assessoria de Imprensa se consideram negros, uma vez que, para o
Itamaraty, a característica raça é autodeclarada. O chefe da Assessoria de Imprensa explica
também que não há estatísticas do Itamaraty sobre a raça dos funcionários da carreira
diplomática.
Sobre o tema diversidade, um diplomata não-ligado à Assessoria de Imprensa do
Gabinete afirma que a admissão das turmas de 100 alunos no Instituto Rio Branco, de 2006 a
2009, representou uma quebra de modelo quando se trata de representação. Contudo, segundo
a opinião desse entrevistado, as novas gerações de diplomatas não valorizam as diferentes
identidades que eles representam. Esse entrevistado acredita que os jovens diplomatas querem
se sentir dentro dos padrões da instituição Itamaraty.
Já um profissional de imprensa entrevistado, diz que tem curiosidade em saber como
será o futuro do Itamaraty com a democratização do acesso à carreira. O entrevistado crê que
os novos diplomatas têm um perfil diferente e não são mais parte de famílias nas quais existe
a vocação para a diplomacia, resultando em uma mudança cultural para a diminuição do
corporativismo.


Bloco 2 - Políticas, processos e objetivos
No segundo bloco da apresentação de resultados são discutidas as políticas, processos e

objetivos, visando identificar um cenário quanto ao planejamento, propósitos e estratégias da
Assessoria de Imprensa do Itamaraty. Pretende-se verificar o papel da Diplomacia Pública na
estratégia de política externa, analisando os conceitos de estrutura, propósito e pilares.
A estrutura da Diplomacia Pública, como conceituada por Zaharna (2009), apresenta
dois enquadramentos: o informacional, no qual o país transmite informações com objetivo de
alcançar metas políticas e o relacional, em que há uma conexão entre o emissor e o receptor
da mensagem, com interesse de alcançar harmonia e em segundo a coesão social.
Já o propósito, segundo Kelley (2009) e Leonard, Stead e Smewing (2002) seria
caracterizado pela intenção de informar, influenciar e engajar. A informação seria transmitida
de modo transparente, a curto prazo e reativa ou proativamente. A influência teria como
ferramenta de comunicação a propaganda, almejando objetivos a curto ou longo prazo e seria
96

sempre proativa. Por último, o engajamento tem um estilo de comunicação transparente, de
longo prazo, e trabalha de forma reativa e proativa.
Percebe-se que as categorias propostas pelos autores sobre estrutura (ZAHARNA,
2009) e propósito (KELLEY, 2009; LEONARD, STEAD, SMEWING, 2002) têm pontos em
comum quando são aplicadas à Diplomacia Pública posta em prática pela Assessoria de
Imprensa do Gabinete. Por meio da análise das entrevistas feitas com diplomatas ligados à
Assessoria de Imprensa do Gabinete ou externos ao órgão, assim como do site do Itamaraty,
pode-se verificar que a Diplomacia Pública brasileira é informacional, tanto em sua estrutura,
quanto em seu propósito.
A conclusão de que a Diplomacia Pública realizada pela Assessoria de Imprensa tem
uma estrutura e propósito informacional justifica-se ao estudar as formas pelas quais o
Itamaraty se comunica com o público brasileiro e o estrangeiro. Ao se acessar a área dedicada
à Diplomacia Pública no site do Itamaraty verifica-se que existem duas ferramentas de
comunicação utilizadas para propagar as realizações do Ministério das Relações Exteriores
brasileiro, as mídias sociais e as notas à imprensa. As mídias sociais têm reflexos diretamente
na sociedade nacional e internacional, enquanto as notas à imprensa são destinadas aos
jornalistas, que irão transmitir a notícia aos cidadãos. Uma descrição das notas à imprensa foi
realizada no primeiro bloco da análise, enquanto as mídias sociais do Itamaraty serão
explicadas com mais minúcia quando descrita a taxonomia da Diplomacia Pública Brasileira,
no terceiro bloco.
A intenção de transmitir informações, sem se preocupar com o retorno do público
para o qual a mensagem dirigida aparece na fala de diplomatas ligados à Assessoria de
Imprensa do Gabinete e também externos a ela.
Os diplomatas não relacionados à Assessoria de Imprensa do Gabinete fazem
observações críticas sobre a atuação do setor, com foco em transmissão de informações. Um
dos entrevistados acredita que o Itamaraty se comunica com a sociedade por meio de
divulgação simples de informações somente porque em uma sociedade democrática não há
como omitir notícias da sociedade, não há mais a opção de fazer diplomacia secreta.
Há visão negativa sobre o trabalho da Assessoria de Imprensa do Itamaraty ter base
em estrutura e propósito informacional. Diplomata de fora da Assessoria de Imprensa do
Gabinete acredita que mesmo a ligação com a imprensa é feita com precariedade, não por
falta de preparo dos diplomatas da área, mas em razão da forma como as atividades são
organizadas. Outro diplomata externo à Assessoria de Imprensa do Gabinete nota que o
trabalho de contato com a imprensa ocupa muito tempo dos responsáveis pela atividade. Na
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opinião dele, tanto nas missões quanto nas embaixadas, o diplomata que faz as tarefas de
Diplomacia Pública consegue prospectar, propor e executar o trabalho com mais eficiência, já
que o trabalho de comunicação é um trabalho institucional contínuo atribuído, não só ao
responsável pelo relacionamento coma imprensa, mas também ao embaixador.
Um exemplo de que a Diplomacia Pública brasileira é informacional em sua estrutura e
propósito é a explicação de um diplomata que atua na Assessoria de Imprensa do Gabinete
sobre a transmissão de uma mensagem específica pelo Itamaraty. De acordo com esse
diplomata, há preocupação sobre como a informação será interpretada pela opinião pública,
uma vez que qualquer ruído na comunicação pode prejudicar um propósito político traçado
pelo ministério e complementa: “o processo de você jogar uma mensagem para fora é muito
cuidadoso. Entre você jogar uma mensagem para fora que saia torta, a gente prefere não
jogar a mensagem”.
Quanto aos pilares listados, nota-se que alguns se destacam na Diplomacia Pública
executada pelo Itamaraty. Christopher Ross (2003) propõe que a Diplomacia Pública deva se
orientar pelos sete pilares explicados no Capítulo 2 desta dissertação e resumidos a seguir:


defender políticas internacionais de interesse para o país, obedecendo ao planejamento da
política externa;



explicar razões e fundamentos da política externa à opinião pública estrangeira,
garantindo destaque para valores culturais do país que aplica a Diplomacia Pública;



ser consistente, confiável e crível;



ter a habilidade de transmitir as mesmas mensagens-chave para diferentes públicos;



alavancar as mensagens por meio de todos os canais oficiais;



reconhecer a força das parcerias e alianças;



incentivar a construção de formas de entendimento mútuo, por meio de comprometimento
com o diálogo.

O primeiro pilar trata de defender políticas internacionais e se traduz na política externa
brasileira pela visão de acadêmicos e diplomatas (FIGUEIRA, 2010) de que “política externa
é política de Estado e não de governo”, corolário conhecido dos diplomatas brasileiros e
presente na entrevista de diplomata em cargo de chefia na Assessoria de Imprensa do
Gabinete. Esse diplomata explicou que o Itamaraty pode dar prioridade a alguns temas mais
que outros em sua Diplomacia Pública, dependendo de quem está no cargo de presidente da
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República, mas não diverge nas opiniões dos responsáveis pelo governo federal que
antecederam ou que irão sucedê-lo.
No entanto, a defesa de políticas de modo transparente não é algo cotidiano na
Diplomacia Pública do Itamaraty. Entre os diplomatas externos à Assessoria de Imprensa do
Gabinete, um dos entrevistados disse acreditar que a defesa de políticas não acontece de
forma consistente, mas apenas quando há pressão da Presidência da República. Para outra
diplomata não-atuante na Assessoria de Imprensa do Gabinete não é possível defender uma
política quando ela não é clara para os próprios diplomatas ou não está definida,
especialmente pela atual situação política do país.
O segundo pilar que versa sobre explicar razões e fundamentos da política externa,
também não é bem executado pela Assessoria de Imprensa do Gabinete, no entender dos
diplomatas de fora desse setor. A questão da preferência pela diplomacia secreta, sem a
participação da sociedade, aparece novamente, segundo um diplomata externo à Assessoria de
Imprensa do Gabinete. Outros argumentos que podem ser retomados para explicar porque o
Itamaraty não difunde em sua diplomacia pública as razões e fundamentos da política externa
é a inconstância política no Brasil e a falta de uma política de Diplomacia Pública instituída.
Sobre o terceiro pilar, em que se disserta sobre ser consistente, confiável e crível há
apenas uma diplomata entre os entrevistados que crê que esta não é característica da
Diplomacia Pública nacional. A entrevistada acha que há transtornos no Itamaraty em dar
diretrizes para todos os postos e missões, não havendo estratégia de comunicação e, portanto,
cada embaixador transmite as mensagens como pensa que deve ser feito, segundo ela: “a
forma que a diplomacia pública é feita no Brasil é acéfala. É quase um efeito colateral do
que você faz. Ela não tem uma identidade própria, um cérebro”.
Já outros diplomatas defendem a consistência, confiabilidade e credibilidade da
Diplomacia Pública brasileira. Um diplomata em cargo de chefia na Assessoria de Imprensa
do Gabinete explicou que sua função, como assessor de imprensa, é divulgar a informação de
interesse do Brasil de forma mais correta possível. Já um diplomata de fora da Assessoria de
Imprensa do Gabinete reforçou que o Brasil tem consistência em sua Diplomacia Pública nos
temas que defende tradicionalmente, como o desarmamento e a proibição de armas nucleares.
A imprensa igualmente destaca a confiabilidade, credibilidade e consistência da
Diplomacia Pública brasileira. Um dos dois jornalistas entrevistados contou que não percebia
diferença entre as notícias transmitidas pelas notas oficiais e o discurso proferido pelas fontes,
mesmo quando as conversas eram realizadas informalmente.
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Quanto à transmissão das mensagens tratada no quarto pilar, um diplomata da chefia da
Assessoria de Imprensa do Gabinete explicou que “há um núcleo duro de mensagens sobre
política externa que não temos como segmentar”. A fala do diplomata dá a entender que as
informações mais importantes transmitidas pelo Itamaraty, quanto às ações de política
externa, são enviadas igualmente a todos os seus interlocutores.
Outros entrevistados apontaram que, em verdade, o ministério tem problemas para
entender quem são seus públicos. Um diplomata externo à Assessoria de Imprensa do
Gabinete afirmou que o Itamaraty não entende que seu trabalho é atuar junto da opinião
pública internacional, enquanto a opinião pública nacional seria responsabilidade da
Presidência da República. Já um jornalista criticou a Assessoria de Imprensa do Gabinete por
não ter um foco, não ter uma mensagem para ser transmitida.
Sobre o quinto pilar, que defende que as mensagens devem ser difundidas nos veículos de
comunicação oficial, comenta-se que há diversidade de meios de comunicação disponíveis e
utilizadas pelo Itamaraty como as notas à imprensa, mídias sociais (Facebook, Twitter,
Instagram) e sites repositórios de imagens (Flickr) e áudio (SoundCloud). Todos os canais
recebem atualizações e nota-se que há diferenças de linguagem entre as mídias oficiais. Há
descrições mais detalhadas sobre as ferramentas de comunicação da Assessoria de Imprensa
do Gabinete ao longo desta análise.
Os diplomatas entrevistados reconhecem que o sexto pilar, isto é, utilizar alianças e
parcerias, é comum na Diplomacia Pública brasileira. Diplomata da Assessoria de Imprensa
do Gabinete relembra sobre acordos do Mercosul, nos quais o Itamaraty apoiou-se nos setores
econômicos brasileiros para ter melhores resultados para o país.
Outro exemplo utilizado por diplomata em cargo de chefia na Assessoria de Imprensa do
Gabinete assinalou como o Itamaraty divulga parcerias em sua Diplomacia Pública. O
diplomata contou que o Brasil aproveitou o apoio dado à International Campaign to Abolish
Nuclear Weapons (ICAN), laureada pelo Prêmio Nobel da Paz em 2017, para lembrar à
imprensa nacional e internacional de sua atuação para concluir o Tratado para a Proibição de
Armas Nucleares. O Brasil foi um dos líderes da negociação do acordo internacional, bem
como foi o primeiro país a assiná-lo, durante a 72a Assembleia Geral da ONU (DE ORTE,
2017).
Por último, nota-se que há tentativas de fortalecimento do sétimo pilar, incentivar a
construção de formas de entendimento mútuo por meio de comprometimento com o diálogo.
Diplomata em cargo de chefia na Assessoria de Imprensa do Gabinete citou duas maneiras de
aprimorar o entendimento mútuo: percebendo quais os conteúdos são de agrado dos usuários
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das mídias sociais do ministério e enfocando o contato com a imprensa estrangeira. Todavia,
o diplomata encarregado da Assessoria de Imprensa do Gabinete afirmou que ainda há
públicos que carecem de atenção e refere sua vontade pessoal de comunicar sobre política
externa brasileira para os mais jovens e as populações desfavorecidas.
Outro diplomata externo à Assessoria de Imprensa do Gabinete explicou que os
diplomatas nos postos e missões diplomáticas se dedicam a estabelecer diálogo com a
sociedade dos países onde estão atuando, de acordo com a agenda política divulgada pelo
Itamaraty. Há também entendimento mútuo a respeito dos temas de política externa a ser
defendidos na realização de trabalhos em parceria com missões e postos de outros Estados,
quando há afinidade de temas.


Bloco 3 - Taxonomia da Diplomacia Pública brasileira
A taxonomia da Diplomacia Pública Brasileira merece ser descrita por se tratar de uma

classificação tradicional das teorias da Diplomacia Pública. Idealizada por Cull (2012), a
taxonomia visa verificar as atividades de Diplomacia Pública de um país, categorizando-a
conforme o uso de pesquisa de opinião, advocacy, diplomacia cultural, diplomacia de
intercâmbio e radiodifusão internacional.
A intenção ao descrever a taxonomia da Diplomacia Pública Brasileira é analisar sua
relação com o princípio da simetria em Relações Públicas com base no modelo simétrico de
duas mãos.
Para realizar esta análise foram utilizados trechos das entrevistas com os diplomatas e
consultas a pesquisas sobre temas relacionados e descrição do site e redes sociais do
Itamaraty.
As pesquisas de opinião pública constituem-se de enquetes, que pretendem investigar
temas relacionados a um país junto da população de outro (CULL, 2012). No caso do Brasil,
um diplomata que teve cargo de chefia na Assessoria de Imprensa do Gabinete esclareceu que
o Itamaraty já fez pesquisas de opinião com públicos internacionais, mas tais projetos não
ocorrem com frequência em razão de dependerem de disponibilidade de orçamento. O
entrevistado completou que, para uma verificação sobre o que a opinião pública internacional
pensa sobre o Brasil, existem análises de reportagens sobre o país, bem como de comentários
nas redes sociais. A análise da mídia internacional e das mídias sociais como meio de
verificação da imagem do Brasil, entretanto, traz uma interpretação superficial. É possível que
a imprensa esteja propagando mensagens ligadas a grupos com agendas específicas. Também
os comentários em mídias sociais sobre política externa são escritos por pessoas com interesse
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em política externa, que não representam um número grande o suficiente para que sua análise
seja representativa de uma população.
Outro diplomata que fez parte do quadro da Assessoria de Imprensa do Gabinete disse que
não se recorda da realização de pesquisas de opinião recentes. Esse diplomata acredita que a
Secretaria de Comunicação da Presidência da República tem mais proatividade para fazer
pesquisas, com temas próprios da agenda do Palácio do Planalto. O diplomata acrescentou
que algumas embaixadas fazem pesquisas de opinião quanto a temas específicos sobre
determinadas relações com o país na qual estão situadas.
As ações de advocacy almejam comunicar temas de interesse do país para a opinião
pública internacional empregando vários recursos de comunicação, como as relações com
imprensa e o trabalho de informação (CULL, 2009). Um diplomata ligado à Assessoria de
Imprensa do Gabinete lembra-se de um projeto estruturado de advocacy sobre
biocombustíveis. Esse mesmo tema foi tratado na tese de CAE de Villanova (2017, p. 204)
que descreveu a política brasileira na defesa do uso do etanol, durante o segundo mandato do
presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva.
Diplomata em cargo de chefia na Assessoria de Imprensa no Gabinete confirmou que em
situações específicas a Assessoria de Imprensa do Gabinete colabora com as embaixadas em
campanhas de advocacy. O diplomata lotado como chefe do setor cita como atividade de
advocacy o trabalho realizado para contornar a crise de imagem causada pela Operação Carne
Fraca da Polícia Federal. Outro diplomata ligado à Assessoria de Imprensa do Gabinete
acrescentou que a epidemia do vírus zica às vésperas dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos
também exigiu planejamento para desenvolver campanha de advocacy.
Diplomata não ligada à Assessoria de Imprensa do Gabinete recorda que as campanhas de
advocacy costumam fazer parte de agenda organizada pela Secretaria de Comunicação de
Presidência da República, com o apoio do Itamaraty. A entrevistada comenta que as
atividades de advocacy funcionaram para temas como biocombustíveis, meio ambiente e
comércio internacional e frisou a importância de advocacy quando afirmou que “em países
que são muito contrários ao seu objetivo, por que não fazer um trabalho prévio com a
imprensa daquele país e com a opinião pública sobre a sua posição e porque você pensa
assim?”.
A diplomacia cultural e a diplomacia de intercâmbio são os destaques do Brasil entre as
categorias taxonômicas propostas por Cull (2012). Há no organograma do Itamaraty um
Departamento Cultural, responsável pela difusão da cultura brasileira no Exterior (BRASIL,
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[s.d]). O órgão é estruturado em cinco secretarias, que tratam de diplomacia cultural e
diplomacia de intercâmbio:


Divisão de Promoção da Língua Portuguesa: responsável pela difusão da língua
portuguesa.



Divisão de Operações de Difusão Cultural: atua negociação e execução de acordos
culturais.



Divisão de Promoção do Audiovisual: faz a promoção do cinema, produção
independente para TV e publicidade nacionais.



Divisão de Acordos e Assuntos Multilaterais Culturais: responsável pelos temas
culturais em órgãos internacionais.



Divisão de Temas Educacionais: responde pela cooperação educacional, divulgando
bolsas de estudos a brasileiros no Exterior e a estrangeiros interessados em estudar no
Brasil.

Diplomata externo à Assessoria de Imprensa do Gabinete comentou que o Brasil tem
influências da diplomacia francesa, cuja principal característica está na diplomacia cultural. A
França é um dos exemplos utilizados por Cull (2008) para explicar a categoria taxonômica
diplomacia cultural em seus artigos sobre o tema, por saber utilizar sua herança cultural e
idioma para construir uma reputação do país.
Diplomata na chefia da Assessoria de Imprensa do Gabinete disse que há relacionamento
entre a Assessoria de Imprensa do Gabinete e o Departamento Cultural para divulgar temas
que interessam à opinião pública internacional em sua totalidade, sem o desenvolvimento de
estratégias para países específicos. Assim, o Departamento Cultural teria a responsabilidade
de planejar a ação, enquanto a Assessoria de Imprensa do Gabinete faria a divulgação junto à
imprensa internacional.
No entanto, um diplomata de fora da Assessoria de Imprensa do Gabinete reforçou que a
diplomacia cultural brasileira ainda precisaria ser mais bem desenvolvida, uma vez que o
Itamaraty não aproveita todas as oportunidades existentes para divulgar a cultura brasileira. O
diplomata, por exemplo, defendeu a criação de uma instituição nos moldes do Instituto
Goethe alemão ou do Instituto Confúcio chinês para ensinar língua portuguesa a estrangeiros.
Outra oportunidade para divulgar a cultura brasileira, segundo o entrevistado, seria associar
melhor as artes e a gastronomia nacional ao Cerimonial e à Assessoria de Imprensa do
Gabinete quando afirmou que: “todas as nossas artes são sedutoras. A gente tem como fazer
alguma graça com isso, mas é fundamental associar isso à estrutura de comunicação”.
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Especificamente quanto a diplomacia de intercâmbio, há algumas críticas sobre as
iniciativas brasileiras. Uma diplomata externa à Assessoria de Imprensa comentou que há
programas muito bons de cooperação estudantil, mas com pouca divulgação porque não é
prioridade para a Assessoria de Imprensa do Gabinete, já que ela só seria responsável por
divulgar as atividades do ministro das Relações Exteriores. Outro diplomata de fora da
Assessoria de Imprensa do Gabinete notou que há bons resultados nas ações do Departamento
Cultural, principalmente no ensino de língua portuguesa nas embaixadas, como o fato da expresidente do Chile Michele Bachelet ter aprendido português em um centro ligado ao
Itamaraty. Todavia, o diplomata reforçou que esses resultados são de difícil planejamento e
mensuração.
A categoria taxonômica radiodifusão internacional foi analisada nesta dissertação de
modo expandido, englobando não só a utilização que o governo brasileiro faz de emissoras de
rádio e televisão, como proposto por Cull (2012), mas também suas mídias sociais, por ser
notável a influência da comunicação pelos meios digitais na atualidade.
A radiodifusão internacional no Brasil tem sua história ligada à criação da Empresa
Brasileira de Comunicação (EBC), prioridade da Presidência da República durante o governo
de Luiz Inácio Lula da Silva. A televisão pública brasileira surgiu inspirada nos modelos da
PBS norte-americana e da BBC britânica depois de discussões com a sociedade e a academia.
A criação da EBC ocorreu em 2007, com as transmissões da TV Brasil, sintonizada por meio
de canais analógicos, digitais e antenas parabólicas. Em 2008, durante a Conferência das
Comunidades Brasileiras no Exterior, surgiu a demanda de um canal de televisão pública que
oferecesse conteúdo sobre o Brasil, principalmente para as crianças brasileiras no Exterior. A
TV Brasil Internacional concretizou-se em 2010, transmitindo para os países de língua
portuguesa na África programação infantil, jornalística, debates, filmes e programas culturais.
Atualmente, sua distribuição é feita para Portugal, África, Estados Unidos, Japão e América
Latina (VILLANOVA, 2017).
Segundo diplomatas da estrutura da Assessoria de Imprensa do Gabinete, a relação entre o
Itamaraty e a TV Brasil Internacional não pode ser considerada uma estratégia de Diplomacia
Pública. A estrutura da TV Brasil Internacional é utilizada para a cobertura de viagens do
chanceler ao Exterior. Igualmente, as emissoras de rádio e televisão da EBC geram imagens e
gravações de áudio para o canal do Ministério das Relações Exteriores no YouTube e
podcasts.
No Capítulo 2 deste trabalho foi apresentada uma breve trajetória das mídias sociais do
Itamaraty. Neste capítulo o tema das redes sociais é retomado, para que esse material
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componha a análise, de modo a traçar observações de seu uso pelo Ministério das Redações
Exteriores.
O Itamaraty têm a intenção de se comunicar nos meios digitais utilizando seu site oficial,
além das redes sociais Facebook, Instagram e YouTube e dos sites de arquivos multimídia
Flickr e SoundCloud. O Quadro 18 apresenta os principais dados de cada um dos
mencionados canais de comunicação, sendo composto com dados de disponibilidade pública
sobre cada uma das contas de redes sociais.

Quadro 18. Comunicação digital do Itamaraty: site e redes sociais, número de seguidores e
posts em 30 junho de 2018
Endereço

Seguidores

Posts

Site oficial

www.itamaraty.gov.br

-

N.D.18

Facebook

https://www.facebook.com/ItamaratyGovBr/

175.661

N.D.

Instagram

https://www.instagram.com/itamaratygovbr/

11.900

145

Twitter BR

https://twitter.com/ItamaratyGovBr

177.012

20.439

Twitter EN

https://twitter.com/Itamaraty_EN

5.542

4.192

Twitter ES

https://twitter.com/Itamaraty_ES

4.004

1.781

YouTube

https://www.youtube.com/user/MREBRASIL

12.319

N.D.

Flickr

https://www.flickr.com/photos/mrebrasil

417

N.D.

SoundCloud

https://soundcloud.com/ItamaratyGovBr

332

157

Legenda: N.D.: não disponível.
Fonte: a autora.

De acordo com Nakata (2013), a primeira versão do site do Itamaraty foi ao ar em 1995,
com a intenção de divulgar informações e imagens que fossem úteis aos postos no Exterior e
ao público em geral. Ao longo dos anos o site evoluiu junto com a internet no país, mas com
defasagem: mesmo sendo a página eletrônica oficial de uma chancelaria, apenas na década de
2010 o site deixou de apresentar conteúdos em português para então publicar conteúdos em
inglês e espanhol. Diplomata ligado à Assessoria de Imprensa do Gabinete lembra que apenas
quando o Brasil indicou o embaixador Roberto Azevedo à diretoria-geral da Organização
Mundial do Comércio (OMC), em 2012, é que foi iniciado o trabalho de divulgar o site do
Itamaraty em outros idiomas além do português.
Hoje, o site apresenta todo o seu conteúdo em português, inglês e espanhol, tanto a parte
institucional quanto as notas à imprensa. Entretanto, é importante notar que nem todas as
notas à imprensa divulgadas em português têm versão em inglês e espanhol. Segundo
18

O número de postagens do site oficial e das redes sociais Facebook, YouTube e Flickr não tem divulgação pública.

105

diplomata em cargo de chefia na Assessoria de Imprensa do Gabinete, as notas deveriam sair
nos três idiomas, o que não acontece por falta de estrutura do setor. A opção à falta de pessoal
para a publicação em inglês e espanhol foi dar prioridade às traduções conforme o tema.
Entre janeiro e dezembro de 2017, período analisado, foram divulgadas 428 notas à
imprensa em português. Dessas, 183 tiveram versão em inglês e 258 em espanhol. As notas
puderam ser classificadas por tipo, mas as mais numerosas foram os avisos à imprensa, sobre
viagens presidenciais ou ministeriais e visitas de autoridades estrangeiras, com 124
publicações. A seguir estão os calendários de datas comemorativas, enviados à imprensa todas
as semanas. Logo após estão 123 notas sobre anúncios, por exemplo, início de negociações
internacionais ou assinatura de tratados. As notas de repúdio, versando principalmente a
reação do Itamaraty a atentados terroristas, foram em número de 90 comunicados à imprensa.
A divulgação sobre temas institucionais do Itamaraty, abordando temas que tratam o
Itamaraty como instituição, tais como realização de encontros ou confirmação de novos
embaixadores estrangeiros no Brasil, somaram 51 notas divulgadas. Por último, as notas de
pesar, sobre acidentes em outros países ou morte de autoridades internacionais, foram
divulgadas 41 vezes durante o ano.
As postagens predominantes em português são realidade na página do Ministério das
Relações Exteriores no Facebook, sendo que as publicações em outros idiomas acontecem
quando há compartilhamento de conteúdo a partir das páginas das embaixadas. A fanpage do
Itamaraty no Facebook aborda temas relacionados à política externa do Brasil – desde viagens
do ministro e visitas oficiais até exposições organizadas pelos postos no Exterior e decisões
de instâncias internacionais que interessem ao país.
O fato de a fanpage no Facebook ser apenas em português costuma atrair usuários
brasileiros e estrangeiros falantes do idioma nacional. O perfil desses fãs é desconhecido pela
Assessoria de Imprensa do Gabinete, responsável pelas postagens. Diplomata da Assessoria
de Imprensa do Gabinete acredita que durante muito tempo a fanpage foi um recurso de
comunicação com os candidatos ao Concurso de Admissão à Carreira Diplomática, por
exemplo. Nos comentários aos posts percebem-se críticas ao governo brasileiro, ao ministro
das Relações Exteriores e à política externa brasileira, as quais nunca são respondidas. As
únicas respostas são aqueles sobre dúvidas relacionadas ao tema da postagem, quando a
contestação não tem teor crítico.
A carência de postagens em outros idiomas é perceptível também na análise dos números
relativos às contas de Twitter do Itamaraty. Enquanto o Twitter em português tem mais de
177 mil usuários e 20 mil postagens em abril de 2018, a conta no idioma inglês tem um pouco
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mais de 5.500 seguidores e 4 mil postagens. A conta em espanhol tem ainda menos
seguidores, cerca de 4 mil e apenas um pouco mais de mil postagens.
As páginas do Itamaraty no Instagram, YouTube, Flickr e SoundCloud são responsáveis
por compartilhar conteúdo multimídia. Percebe-se que mesmo os sites de perfis semelhantes
são utilizados de forma diferente pela Assessoria de Imprensa do Gabinete. O Instagram é a
rede social multimídia, com fotos e vídeos de eventos, ademais do uso frequente do Instagram
Stories para registros efêmeros. O YouTube é um repositório de vídeos mais longos, como
entrevistas e cobertura de preleções e briefings à imprensa. O Flickr é o arquivo oficial aberto
de fotografias de acontecimentos dentro do Itamaraty. Por fim, o SoundCloud traz registros de
discursos e entrevistas coletivas do ministro das Relações Exteriores e outras autoridades.
Diplomata em cargo de chefia na Assessoria de Imprensa do Gabinete destacou o uso de
imagens e vídeos nas mídias sociais do Itamaraty. Na opinião, as imagens e vídeos chamam
atenção do leitor. Segundo o diplomata, em pequenos eventos esse material, principalmente
fotografias, é captado por um oficial de chancelaria que antes de ser aprovado no concurso foi
fotógrafo do jornal O Globo. Para os grandes acontecimentos, é contratada uma empresa com
cinegrafistas e fotógrafos.
O uso das mídias sociais pelo Itamaraty conta com elogios e críticas dos diplomatas de
fora da Assessoria de Imprensa do Gabinete. Os diplomatas entrevistados acreditavam que a
popularidade das redes sociais é uma alternativa para se fazer Diplomacia Pública quando não
há recursos de orçamento. Um diplomata, embora acreditasse que a Internet é o futuro da
Diplomacia Pública, reforçou que é necessário um maior investimento em tecnologia da
informação no Itamaraty para que se consiga usar as redes sociais com mais eficiência ou até
para desenvolver um projeto de governo eletrônico.
As opiniões críticas também abrangem o uso escasso que se faz dos instrumentos. Um
diplomata de fora da Assessoria de Imprensa do Gabinete explicou que ainda não há
estratégia para disposição de conteúdo online, como no caso da Wikipedia, que poderia ser
utilizada para difusão da cultura brasileira.
Uma diplomata sem ligação com a Assessoria de Imprensa do Gabinete via o uso das
mídias sociais pelo Itamaraty de modo negativo. Para a entrevistada, Diplomacia Pública seria
muito mais do que abastecer as contas nas redes sociais, ainda mais quando é feito sem
estratégia. De acordo com essa diplomata, muitas vezes o que acontece é que o funcionário
mais jovem, por ser heavy user de mídias sociais, acaba sendo encarregado das postagens,
mas não há planejamento para isso.
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O aspecto mais crítico o apresentado por um diplomata mais antigo, também externo à
Assessoria de Imprensa do Gabinete. Em sua opinião, as mídias sociais são muito rápidas, em
um tempo muito mais acelerado do que o das políticas públicas, por isso há problemas para o
do governo usá-las.
O Quadro 19 retoma a classificação taxonômica de Cull (2012), resumindo as
características apresentadas para o Itamaraty e introduzindo as variantes apresentadas no
Quadro 4 do Capítulo 2.

Quadro 19. Classificação taxonômica da Diplomacia Pública do Itamaraty
Tipo
diplomacia
pública
Pesquisa
opinião

de

Atividade
desenvolvida

Período
de tempo

Fluxo
da
informação

Infraestrutura

Setor
responsável

de

Mensuração de
clipping,
enquetes
(raramente
realizadas)
Relações com
a
imprensa,
gerenciamento
de crise

Curto
longo
prazos

Interno
externo

Assessoria
Imprensa
Gabinete,
embaixadas

de
do

Curto
prazo

Externo

Assessoria
Imprensa
Gabinete,
embaixadas

de
do

Ações
do
Departamento
Cultural

Longo
prazo

Externo

Intercâmbio
estudantil

Prazo
muito
longo

Interno
externo

Diplomatas
na
Assessoria
de
Imprensa
do
Gabinete
e
embaixadas
Diplomatas
na
Assessoria
de
Imprensa
do
Gabinete
e
embaixadas
Cursos
de
português,
exposições, ações
para promoção do
audiovisual
Cooperação
educacional

Radiodifusão e
comunicação
digital

Médio
prazo

Externo

Advocacy

Diplomacia
cultural

Diplomacia
intercâmbio

de

Radiodifusão
internacional e
mídias sociais

e

e

e

Agência
de
notícias de alcance
limitado
nos
países africanos de
língua portuguesa,
Twitter
em
espanhol e inglês

Departamento
Cultural,
embaixadas

Divisão de Temas
Educacionais
do
Departamento
Cultural
TV
Brasil
Internacional
e
Assessoria
de
Imprensa
do
Gabinete

Fonte: a autora com base em Cull (2012, p. 24-25)

Segundo a análise da autora e resumido do Quadro 19, a Assessoria de Imprensa do
Gabinete tem sua pesquisa de opinião concentrada em análise de material de imprensa, não
raramente contando com diagnóstico da imagem do Brasil no Exterior por meio de
mensuração com fundamento metodológico, como enquetes com a opinião pública
internacional. As atividades de advocacy são, na maior parte das vezes, focadas no curto
prazo, com destaque para os trabalhos reativos de gerenciamento de crise. Já a diplomacia
cultural e de intercâmbio são responsabilidade do Departamento Cultural, área do Itamaraty
que está fora do objeto de pesquisa desta dissertação. Por sua vez, a radiodifusão internacional
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– ou comunicação digital internacional – tem sua representação apenas nas contas de Twitter
em espanhol e inglês administradas pela Assessoria de Imprensa do Gabinete.

5.2 Análise segundo a Teoria da Excelência em Relações Públicas
Subsequente à descrição das categorias propostas para o cumprimento dos objetivos
específicos desta pesquisa, apresenta-se reflexão que pretende relacionar as características
burocrático-institucionais, estrutura, propósito, pilares e taxonomia da Diplomacia Pública
brasileira com os princípios da Teoria da Excelência em Relações Públicas de Grunig (2002).
Cabe relembrar que os princípios de ética e sistema simétrico de comunicação interna não
foram abrangidos nessa pesquisa. Os princípios analisados estão listados no Quadro 20.

Quadro 20. Princípios da Teoria da Excelência em Relações Públicas investigados nesta dissertação








O departamento tem o conhecimento necessário para ter papel
gerencial
Departamento comandado por um gerente
Envolvimento no planejamento estratégico
Empoderamento junto aos altos níveis gerenciais
Relações Públicas integradas
Relações Públicas como uma função gerencial separada de
outras
Modelo simétrico de duas mãos
Diversidade em vários cargos

Fonte: a autora com base em Yun (2005).

O Quadro 20 lista os princípios da Teoria das Relações Públicas que são analisados
por meio da correspondência com as características burocrático-institucionais, estrutura,
propósito, pilares e taxonomia da Diplomacia Pública.
A análise inicia-se com a apresentação do Quadro 21, que resume as características
burocrático-institucionais, com sua descrição segundo a interpretação feita no item anterior
deste capítulo e as relações com os princípios da Teoria da Excelência em Relações Públicas:
departamento tem conhecimento para ter papel gerencial, departamento comandado por
gerente e diversidade.
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Quadro 21. Características burocrático-institucionais do Itamaraty e princípios
correspondentes na análise
Bacharelismo
Quatro de nove diplomatas da área
graduados em Direito
Formalismo

Normas disponíveis não atendem
totalmente

às

necessidades;

hierarquização da agenda de política
externa; estrutura hierarquizada
Elitismo
Departamento tem

Diplomatas

graduados

universidades de elite; fechamento da

conhecimento para ter

Diplomacia Pública à sociedade civil

papel gerencial

(diplomacia secreta)
Profissionalismo

Dois

diplomatas

comunicação

graduados

e

gerente

em
com

experiência em Jornalismo; não há

Departamento comandado

treinamentos

por gerente

ou

cursos

sobre

Diplomacia Pública
Insulamento

Trabalho em conjunto com outros
ministérios,

Relações Públicas como

mas

coordenado

externamente

função gerencial separada
de outras

em

Espírito de corpo

Relativamente

forte,

mas

recebe

críticas das novas gerações
Democratização
Diversidade

Pequena participação de minorias;
crescimento

do

número

de

profissionais de fora da área de
Direito
Fonte: a autora.

Os primeiros princípios a serem analisados, conforme Quadro 21, são: o departamento
tem conhecimento para ter papel gerencial, o departamento é comandado por um gerente e o
princípio de diversidade. Esses três princípios estão ligados com as sete características
burocrático-institucionais do Itamaraty, a saber: bacharelismo, formalismo, elitismo,
profissionalismo, insulamento, espírito de corpo e democratização.
Ao analisar se a Assessoria de Imprensa do Gabinete tem conhecimentos para ter
papel gerencial, verifica-se que o profissionalismo não é uma característica no departamento,
ao contrário do que acontece no Itamaraty. Os dados recolhidos durante a pesquisa apontaram
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que não há capacitações ou instrução sobre Diplomacia Pública para os diplomatas lotados na
Assessoria de Imprensa do Gabinete, embora existam diplomatas com vivência na área de
Comunicação. O fato de muitos diplomatas da área serem graduados em Direito tem
influência no profissionalismo das atividades relacionadas à Assessoria de Imprensa do
Gabinete, já que esses funcionários não tiveram educação formal a respeito de comunicação.
O formalismo e o espírito de corpo são características que marcam o fato de não
existir conhecimento técnico sobre o que é a Assessoria de Imprensa do Gabinete para exercer
um papel gerencial. Tanto o formalismo quanto o espírito de corpo ainda são fortes no
Itamaraty, trazendo de forma marcante o respeito às normas e à hierarquia em vez de
pensamentos estratégicos e criatividade, que mostrariam benefícios às atividades de
Diplomacia Pública. Aspectos do formalismo, que são interessantes para o desenvolvimento
de uma Diplomacia Pública com excelência, podem ser a existência de manuais que
estabelecessem padrões e esclarecessem regras específicas para a Assessoria de Imprensa do
Gabinete. A divulgação de um documento que apresentasse de modo claro as diretrizes da
Diplomacia Pública do ministério, com certeza colabora para que a Diplomacia Pública fosse
realizada com excelência. Nenhum dos dois casos ocorre no Itamaraty.
O elitismo educacional presente na formação dos diplomatas da Assessoria de
Imprensa do Gabinete pode ser visto de modo positivo, por representar uma vivência
acadêmica sólida e intensa durante o curso de graduação desses profissionais. Por outro lado,
o elitismo social tem aspectos negativos, uma vez que a cultura elitista do Itamaraty aparece
nos resquícios de diplomacia secreta, ou seja, a ausência de participação da sociedade na
diplomacia ou na falta de importância dada para a propagação de notícias sobre a política
externa nacional para o público de dentro ou de fora do país.
A falta de conhecimentos técnicos para que o departamento tenha um papel gerencial
tem como exemplo a atuação do Itamaraty junto aos outros ministérios do governo federal.
Mesmo em situações de questionamentos da opinião pública internacional sobre temas que
repercutem na imagem do Brasil no Exterior, a Assessoria de Imprensa do Gabinete executa
atividades secundárias, deixando a coordenação dos trabalhos de gerenciamento de crise para
a Presidência da República.
A chefia atual da Assessoria de Imprensa do Gabinete parece ter certo grau de
conhecimentos técnicos para exercer papel gerencial. Como contraponto, os diplomatas
locados no departamento não têm habilidades para exercer papel estratégico na estrutura do
Itamaraty. Embora o atual chefe não seja especialista em Diplomacia Pública, o diplomata
encarregado da Assessoria de Imprensa do Gabinete tem experiência em Jornalismo e afirma
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ter a intenção de promover treinamentos e cursos para os diplomatas, não só da Assessoria de
Imprensa do Gabinete, mas também para os postos e missões no Exterior, visando ampliar os
conhecimentos em Diplomacia Pública.
Apesar de ser órgão ligado ao gabinete do ministro das Relações Exteriores, pode-se
considerar que a Assessoria de Imprensa é um departamento com tarefas definidas, mostrando
que o princípio das Relações Públicas como função gerencial separada de outras é existente.
O formalismo e o espírito de corpo como características do Itamaraty explicam a presença do
princípio. O formalismo tem influência por demandar a existência de um setor segmentado,
que cuida somente da comunicação do ministério. O espírito de corpo impacta por estimular
que os diplomatas queiram compor a equipe da Assessoria de Imprensa do Gabinete como
maneira de se aproximar de funcionários da alta hierarquia. Ao mostrar competência para os
diplomatas de cargos superiores, que normalmente atuam junto do ministro das Relações
Exteriores, os funcionários jovens na carreira têm a intenção de galgar novas posições no
Itamaraty ou nos postos e missões.
A característica burocrático-institucional de democratização está ligada ao princípio
da diversidade. Quanto à diversidade, não foi possível avaliar as dimensões racial e sexual por
serem características autodeclaradas e exigirem pesquisa com cada um dos diplomatas da
Assessoria de Imprensa do Gabinete. Destarte, os entrevistados apontaram a presença de um
diplomata fenotipicamente negro e duas diplomatas mulheres na equipe. O número de
mulheres na Assessoria de Imprensa do Gabinete é próximo ao número de aprovadas no
concurso, dado que na área de imprensa as mulheres correspondem a 22% dos diplomatas,
enquanto o número de aprovadas no concurso é cerca de 20%. Já o número de negros (11%
dos diplomatas), é inferior ao da cota proposta pela Lei 12.990 de 2014, que seria de 20%,
mas ainda é superior à estatística apresentada por Lima (2015), que foi de 2,4% dos admitidos
entre 2003 e 2010.
Os próximos princípios a serem analisados são: envolvimento no planejamento
estratégico, Relações Públicas como função gerencial separada de outras, empoderamento das
Relações Públicas junto dos altos níveis gerenciais e Relações Públicas integradas. A
correspondência dos princípios foi realizada em relação aos pilares da Diplomacia Pública
formulados por Ross (2003), como descrito no Quadro 22, que resume a descrição sobre os
pilares na Assessoria de Imprensa do Gabinete presentes no tópico 5.1 deste capítulo.
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Quadro 22. Pilares da Diplomacia Pública e princípios da Teoria de Excelência em Relações
Públicas
Defender políticas

Prioriza temas de acordo

internacionais

com agenda do governo;
nem sempre há clareza
sobre as políticas defendidas

Explicar razões e

Não acontece em razão de

fundamentos da política

preferência pela diplomacia

externa

secreta, instabilidade
política e falta de política de
Diplomacia Pública

Envolvimento no
planejamento estratégico

Ser consistente, confiável e

Credibilidade e

crível

confiabilidade confirmadas
pela imprensa; consistência
em políticas tradicionais

Empoderamento das
Relações Públicas junto

Transmitir mensagens-

Há esforços para manter

chave

consistência da mensagem;
dificuldade em diferenciar

aos altos níveis gerenciais

públicos
Alavancar mensagens

São inseridos conteúdos nos
canais de comunicação

Relações Públicas

oficiais, mesmo sem

integradas

avaliação de audiência e
alcance
Reconhecer parcerias e

Realizado com frequência;

alianças

estratégia para divulgação
mensagens-chave

Incentivar entendimento

Há preocupação sobre como

mútuo

mensagens serão
entendidas, mas não há
interação com a sociedade

Fonte: a autora.

Depois da apresentação do Quadro 22, que elenca os princípios de Relações Públicas
que foram relacionados com os pilares da Diplomacia Pública de Ross (2013), a análise se
inicia pelos princípios envolvimento das Relações Públicas no planejamento estratégico e
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empoderamento das Relações Públicas. Os dois princípios são verificados em conjunto, por
mostrarem o modo pelo qual a Assessoria de Imprensa do Gabinete se relaciona com a
hierarquia no Itamaraty. Para completar a descrição são retomadas três características
burocrático-institucionais, insulamento burocrático, formalismo e elitismo.
Partindo-se do primeiro pilar, que destaca a importância de defender políticas
internacionais, percebe-se que a Diplomacia Pública da Assessoria de Imprensa do Gabinete,
segundo os diplomatas entrevistados, está alinhada com as políticas defendidas pelo Itamaraty
e com os temas prioritários do governo. Essa afirmação significa que as mensagens
compartilhadas pela Diplomacia Pública para a opinião pública internacional são propostas
pelos graus hierárquicos superiores do Itamaraty e da presidência da República, não havendo
espaço para que o departamento se envolva no planejamento estratégico da política externa.
O fato de os temas a serem comunicados pela Assessoria de Imprensa do Gabinete
serem decididos pelo Itamaraty e por outros órgãos do governo federal também pode ser
interpretado como falta de empoderamento da Diplomacia Pública junto aos níveis gerenciais.
A Diplomacia Pública empoderada teria espaço para participar ativamente do planejamento
estratégico da política externa.
A função secundária da Assessoria de Imprensa do Gabinete no Itamaraty, a qual não
tem envolvimento no planejamento estratégico e nem é empoderada junto aos níveis
gerenciais, está relacionado também com duas características da Diplomacia Pública, que são
o insulamento e o formalismo que afetam o modo que a Assessoria de Imprensa do Gabinete
se relaciona com a estrutura do ministério. O insulamento, por exemplo, marca as ações de
Diplomacia Pública, em situações de gerenciamento de crise, que são pautadas pela
presidência da República e por outros ministérios. O formalismo faz que as regras
hierárquicas do Itamaraty sejam respeitadas, tirando o poder da Assessoria de Imprensa do
Gabinete ou sua participação no planejamento estratégico.
O segundo pilar de Ross (2013) para a Diplomacia Pública trata de explicar razões e
fundamentos da política externa. O embasamento desse pilar também está contido nos
princípios de empoderamento da Diplomacia Pública junto aos altos níveis gerenciais e
envolvimento no planejamento estratégico. No caso do Itamaraty, nota-se que não existe
poder da Diplomacia Pública junto de graus superiores, envolvimento no planejamento
estratégico ou valorização da Diplomacia Pública e da Comunicação. Portanto, pode-se
afirmar que não existem esforços para explicar as razões e fundamentos da política externa.
As justificações dos diplomatas entrevistados para que não haja interesse em detalhar
as razões e fundamentos da política externa para a opinião pública tem sua explicação na
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preferência pela diplomacia secreta, na inconstância política e na falta de uma política de
Diplomacia Pública dentro do Itamaraty. Excluindo-se a instabilidade política, que está
relacionada à história e ao cenário político brasileiro, a diplomacia secreta e a falta de uma
política de Diplomacia Pública assinalam para a falta de importância dada para a Diplomacia
Pública no país.
A tendência apontada pelos diplomatas entrevistados quanto à preferência do
Itamaraty pela diplomacia secreta, é considerada um dos motivos pelos quais o terceiro pilar
de Ross (2013) não está presente da Diplomacia Pública do Itamaraty. Considerando que o
Ministério das Relações Exteriores tem uma atitude elitista com a sociedade brasileira, não
ocorre uma explicação satisfatória sobre as razões e fundamentos da política externa junto da
opinião pública. A preferência pela diplomacia secreta aponta que a Assessoria de Imprensa
do Gabinete não é empoderada o suficiente nem para convencer os altos níveis gerenciais da
relevância da comunicação com a opinião pública, nem para participar do planejamento
estratégico da política externa.
Outra característica mencionada pelos diplomatas entrevistados foi a falta de uma
política de Diplomacia Pública, que também consta nas observações dos diplomatas quanto a
falta de explicação sobre razões e fundamentos da política externa. A ausência de um
documento que direcione as ações de Diplomacia Pública desenvolvidas pela Assessoria de
Imprensa do Gabinete deixa o setor sem diretrizes para explicar as razões e fundamentos da
política externa, uma vez que não há um instrumento oficial listando que esse deve ser uma
das finalidades da Diplomacia Pública. Se a Assessoria de Imprensa do Gabinete fosse um
órgão empoderado junto aos níveis gerenciais e participasse do planejamento estratégico,
muito provavelmente existiria uma política estabelecida para a Diplomacia Pública no
Itamaraty.
O princípio das Relações Públicas integradas será comentado a partir de sua relação
com quatro dos pilares propostos por Ross (2013): reconhecer parcerias e alianças, incentivar
entendimento mútuo, transmitir mensagens-chave e alavancar mensagens.
Em se tratando da transmissão das mensagens-chave há esforços para manter
consistência na comunicação. Mesmo problemas para distinguir os receptores da Diplomacia
Pública – se opinião pública interna ou externa –, o trabalho da Assessoria de Imprensa do
Gabinete visa sempre transmitir sua comunicação coerente com o que é definido pela
Presidência da República e departamentos do Itamaraty, mostrando que a Diplomacia Pública
funciona de forma integrada.
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O conteúdo relacionado à Diplomacia Pública é propagado pelos canais oficiais do
Itamaraty de forma a impulsionar mensagens sobre a política externa brasileira. Percebe-se
que os diplomatas responsáveis pela edição do conteúdo sabem diferir as diferentes
linguagens das mídias sociais; porém, não têm conhecimento do público que acessa cada uma
delas, seus meios de comunicação.
As parcerias do Itamaraty também são utilizadas para divulgar a Diplomacia Pública
brasileira, confirmando o princípio da Diplomacia Pública integrada. Quando o país divulga
tratados diplomáticos bilaterais ou multilaterais, são destacadas estratégias de política externa
que dão maior consistência na transmissão das mensagens-chave estabelecidas pelo
Ministério das Relações Exteriores ou por outros órgãos governamentais.
O último pilar de Ross (2013) a ser analisado diz respeito a incentivar o entendimento
mútuo. Nota-se, segundo as falas dos diplomatas entrevistados, que há preocupação sobre o
entendimento das mensagens transmitidas, mas não existem tentativas de estabelecer maior
integração com a sociedade. Portanto, com base neste pilar, verifica-se que a Diplomacia
Pública integrada funciona somente entre os setores governamentais, excluindo-se o público
final das mensagens.
O entendimento mútuo em Diplomacia Pública está relacionado com o princípio do
modelo simétrico de duas mãos e sua relação com o propósito, estrutura e taxonomia da
Diplomacia Pública. O resumo dessas relações está no Quadro 23.

Quadro 23. Princípio do modelo simétrico de duas mãos e relação com propósito, estrutura e
taxonomia da Diplomacia Pública
Estrutura
Informacional

Modelo simétrico de
duas mãos

Propósito

Informar

Taxonomia

Ferramentas divulgam mensagens
sobre o país; diplomacias cultural
e de intercâmbio têm alguma
importância

Fonte: a autora.

O princípio da simetria da comunicação de duas mãos proposto por Grunig (2002) é
considerado o padrão ideal entre os modelos de Relações Públicas apresentados por Grunig e
Hunt (1984). Ao realizar a análise adequada das entrevistas e outros materiais para isso
percebeu-se que os modelos de Relações Públicas se aproximam das categorias teóricas de
estrutura da Diplomacia Pública, de Zaharna (2009) e propósito da Diplomacia Pública,
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proposto por Kelley (2009), Leonard, Stead e Smewing (2002), como esquematizado na
Figura 5.
Figura 5. Modelos de Relações Públicas, estrutura e propósito da Diplomacia Pública

Fonte: a autora (2018).

A Figura 5 mostra que o modelo de simetria de duas mãos de Relações Públicas, no caso
desta dissertação aplicado à Diplomacia Pública, implica que a estrutura da Diplomacia
Pública seja relacional e seu propósito o engajamento. A análise desta pesquisa, no entanto,
aponta que o modelo utilizado pela Assessoria de Imprensa do Gabinete estaria mais próximo
ao da informação pública, com estrutura Diplomacia Pública informacional e com a finalidade
de informar seu público-alvo.
A justificativa para esse resultado pode ser verificada por meio da análise das atividades
da Assessoria de Imprensa do Gabinete. A descrição de suas principais tarefas, como
encontrado no site do Itamaraty (BRASIL, [s.d.]), é o de estabelecer a relação do Itamaraty
com a imprensa nacional e internacional, cobrir eventos internos e viagens do ministro, além
de gerenciar a atualização de conteúdo sobre o ministério nas plataformas digitais. Não há
menções na compilação sobre as funções da Assessoria de Imprensa do Gabinete sobre
relacionamento com a opinião pública. Destarte, entre os objetivos de Diplomacia Pública,
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elencados na mesma página eletrônica, há citações sobre interagir e prestar contas com a
sociedade civil brasileira; não se menciona nada sobre a opinião pública internacional.
O uso dos instrumentos de Diplomacia Pública pelo Itamaraty também aponta para um
modelo de informação pública. Há destaque para as mídias sociais e divulgação de notas à
imprensa no site, com raras pesquisas de opinião. O advocacy, como instrumento de
informação pública, poderia ser mais bem desenvolvido pela Assessoria de Imprensa do
Gabinete. O contraponto entre as categorias taxonômicas da Diplomacia Pública brasileira
está nas atividades de diplomacia cultural e diplomacia de intercâmbio, que encontram no
Departamento Cultural, um setor dedicado somente a elas no organograma do Ministério das
Relações Exteriores.
Kelley (2009), em sua matriz de substratos da Diplomacia Pública, apresentada no
Capítulo 2 desta dissertação, explica que um país que adota o propósito de informar, para suas
atividades de comunicação para a opinião pública internacional, aplica um modelo de
advocacy. Nesse caso, o estilo de comunicação deve ser transparente, visando alcançar
resultados a longo prazo e com orientação tanto reativa, quanto proativa. O Quadro 24
apresenta ideias de Kelley (2009), em comparação com o analisado nas atividades da
Assessoria de Imprensa do Gabinete.
Quadro 24. Matriz de substratos da Diplomacia Pública da Assessoria de Imprensa do Gabinete
Modelo de Kelley (2009)
Modelo de advocacy
Estilo de comunicação

Informação
Transparente

Período de tempo

Longo prazo / curto prazo

Postura e orientação

Reativo / proativo

Assessoria de Imprensa do
Gabinete
Modelo de advocacy pouco
desenvolvido
Informação
Transparente
Mais curto prazo do que
longo prazo
Fracas ações proativas no dia
a dia e reativo em situações
de crise

Fonte: a autora, com base em Kelley (2009).

Considerando o modelo de substratos de Diplomacia Pública de Kelley (2009)
apresentado no Quadro 24, a Assessoria de Imprensa do Gabinete tem suas atividades
desenvolvidas com base em um modelo de advocacy, em que transmite à opinião pública suas
ideias. Entretanto, por concentrar seu trabalho na redação de notas, atendimento à imprensa e
atualização de redes sociais, pode-se considerar que as tarefas de advocacy poderiam ser
melhor estruturadas, se existisse um planejamento da área de Diplomacia Pública.
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Resumindo, segundo as ideias de Zaharna (2009), Ross (2003), Kelley (2009), Leonard,
Stead e Smewing (2002), Signitzer e Coombs (1992) e Cull (2008, 2009b, 2012) verifica-se
que o planejamento da Diplomacia Pública é indispensável para que as atividades estejam
alinhadas com suas principais funções, colaborando para a comunicação de um país junto da
opinião pública internacional, assim como para a excelência em Diplomacia Pública. As
funções da Diplomacia Pública, como apresentadas no Quadro 6 do Capítulo 2 são aqui
retomadas, aditando-se observação sobre a forma que a Assessoria de Imprensa do Gabinete
desenvolve cada uma delas, conforme Quadro 25.

Quadro 25. Funções da Diplomacia Pública de acordo com atividades da Assessoria de Imprensa
do Gabinete
Funções da Diplomacia Pública
Atividades Assessoria de Imprensa do Gabiente
Informações sobre Itamaraty chegam à população
Troca de informações
de outros países por meio da imprensa internacional
e das contas de Twitter em espanhol e inglês.
Mensuração de imagem raramente realizada ou por
análise de clipping
Maior preocupação em transmitir mensagens sobre
Redução de clichés e preconceitos
ações de política externa do que em reduzir clichês
e preconceitos, com exceção em situações de
gerenciamento de crise
Criação de simpatia pela política externa Seria melhor realizado pela Assessoria de Imprensa
do Gabinete com planejamento de campanhas de
e pelo modelo de sociedade
advocacy com frequência. Diplomacia cultural e de
intercâmbio têm papel importante, mas são
realizadas por Departamento Cultural
Estilo da comunicação realizada pela Assessoria de
Autorretratação
Imprensa do Gabinete representa estrutura formal,
bacharelesca e corporativista do Itamaraty
Sem realização de campanhas de advocacy com
Construção de imagem
frequência, construção da imagem depende da
imprensa internacional e postagens nas mídias
sociais, como Twitter em espanhol e inglês
Propósito e estrutura de Diplomacia Pública
Engajar a opinião pública internacional
informacionais, mas há maior preocupação em
transmitir mensagens de interesse do Itamaraty do
que engajar opinião pública. Não há planejamento
de ações para engajamento
Influenciar a população de outros países Propósito e estrutura de Diplomacia Pública
informacionais, há maior preocupação em
transmitir mensagens de interesse do Itamaraty do
que influenciar população de outros países. Não há
planejamento de ações para influenciar
Propósito e estrutura de Diplomacia Pública
Construir relacionamentos
informacionais, há maior preocupação em
transmitir mensagens de interesse do Itamaraty do
que construir relacionamentos com a opinião
pública internacional
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Fonte: a autora, com base em Zaharna (2009), Ross (2003), Kelley (2009), Leonard, Stead e Smewing (2002),
Signitzer e Coombs (1992) e Cull (2008, 2009b, 2012).

Por meio da leitura do Quadro 25 percebe-se que a Diplomacia Pública realizada pela
Assessoria de Imprensa do Gabinete cumpre poucas funções entre as descritas pelos autores
referidos nesta dissertação. Suas atividades concentradas na transmissão de informações sobre
os acontecimentos do Ministério das Relações Exteriores, como assinatura de tratados,
viagens e visitas internacionais e repúdio a atos de terrorismo, mostram que o trabalho
rotineiro se sobrepõe às estratégias de Diplomacia Pública. Assim, impõem-se o propósito e a
estrutura informacional na Diplomacia Pública, assumindo-se um modelo de informação
pública e deixando pouco espaço para que a Diplomacia Pública seja realizada com
excelência.

5.3 Interpretação dos resultados segundo a matriz de análise
A matriz de análise desta dissertação, como apresentada no Capítulo 4, propõe a
interpretação dos dados recolhidos por meio das entrevistas e da análise dos materiais de
apoio, como o site e as mídias sociais do Itamaraty e considera dois eixos: as características
da Diplomacia Pública (eixo Y), resumidas nas categorias de análise retiradas dos conceitos
propostos por Zaharna (2009), Ross (2003), Kelley (2009), Leonard, Stead e Smewing
(2002), Signitzer e Coombs (1992) e Cull (2008, 2009b, 2012); e as características da
Assessoria de Imprensa do Gabinete (eixo X), retiradas de Moura (2006 e 2007), Cheibub
(1986 e 1989), Lima (2014), Amado (2013), Barros (1986), Almeida (2015), e Faria, Lopes e
Casarões (2012). A área de intersecção entre os dois eixos representa a Teoria de Excelência
em Relações Públicas, aplicados à Diplomacia Pública, como proposto por Yun (2005).
Os resultados da análise apresentada na seção 5.1 deste capítulo demonstram que as
características burocrático-institucionais do Itamaraty estão fortemente presentes na
Assessoria de Imprensa do Gabinete, marcando a prática de suas atividades.


Bacharelismo: quatro dos nove diplomatas da Assessoria de Imprensa do Gabinete têm
graduação em Direito;



Formalismo: não há regras formais para desenvolvimento das tarefas da Assessoria de
Imprensa do Gabinete, mas o respeito à hierarquia do Itamaraty é forte. Também há
indicação de formalismo na prioridade das atividades conforme agenda de política
externa.
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Elitismo: os diplomatas são graduados em universidades de elite, como as públicas
estaduais e federais e as confessionais. Também foi considerado elitismo a exclusão da
sociedade civil nas discussões sobre Diplomacia Pública.



Profissionalismo: há diplomatas com formação e experiência em comunicação; contudo,
o conhecimento não é tem homogeneidade por meio de treinamento e instrução.



Insulamento: menor do que nas outras áreas do Ministério das Relações Exteriores. Há
trabalho em conjunto com outros ministérios, mas coordenados pela Presidência ou outros
órgãos.



Espírito de corpo: forte, mas contestado por diplomatas das novas gerações.



Democratização: poucas mulheres e negros na Assessoria de Imprensa do Gabinete.
Aumento do número de diplomatas de formações diferentes de Direito.
Desta forma, percebe-se que as características burocrático-institucionais ainda são

muito presentes na Assessoria de Imprensa do Gabinete, tornando a cultura organizacional do
departamento alinhada com a cultura organizacional do Itamaraty. Portanto, a análise que se
faz da situação descrita não é favorável, pois aponta que as práticas da Assessoria de
Imprensa do Gabinete estão submetidas a uma burocracia de hierarquia rígida, com excesso
de formalismo e pouca flexibilidade. Essas características são prejudiciais para a estrutura que
é responsável pela comunicação do Ministério das Relações Exteriores, o que demanda
criatividade e agilidade na execução das atividades.
Quanto às características da Diplomacia Pública encontradas na Assessoria de
Imprensa do Gabinete, retoma-se resumidamente abaixo o exposto na seção 5.1 deste
capítulo.


Pilares: está presente a defesa da política externa brasileira, com prioridade da agenda
de governo e sem muita clareza sobre os temas defendidos. Não há explicação sobre
as razões e fundamentos da política externa para a opinião pública, embora as
mensagens transmitidas sejam consistentes, confiáveis e críveis. Também verificou-se
que públicos das mensagens-chaves não são segmentados, utilizando-se os canais de
comunicação oficiais sem critérios, nem avaliação de audiência e alcance. As
parcerias são reconhecidas com frequência para a divulgação de mensagens-chaves
definidas. Há preocupação o entendimento das informações pelos públicos, mas não
há interação com eles.



Estrutura: informacional, com preocupação da Assessoria de Imprensa do Gabinete
em transmitir informações de modo claro para a opinião pública.
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Propósito: a Assessoria de Imprensa do Gabinete tem como principal propósito
informar a opinião pública nacional e internacional.



Taxonomia: a Assessoria de Imprensa do Gabinete utiliza raramente a pesquisa de
opinião, assim como a mensuração de clipping; o advocacy é utilizado nas relações
com a imprensa e nos casos de gerenciamento de crise; e há uso da radiodifusão
internacional, na forma de comunicação por meio de mídias sociais. A diplomacia
cultural e a diplomacia de intercâmbio são responsabilidade do Departamento
Cultural.

Por meio da leitura dos aspectos acima se percebe que são poucos os pilares da
Diplomacia Pública que estão estruturados pela Assessoria de Imprensa do Gabinete, assim
como sua estrutura e propósito dão prioridade a informar o público alvo. Quanto à
classificação da taxonomia, há incipiente trabalho de pesquisa de opinião, advocacy e
radiodifusão internacional e mídias sociais.
Com os cruzamentos das características burocrático-institucionais e da Diplomacia
Pública da Assessoria de Imprensa do Gabinete nota-se que as primeiras estão muito mais
presentes do que as segundas. Portanto, verifica-se que as atividades do setor estão longe do
que está recomendado por Grunig (2002) nos princípios da Teoria da Excelência em Relações
Públicas. Graficamente, percebe-se que a Assessoria de Imprensa do Gabinete está situada no
quadrante em que as características organizacionais são acentuadas, enquanto as
características da diplomacia pública são atenuadas, ou seja, o quadrante em que o
cruzamento das características aponta que a Diplomacia Pública não é excelente. A conclusão
pode ser visualizada na Figura 6.
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Figura 6. Resultados da matriz de análise para a Assessoria de Imprensa do Gabinete

Fonte: a autora.

Os achados do cruzamento das características burocrático-institucionais e da
Diplomacia Pública da Assessoria de Imprensa do Gabinete corroboram a análise feita na
primeira e segunda partes deste capítulo. No curso da análise foram apontados que a
Assessoria de Imprensa não tem conhecimento para cumprir papel gerencial na estrutura
do Itamaraty, destarte seu gestor detenha conhecimentos. A Assessoria de Imprensa do
Gabinete não é um órgão empoderado na hierarquia do Itamaraty, não se envolvendo no
planejamento estratégico da política externa brasileira. Ainda que tenha função gerencial
separada de outras no Ministério das Relações Exteriores, o setor se integra a outros no
Itamaraty e em outros órgãos federais para a realização de suas atividades, sempre
seguindo um modelo de informação pública distante da comunicação simétrica de duas
mãos. Aponta-se também que há tendência de aumento da diversidade entre os diplomatas
da área, mas somente a longo prazo.

A última parte desta dissertação apresenta as considerações finais do trabalho,
apontando as principais conclusões da pesquisa com base nas análises acima descritas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pesquisas sobre Diplomacia Pública no Brasil ainda são escassas. Ao buscar a
intersecção da Diplomacia Pública com a Comunicação e as Relações Internacionais observase que ainda há longo caminho a ser percorrido, pelo menos para entender como os países se
relacionam com a opinião pública global. Esta dissertação de mestrado teve o propósito
entender qual é a função da Assessoria de Imprensa do Gabinete do Ministério das Relações
Exteriores na Diplomacia Pública e quais são as características da cultura organizacional do
Itamaraty que influem nas atividades do referido setor.
Em um mundo global, a tecnologia assumiu tem ação importante na comunicação
mediante para a difusão instantânea das informações, e as instituições que transmitem
mensagens à opinião pública devem estar preparadas para atender com urgência a demanda
cada vez maior do público. A comunicação em tempo real traz desafios para a imagem das
organizações, sejam elas públicas ou privadas, ao permitir prontas reações do público às
notícias; tal rapidez pode ser amplificada e causar problemas ou crises em proporções
incontroláveis. No caso dos países, o fenômeno da globalização passou a exigir que os entes
de governo se preparem para adotar uma comunicação simétrica, ética e transparente, com
vistas na fortificação da democracia.
Para os órgãos públicos que são responsáveis pelas relações exteriores, as
adversidades são ainda maiores. Além de se comprometer com a opinião pública interna, o
Itamaraty, no caso brasileiro, também têm o compromisso de representar o país junto a outras
nações e das organizações internacionais. Nesse caso, a repercussão das mensagens
divulgadas vão muito além dos mais de 209 milhões de brasileiros (IBGE, 2018), alcançando
a sociedade internacional.
No entanto, ao analisar as práticas da Assessoria de Imprensa do Gabinete percebeu-se
que as relações com a opinião pública internacional não é uma de suas prioridades. Observouse que no seu cotidiano, o trabalho está focado em divulgar notas à imprensa, inserir
conteúdos nas mídias sociais oficiais e atender a demandas de jornalistas, portanto conclui-se
que a Assessoria de Imprensa do Gabinete perde a oportunidade de desenvolver estratégias de
comunicação com base em um planejamento que abranja ações de construção da reputação
internacional do país.
Os resultados das entrevistas realizadas com os diplomatas que trabalham diretamente
ou não à Assessoria de Imprensa do Gabinete, apontaram que a cultura organizacional do
Itamaraty tem um peso significativo no desenvolvimento de suas ações. Características
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culturais do Ministério das Relações Exteriores como bacharelismo, elitismo, espírito de
corpo e formalismo impactam no funcionamento do referido setor com relação à Diplomacia
Pública brasileira e, como foi apreciado, dificultam que o trabalho seja realizado com
eficiência.
Sob o aspecto das Relações Públicas, a atividade da comunicação e sua importância
nas organizações podem ser avaliadas segundo a Teoria da Excelência (GRUNIG et al.,
2002). Os princípios expostos por James Grunig e coautores foram utilizados nessa pesquisa
para entender se as características burocrático-institucionais do Itamaraty têm repercussão na
Diplomacia Pública. O resultado encontrado, por meio da análise das entrevistas realizadas
com nove diplomatas e dois jornalistas indicam que as atividades da Diplomacia Pública da
Assessoria de Imprensa do Gabinete estão distantes de se identificarem com os princípios da
Teoria da Excelência em Relações Públicas de Grunig et al. (2002).
A cultura organizacional que permeia a Assessoria de Imprensa do Gabinete é um
espelho dos hábitos do Itamaraty. O Ministério das Relações Exteriores é reconhecido como
um órgão de governo distante da sociedade, que não incentiva o diálogo com a população
brasileira. Esse reconhecimento da sociedade brasileira é prejudicial para os interesses do país
e faz com que a população não veja sentido nas ações de política externa. Mesmo que alguns
grupos, como a academia e representantes dos segmentos econômicos tenham alguma
participação nas discussões sobre as relações internacionais do país, tal prática ainda
encontra-se pouco avançada.
As características burocrático-institucionais do Itamaraty fazem parte da herança
cultural da sociedade brasileira. A origem colonial deixou marcas profundas como o
clientelismo, elitismo, bacharelismo e filhotismo, que se tornam materiais nas relações
pessoais e profissionais até os dias de hoje. Em uma instituição como o Itamaraty, ligada a
tradições, é de se esperar que essas características não tenham desaparecido, ainda mais
quando os novos diplomatas passam pelo Instituto Rio Branco, responsável por socializar os
novos diplomatas e ensinar as regras escritas e não escritas de convivência do ministério.
Se a cultura organizacional do Itamaraty e da Assessoria de Imprensa do Gabinete
fosse mais aberta à participação da sociedade, provavelmente os resultados encontrados nesta
pesquisa seriam diferentes. Marcado pelo formalismo e pelo elitismo, o propósito da
Diplomacia Pública brasileira é informar o que acontece no Ministério das Relações
Exteriores, sob um modelo de comunicação assimétrico típico de agências de informação. A
introspecção e a falta de transparência aproximam as atividades do Itamaraty muito mais de
uma "diplomacia secreta" do que da Diplomacia Pública. A participação da sociedade
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nacional e internacional em um modelo de comunicação simétrico de duas mãos colaboraria
para que a política externa brasileira fosse construída de modo mais democrático.
Todavia, as entrevistas com os diplomatas deixam evidente que as características da
cultura organizacional começam a se diluir em alguns grupos, principalmente os que atuaram
externamente ao Itamaraty e foram influenciados pelas mudanças das relações de trabalho
contemporâneas.
A primeira divergência importante entre os diplomatas entrevistados se deu quanto ao
planejamento das ações de Diplomacia Pública. A discussão ocorre entre os diplomatas que
atuam na Assessoria de Imprensa do Gabinete e aqueles que não estão no setor, mas que se
interessam sobre o tema e ampliaram seus conhecimentos em Diplomacia Pública. Os
diplomatas não ligados à Assessoria de Imprensa do Gabinete conseguem ter uma opinião
mais distante da cultura organizacional e são mais críticos. Esses entrevistados consideram
que as atividades da área se beneficiariam de um planejamento estratégico de Diplomacia
Pública desde que fossem elaborados objetivos de comunicação, com esclarecimento de
mensagens-chave, definição de público alvo e de cronograma de ações a serem realizadas. De
outro lado, os diplomatas que estão na Assessoria de Imprensa do Gabinete acreditam que a
definição de um planejamento de Diplomacia Pública limitaria as atividades do departamento
a estratégias preestabelecidas, impedindo a capacidade de se readequar conforme surgem os
assuntos ou situações das relações internacionais.
Em realidade, a falta de planejamento de Diplomacia Pública é que faz com que a
atuação da Assessoria de Imprensa do Gabinete seja restrita. Sem um plano estratégico, o
trabalho passa a ser reativo, se resumindo a atender a demandas da imprensa e a solicitações
das subsecretarias e divisões do Itamaraty. As ações reativas não permitem a gestão da
imagem e da reputação do país junto de seu público alvo, como a população dos outros países,
e as relações com a opinião pública acontecem somente em questões específicas. Desta forma,
pode-se afirmar que não existe Diplomacia Pública se não há estratégias de comunicação para
divulgar a política externa de um país e incentivar sua relação com a opinião pública
internacional.
Os jovens diplomatas também têm contestações sobre a Diplomacia Pública e o papel
da Assessoria de Imprensa do Gabinete. Enquanto os diplomatas há mais tempo no Itamaraty
são fiéis às tradições, os diplomatas mais jovens levantam objeções quanto ao processo de
trabalho no ministério.
As críticas à cultura organizacional do Itamaraty feitas pelos diplomatas mais jovens
são resultados da variedade de ideias vindas com a democratização do acesso à carreira.
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Mesmo que o último concurso com mais de 100 vagas tenha acontecido em 2010, a abertura
de grande número de vagas ajudou a divulgar a carreira diplomática, que passou a atrair
candidatos com diferentes perfis pessoais e profissionais. Muitos dos novos diplomatas
chegam ao Instituto Rio Branco com experiência de mercado. A vida profissional anterior
pode colaborar para o amadurecimento dos futuros diplomatas, oportunizando a que cheguem
ao Itamaraty com um mindset de gestão estratégica, assim como de modernização de
processos de trabalho.
A Diplomacia Pública e a atuação da Assessoria de Imprensa têm muito a ganhar com
os diferentes modos de pensar, trazidos tanto pelos diplomatas de fora do departamento,
quanto pelos diplomatas mais jovens e com isso há uma ampliação de ideias e
comportamentos. A Diplomacia Pública estará mais próxima dos princípios de excelência
descritos por Grunig et al. (2002) quanto mais se estender para novos conhecimentos e
experiências.
Entender as transformações que ocorrerão na cultura organizacional e na Diplomacia
Pública do Itamaraty com a chegada de diplomatas de diferentes perfis é um dos
desdobramentos possíveis para esta pesquisa. Nesse caso será importante também levar em
consideração a participação dos grupos minoritários que têm conseguido com que sua
representação seja aumentada gradativamente, por meio de leis ou regulamentos internos. A
legislação federal reserva vagas nos concursos públicos para deficientes físicos (Lei no 8.112
de 11 de novembro de 1990) e negros (Lei no 12.990 de 9 de junho de 2014). Desde 2017,
uma portaria do ministério estende a casais do mesmo sexo direitos iguais aos dos casais
heterossexuais no Exterior. Também o aumento do número de mulheres na diplomacia, a
partir de junho de 2018 foi incentivado pelo Itamaraty por meio da campanha
#maismulheresdiplomatas, veiculada nas redes sociais.
Outra questão que tem relevância para ser desenvolvida no futuro trata da
comunicação simétrica de duas mãos em Diplomacia Pública. A participação da sociedade
civil brasileira e internacional traria uma comunicação ampliada e democrática, mais
significativo para todos os entes envolvidos. Por meio de pesquisa com esse enfoque será
possível entender quais são os interesses dos diferentes grupos da sociedade civil na
Diplomacia Pública e qual a imagem e a reputação do Brasil para cada um deles.
Como relação às limitações deste estudo, reconhece-se que a pesquisa poderia ser
ampliada com a participação de mais entrevistados. Embora o acesso aos diplomatas tenha
sido mais fácil do que o esperado, a inclusão de um maior número de diplomatas que estão em
representações no Exterior com certeza poderia ter trazido novas e diferentes perspectivas
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para a temática. Esses diplomatas contribuiriam com a opinião de quem se relaciona com a
opinião pública estrangeira no dia a dia de suas atividades na embaixada, consulado ou
missão em organização internacional.
Como implicações para a prática, é importante reforçar que a Assessoria de Imprensa
do Gabinete poderia se beneficiar com o auxílio de uma agência de Relações Públicas
externa. Com as atividades operacionais de atendimento à imprensa, redação de textos e
atualização de redes sociais sendo desenvolvida por profissionais de Comunicação externos
ao Itamaraty, a Assessoria de Imprensa teria mais disponibilidade para conceber e aplicar
planos estratégicos, diagnósticos da imagem do Brasil no Exterior, assim como a elaboração
de planejamentos para ações de Diplomacia Pública sobre temas específicos.
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APÊNDICE I – LISTA DE DIPLOMATAS E FUNCIONÁRIOS
ADMINISTRATIVOS DA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO
GABINETE, EM JULHO DE 2018
Diplomatas
Ministro de segunda classe Cláudio Garon
Conselheiro Heitor Sette Ferreira Pires Granafei
Conselheira Simone Meira Dias, C Felipe Carlos Antunes
Primeira-secretária Deborah Carvalho de Souza
Primeiro-secretário Eduardo Frighetto
Segundo-secretário Bruno Santos de Oliveira
Segundo-secretário Marco Kinzo Bernardy
Terceiro-secretário Flávio Beicker Barbosa de Oliveira

Administrativos
Oficial de chancelaria Amélia Maria Fernandes Alves
Oficial de chancelaria Vidya Alves Moreira
Oficial de chancelaria Saide Maria Vianna Saboia
Oficial de chancelaria Inajara Tainá Lessa Gomes
Oficial de chancelaria Ana Emilia Lanna Ribeiro
Oficial de chancelaria Valéria Pedroso Ricci
Oficial de chancelaria Wagner Humberto Durães de Oliveira
Oficial de chancelaria Arthur Max Rodrigues de Oliveira
Assistente de chancelaria Maria José Moreira dos Santos
Assistente de chancelaria Maria Luiza Mello da Cunha Costa
Plano Geral de Cargos do Poder Executivo – Agente Administrativo Ana Paula de Araujo
Bastos
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APÊNDICE II – E-MAIL ENVIADO AO CHEFE DA ASSESSORIA DE
IMPRENSA DO GABINETE SOBRE APRESENTAÇÃO DA PESQUISA
São Paulo, 29 de agosto de 2017.

Ilmo. Sr.
Conselheiro Claudio Garon
Assessoria de Imprensa
Ministério das Relações Exteriores
Brasília – DF

Prezado Ministro de Segunda Classe Claudio Garon,
Sou aluna de mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (PPGCOM-ECA-USP). Meu
projeto de pesquisa está relacionado com o papel da Assessoria de Imprensa do Gabinete do
Ministério das Relações Exteriores na Diplomacia Pública brasileira.
Para a realização da pesquisa, gostaria de entrevistá-lo, assim como a outros diplomatas e
servidores administrativos lotados na AIG. De acordo com os procedimentos metodológicos
do projeto, estipulei entrevistar servidores que se desempenham nas seguintes funções:
conselheiro, primeiro-secretário, segundo-secretário, terceiro-secretário, oficial de
chancelaria, assistente de chancelaria e estagiário. Também irei entrevistar diplomatas de
outras divisões do Itamaraty. Destaco que as identidades dos entrevistados será mantida em
sigilo.
Pretendo permanecer em Brasília na primeira quinzena do mês de outubro para entrevistar os
diplomatas e servidores e para isso peço que me avise sobre sua disponibilidade para conceder
a entrevista no mencionado período. Também gostaria de saber se posso contar com sua
colaboração para incentivar seus subordinados a participarem da pesquisa.
Fico à espera de sua resposta.
Atenciosamente,
Camila Verbisck Alcântara Bonfim
Aluna no. 9062969
ECA/USP
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APÊNDICE III – QUESTIONÁRIOS DE ENTREVISTA DE PESQUISA
Questionário 1 – Chefe da Assessoria de Imprensa do Gabinete



























Conte seu histórico profissional até a aprovação no concurso. (Ensino médio, curso
superior, especializações, intercâmbios, atividades extracurriculares)
Conte sua progressão de carreira dentro do Itamaraty.
Como chegou à chefia da AIG? Por quais postos passou antes?
Já tinha interesse por comunicação? Por relacionamento com a imprensa? Por mídias
sociais?
Fez algum curso externo relacionado à área depois de assumir o posto?
Como são treinados os funcionários que chegam a AIG (diplomatas e
administrativos)?
Qual a sua função dentro da AIG?
Existe relacionamento da AIG com áreas de comunicação de outros ministérios ou
SECOM Presidência? Explique.
Existe uma política de comunicação do Itamaraty? Existem regras formais? Quais
são?
Existe um planejamento estratégico de comunicação?
Como é passado o briefing das divisões para divulgações / coberturas da AIG?
Como é realizada a cobertura de eventos para mídias sociais / produção de
comunicados?
Quais são os públicos-alvo das comunicações da AIG? Há segmentação das
mensagens?
Como é selecionado o mailing de imprensa?
Há tradução para outros idiomas dos textos divulgados? Por que? Qual o critério?
Como é realizado o relacionamento com jornalistas estrangeiros?
Como é realizado o relacionamento com formadores de opinião internacionais?
Qual o processo para dar andamento a solicitações de imprensa estrangeira?
Há contato com os responsáveis pela comunicação das embaixadas, consulados e
missões? Existe um alinhamento das tarefas e estratégias?
Na sua opinião, você trabalha a diplomacia pública no conceito de participação da
sociedade ou da comunicação do Brasi no exterior? Esse é o conceito trabalhado pela
AIG?
Qual seriam os objetivos dessa diplomacia pública aplicada pela AIG?
São realizadas pesquisas de opinião da imagem do Brasil no exterior?
Há campanhas sobre temas específicos idealizadas pela AIG?
Como essas campanhas são planejadas?
Como é a decisão editorial de usar mídias como fotos e vídeos em coberturas? Quem
faz a captação?
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Há relacionamento da AIG com o Departamento Cultural? Como acontece?
Há relacionamento da AIG com a TV Brasil internacional? Como acontece?

Questionário 2 – Diplomatas atuantes na Assessoria de Imprensa do Gabinete























Conte seu histórico profissional até a aprovação no concurso. (Ensino médio, curso
superior, especializações, intercâmbios, atividades extracurriculares)
Conte sua progressão de carreira dentro do Itamaraty.
Já tinha interesse por comunicação? Por relacionamento com a imprensa? Por mídias
sociais?
Fez algum curso externo relacionado à área depois de assumir o posto?
Como são treinados os funcionários que chegam a AIG (diplomatas e
administrativos)?
Qual a sua função dentro da AIG?
Existe relacionamento da AIG com áreas de comunicação de outros ministérios ou
SECOM Presidência? Explique.
Existe uma política de comunicação do Itamaraty? Existem regras formais? Quais
são?
Como é passado o briefing das divisões para divulgações / coberturas da AIG?
Como é realizada a cobertura de eventos para mídias sociais / produção de
comunicados?
Quais são os públicos-alvo das comunicações da AIG? Há segmentação das
mensagens?
Como é selecionado o mailing de imprensa?
Há tradução para outros idiomas dos textos divulgados? Por que? Qual o critério?
Como é realizado o relacionamento com jornalistas estrangeiros?
Como é realizado o relacionamento com formadores de opinião internacionais?
Qual o processo para dar andamento a solicitações de imprensa estrangeira?
São realizadas pesquisas de opinião sobre o Brasil no exterior?
Há campanhas sobre temas específicos idealizadas pela AIG?
Como essas campanhas são planejadas?
Como é a decisão editorial de usar mídias como fotos e vídeos em coberturas? Quem
faz a captação?
Há relacionamento da AIG com o Departamento Cultural? Como acontece?
Há relacionamento da AIG com a TV Brasil internacional? Como acontece?
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Questionário 3 – Diplomatas não atuantes na Assessoria de Imprensa do Gabinete










Conte seu histórico profissional até a aprovação no concurso. (Ensino médio, curso
superior, especializações, intercâmbios, atividades extracurriculares)
Conte sua progressão de carreira dentro do Itamaraty.
Já tinha interesse por comunicação? Por relacionamento com a imprensa? Por mídias
sociais?
Fez algum curso externo relacionado à área depois de assumir o posto?
(Se aplicável) Qual era sua função dentro da AIG?
Acredita que existe uma política de comunicação no Itamaraty? Como a enxerga?
Existe um diplomata / funcionário administrativo de ligação com a imprensa ou com a
AIG na sua área? Como é esse trabalho?
Como avalia o trabalho da AIG como área de divulgação do Itamaraty?
Que processos na sua área atual poderiam ser bem aproveitados na AIG?

Questionário 4 – Jornalistas












Conte seu histórico profissional. Há quantos anos cobre temas da área internacional?
Como é seu relacionamento com os profissionais da AIG?
Comparando seu relacionamento com a AIG com a assessoria de imprensa de uma
grande imprensa, aponte semelhanças e diferenças.
Vê continuidade entre as políticas desenvolvidas pelo Itamaraty e o trabalho da AIG?
Exemplifique.
Percebe diferença entre a comunicação da AIG com imprensa nacional e imprensa
estrangeira?
Já ouviu comentário de jornalistas estrangeiros sobre o trabalho da AIG? Qual?
Já enfrentou situação em que o assessor da AIG que o atendeu não tinha conhecimento
sobre comunicação e/ou jornalismo? Conte detalhes.
Se você já teve experiências de trabalhar com a assessoria de imprensa de outros
países, percebe diferenças? Quais?
Alguma vez o formalismo / corporativismo dos diplomatas da AIG atrapalhou na
apuração de alguma pauta? Conte detalhes.
Frente a situação econômica e política, você acha que a AIG está filtrando informação
ou deixando de responder solicitações?
Uma vez que parte dos diplomatas que atuam na AIG não são comunicadores, você
acha que isso atrapalha o relacionamento dos jornalistas com o Itamaraty?
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