
Texto preliminar
A comunicação com os públicos estratégicos

A proposta de comunicação do IFBA
A comunicação institucional do IFBA tem como atributos distintivos o vínculo

indissociável com os princípios básicos que a caracterizam como uma

comunicação pública, comunicação estratégica e comunicação integrada.

A comunicação pública não coincide com a chamada comunicação

governamental, porque não está limitada às condições que regem a

comunicação do Estado, abrangendo inclusive às instituições ou empresas que

estabelecem ações e estratégias que objetivam o compromisso com o

interesse público. Além disso, a comunicação pública não se confunde com a

prática da comunicação política e, apoiada no princípio da impessoalidade, não

se identifica com interesses de grupos ou de pessoas.

A exemplo dos institutos que integram a Rede Federal, a comunicação do IFBA

está alinhada estritamente com a visão, a missão e os objetivos institucionais e

busca o diálogo permanente com os públicos estratégicos e os cidadãos de

maneira geral. Ela se respalda em uma estrutura profissionalizada que reúne

as diversas competências profissionais em comunicação, subsidiando o

esforço de divulgação dos projetos e programas do Instituto nas áreas de

ensino, extensão, pesquisa e inovação. Desenvolve, também, ações

comunicacionais que reforçam o compromisso institucional com políticas

públicas afirmativas que promovem a inclusão socioeconômica, voltadas para

grupos ou segmentos que são objeto de discriminação étnica, religiosa, racial e

de gênero.



A comunicação do IFBA assume como princípios norteadores a ética, a

transparência, a responsabilidade socioambiental, a defesa da liberdade de

expressão e dos direitos humanos, o compromisso com a sustentabilidade, as

boas práticas de governança e “compliance”, a inclusão, a diversidade e a

acessibilidade.

A comunicação estratégica
A comunicação permeia todas as atividades do IFBA e deve ser reconhecida

como processo fundante voltado para a disseminação da cultura institucional,

com atenção aos nossos valores e à nossa identidade. Ela está comprometida

com a consolidação da imagem e reputação institucional, fruto de um

relacionamento competente e produtivo com os públicos estratégicos e a

sociedade.

É fundamental destacar que a consideração da comunicação como processo

estratégico, requer, como pressuposto básico, o reconhecimento da estrutura

profissionalizada da comunicação também como estratégica. Isso significa que

ela deve participar efetivamente do processo de tomada de decisões, em

particular aquelas que dizem respeito ao planejamento e execução de ações e

estratégias de comunicação. Deve, ainda, desfrutar de autonomia para a

realização de suas atividades, e ser objeto de ações que a qualifiquem pela

capacitação dos profissionais e pela incorporação de recursos técnicos e

financeiros adequados.

A comunicação integrada
A área de comunicação deve estar articulada com outros setores e áreas do

Instituto (Gestão de Pessoas, Tecnologia da Informação, Planejamento,

Finanças, Pro-Reitorias e Diretorias em geral), estabelecendo parcerias que

permitem a realização de um conjunto expressivo de ações comunicacionais.

Deve privilegiar o desenvolvimento de um esforço de comunicação em rede,

com a participação de todos aqueles que gerenciam e/ou desenvolvem

atividades de comunicação no Instituto, sejam eles comunicadores

profissionais ou servidores que, embora não formados na área, contribuem

para o fortalecimento da comunicação institucional.



A valorização das competências profissionais
A comunicação do IFBA reconhece a importância da diversidade e, portanto,

está configurada para abrigar as inúmeras competências profissionais que

definem o campo (jornalismo, relações públicas, propaganda/publicidade,

produção audiovisual, analistas de mídias sociais, especialistas em plataformas

digitais, dentre outras).

A valorização permanente da marca institucional do IFBA exige que a

comunicação institucional leve em conta as demandas e expectativas dos

públicos estratégicos e da sociedade. Ela se caracteriza pela produção e

circulação de informações qualificadas, pela expressão competente de uma

linguagem audiovisual e pela obediência às normas que regulam a aplicação

da marca institucional.

O diálogo entre os públicos estratégicos
O IFBA deve reconhecer que que os seus públicos estratégicos dialogam de

forma natural e permanente, o que exige a capacitação dos públicos internos

para a qualificação dessa interação. Esse reconhecimento está alicerçado na

importância estratégica do bom atendimento aos públicos externos e no

conhecimento abrangente das atividades desenvolvidas pelo Instituto, em

especial o impacto de sua atuação na sociedade.

A comunicação do Instituto deve assumir que os públicos estratégicos internos

e externos são naturais e competentes multiplicadores das nossas atividades, o

que reforça a sua importância na formação da imagem e reputação do IFBA.

A comunicação interna
A comunicação do IFBA, entendida como processo e não apenas como um

conjunto de atividades, está comprometida com a formação para o trabalho e

para a sociedade, e com o desenvolvimento pessoal e profissional dos seus

públicos internos.

A comunicação com estes públicos deve ser priorizada, com o

desenvolvimento de canais efetivos de interação, o estímulo à participação, a

prática do diálogo democrático e do feedback e o respeito à divergência de

ideias e opiniões.



É fundamental que o IFBA defina, precisamente, as funções e atividades

desenvolvidas, na comunicação interna, pela estrutura profissionalizada de

comunicação (Diretoria de Comunicação e Comissões de Comunicação dos

campi) e que as são de responsabilidade de outros setores, como o de Gestão

de Pessoas e mesmo as diretorias dos seus diversos campi. A definição destes

limites garante a fluidez e a agilidade das ações desenvolvidas junto aos

públicos internos, impedindo a duplicação de esforços ou mesmo a existência

de lacunas na comunicação com esses públicos.

A comunicação interna deve promover o engajamento dos seus públicos

internos e fortalecer a noção de pertencimento ao Instituto. Para tanto, deve

realizar programas e campanhas que favoreçam a integração e permitam uma

visão abrangente do papel desempenhado pelo IFBA junto à sociedade.

O Instituto deve realizar ações de comunicação focadas na recepção e

acolhimento dos novos ingressantes no Instituto, como estudantes e servidores

em especial, mas também junto aos terceirizados, aos bolsistas e estagiários,

dentre outros.

Recomenda-se que o IFBA produza um material informativo, permanentemente

atualizado, em formato digital, disponível para todos os públicos internos, com

informações básicas sobre o Instituto, como valores, visão, missão, políticas de

gestão (como a de comunicação), os cursos oferecidos, a distribuição

geográfica dos seus campi e o impacto da atuação do Instituto na comunidade.

A comunicação com os públicos externos
O IFBA deve levar em conta a diversidade de públicos externos, identificando,

precisamente, os setores e áreas que com eles interagem, visando ampliar e

consolidar este relacionamento. Ao mesmo tempo, deve promover o diálogo

entre a estrutura profissionalizada de comunicação e os responsáveis por esta

interação, o que favorecerá o desenvolvimento de ações conjuntas.

Recomenda-se que o Instituto avalie, periodicamente, os canais utilizados para

a comunicação com os públicos estratégicos, definindo diretrizes que orientem

este relacionamento. Recomenda-se, também, a incorporação, em sua

comunicação institucional, de recursos (como a versão de notícias relevantes

do IFBA para os idiomas espanhol e inglês) de modo a contribuir para

divulgação no exterior de suas atividades e realizações. Estas orientações



estão indicadas no capítulo específico sobre Canais oficiais do IFBA e devem

ser regularmente consultadas por gestores ou profissionais responsáveis pela

produção destas notícias. Da mesma forma, o Instituto deve realizar

campanhas comprometidas com a consolidação de políticas afirmativas de

modo a engajar a sociedade, reduzir a desigualdade social e promover a

inclusão.

A avaliação dos públicos estratégicos
O IFBA deve promover, regularmente, sondagens de opinião buscando

mensurar a percepção dos públicos internos e externos em relação ao Instituto

(seu conhecimento sobre as nossas atividades, a avaliação das nossas

competências, inclusive do nosso esforço de comunicação). Ao mesmo tempo,

tais sondagens permitirão ao IFBA identificar os hábitos de comunicação

desses públicos (como eles se informam sobre o Instituto, temas de seu

interesse), o que contribuirá para o planejamento adequado da comunicação

institucional.


