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Resumo 

Essa pesquisa avalia o house-organ do Tribunal de Contas da União, a partir de 

uma análise de conteúdo. Foram objetos de avaliação 23 primeiras páginas do 

União A pesquisa propõe a mostrar se os textos publicados prestam efetivo 

serviço ao público interno da organização. Para isso, foi seguida, como 

estratégia metodológica a seleção dos textos das primeiras páginas do 

informativo. A partir da pesquisa são contrastados além da prestação de serviço, 

os quesitos de sujeito da ação, beneficiados da ação e fontes de informação à 

luz de bibliografia especializada. 

Palavras chave: Comunicação organizacional; Comunicação interna; House-

organ; Tribunal de Contas da União; União.  
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1. Introdução 
 

Nas duas últimas décadas a comunicação organizacional vem se 

desenvolvendo em um ritmo acelerado no mundo, e principalmente no Brasil. O 

crescimento, deste ramo, no País está diretamente relacionado aos avanços 

econômicos e sociais que passamos no atual momento. 

Hoje, as organizações estão cada vez mais interessadas em obter 

resultados positivos em todas as áreas e perceberam na comunicação interna – 

se produzida com eficácia – uma estratégia para impulsionar a entidade. Por 

este motivo, o jornalista, que antes tinha um serviço limitado dentro da estrutura 

da organização, agora passa a ter um leque maior de tarefas. Pode-se dizer que 

é um executivo da informação, pois gera um conteúdo que compartilha a missão, 

a visão e os valores da entidade em que trabalha. 

De acordo com a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial 

(Aberje), calcula-se que, no Brasil, o número de jornais empresariais deva, no 

mínino, ultrapassar a casa dos cinco mil títulos, o que colocaria entre os 10 

países com maior número de publicações de empresas do mundo. Sendo a 

assessoria de comunicação, hoje, a área que mais emprega jornalistas, no país. 

Desde o início da vida acadêmica a pesquisadora admira o estudo da 

comunicação interna nas organizações. Quando começou a estagiar no Tribunal 

de Contas da União (TCU) percebeu que a produção de conteúdo para 

periódicos das organizações a área possuía potencial para oferecer 

oportunidades de emprego para formados em jornalismo.  

Um fato que chamou a atenção da pesquisadora durante sua vida 

acadêmica foi a descrença de alguns professores e profissionais perante a 

assessoria de comunicação. Uma parte dos jornalistas que trabalham 

efetivamente na grande imprensa e também aspirantes a jornalistas alegam que 

o trabalho desenvolvido nas assessorias de comunicação das empresas e/ou de 

organizações públicas não pode ser considerado “jornalismo de verdade”.  
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Alguns colegas até comentam que o trabalho em assessoria é somente 

um rito de passagem para o ingresso efetivo em grandes veículos jornalísticos. 

Diante de tais ocorrências, compreende-se que alguns colegas focam em 

apenas um lado da questão. Comunicação integrada, gestão empresarial e 

assessoria de comunicação são disciplinas do Jornalismo nas quais se nota a 

relevância da produção de conteúdo para o público interno de uma organização.  

O jornalismo empresarial, assim como o jornalismo esportivo, cultural, 

econômico ou político, é considerado uma modalidade de especialização na 

área, pois a produção de conteúdo dos periódicos organizacionais, muitas 

vezes, utiliza os mesmos critérios do jornalismo convencional. Por exemplo, na 

escolha das pautas, no uso dos critérios de noticiabilidade para escolher qual 

notícia será publicada, na produção das notícias, na prestação de serviços 

relevantes para o leitor, e em outros diversos pontos. 

Diante de tais observações, esta pesquisa pretende analisar se as 

matérias publicadas no house-organ1 do Tribunal de Contas da União (TCU), 

chamado União prestam serviços aos leitores e qual a utilidade das informações 

obtidas por meio delas na vida profissional e social dos colaboradores do órgão. 

De acordo com dados do Tribunal, o União tem como público alvo mais 

de 5.000 colaboradores, considerando autoridades ativas e inativas, servidores 

ativos e inativos, terceirizados e estagiários. Todos que tem acesso a um e-mail 

do órgão, recebem o house-organ diariamente através de uma newsletter, em 

formato PDF. 

Além da analise de conteúdo das matérias publicadas na primeira páginas 

do União, a pesquisadora desenvolveu uma pesquisa em documentos do TCU, 

para relatar um breve histórico do informativo, demonstrando suas 

características e sua rotina produtiva.  

                                                           
1  House-organ - é a denominação dada ao veículo (jornal ou revista) de uma empresa 

ou entidade. Ele geralmente é concebido para divulgar os fatos e as realizações da empresa ou 
entidade e pode assumir diferentes configurações, dependendo do público a que se destina. 
(http://www.comunicacaoempresarial.com.br/comunicacaoempresarial/conceitos/houseorgan.php  - 
Acessado em 29 de Outubro de 2010)  

 

http://www.comunicacaoempresarial.com.br/comunicacaoempresarial/conceitos/houseorgan.php
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Esse tema foi escolhido para pesquisa pela ascensão da área no mundo 

e principalmente no Brasil. Tavares (2007, p.16) afirma que as organizações 

precisam se comunicar com seus públicos, e que um público que não pode ser 

ignorado são os funcionários. Sendo o house-organ o mais tradicional meio de 

manter essa ligação entre o público interno, a pesquisadora vê a necessidade de 

elaborar um estudo com o objetivo de investigar como as matérias produzidas 

por um órgão público são recebidas pelos seus servidores 
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1.1 Metodologia 
 

Esta pesquisa, de natureza exploratória e também descritiva, visa a 

analisar o conteúdo do periódico do Tribunal de Contas da União, entre os dias 

28 de março até o dia 29 de abril (analisando assim, 23 primeiras páginas), de 

maneira objetiva e sistemática, para verificar como se manifesta a comunicação 

interna de tal veículo, ainda que pesem conceitos subjetivos do que significa 

“prestar serviço” ao servidor pela via da comunicação. Para propor uma 

aproximação com a função de cada texto, foram elencadas observações a cada 

um deles para que conseguisse estabelecer critérios de análise.  

Para realização deste projeto, o método escolhido foi a análise de 

conteúdo (AC). Bardin (2007, p. 37) define a AC como um conjunto de técnicas 

de análise das comunicações visando obter, por procedimentos sistemáticos e 

objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. Como complemento, 

(KRIPPENDORFF 1990 apud DUARTE 2005), afirma que a análise de conteúdo 

é uma técnica de investigação destinada a formular, a partir de certos dados, 

inferências reproduzíveis e válidas que podem se aplicar a seu contexto.  

A escolha dessa técnica fez-se porque se pretende, com objetividade 

cientifica, analisar, medir, a partir de base de dados verificáveis se as matérias 

vinculadas no União fornecem informações relevantes para o seu público alvo, 

tomando como base a importância da comunicação interna dentro da cultura 

organizacional.  

Existem diversas aplicações da análise de conteúdo, Krippendorff 

organizou em seis categorias as aplicações de realizar a análise de conteúdo: a) 

Sistemas; b) Normas; c) Índices e sintomas; d) Representações linguísticas; e) 

Comunicação; f) Processos institucionais. (KRIPPENDORFF, 1990, p. 45-69 

apud DUARTE, 2005). 

Para a seguinte pesquisa será analisado os processos institucionais, visto 

que, as mensagens podem desempenhar funções dentro das organizações e 

das instituições sociais.  
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Na área da comunicação organizacional, a análise de conteúdo é de 
grande valia como instrumento de inteligência organizacional e 
competitiva, auxiliando na avaliação e monitoramento dos ambientes 
internos e externos. (DUARTE, 2005, p. 292). 

 

 A pesquisadora definiu que analisará como unidade de registro para 

codificação do texto: o tema, pois a técnica “constitui a verdadeira unidade de 

significação, o átomo da análise de conteúdo. É uma das unidades mais 

preciosas de que dispõe o pesquisador [...]” (KIENTZ,1973 p. 165), o que 

oferece para a análise. 



13 

 

  
2. Comunicação Organizacional e Assessoria de Comunicação 

 

A história da comunicação no Brasil andou de mãos dadas com próprio 

desenvolvimento econômico, social e político das últimas décadas no país. 

Torquato (2002, p. 3) destaca que, nas décadas de 70 e 80 a comunicação já 

assumia a escala de posicionamento estratégico nas organizações. E que, a 

partir de 1990, a comunicação se fortaleceu no âmbito das administrações 

públicas – nos níveis municipal, estadual e federal – e na área política. 

Ela passou a ser estratégia para as organizações, o que significa que 
se vinculava estritamente ao negócio, passando, também, a ser 
comandada por profissionais com uma visão abrangente, deixando de 
ser um mero conjunto de atividades, desenvolvida de maneira 
fragmentada. (BUENO, 2003, p. 7)  

 

Como definição do tema, Chinen (2005, p. 7) afirma que assessoria de 

comunicação “é o setor de uma companhia que trabalha com comunicação 

empresarial, ou comunicação corporativa, ou ainda comunicação organizacional 

– termos que muitos teóricos preferem usar cada um a seu modo”. 

Para um manter um padrão a pesquisadora utilizará para este trabalho o 

termo comunicação organizacional, baseando-se no conceito aplicado pela 

autora Margarida Maria Krohling Kunsch, que destaca o uso do termo como a 

“abarca todo o espectro das atividades comunicacionais” e “apresenta maior 

amplitude, aplicando-se a qualquer tipo de organização – pública, privada, sem 

fins lucrativos, ONGs, fundações etc., não se restringindo ao âmbito do que se 

denomina empresa” (KUNSCH, 2003). 

O que justifica o uso do termo visto o house-organ União é um produto 

vinculado ao TCU, que é uma instituição brasileira que exerce função 

administrativa, julgando as contas dos administradores de recursos públicos 

federais. Ou seja, uma entidade que contém características de uma organização 

pública. 

Segundo Kunsch, a comunicação é imprescindível para qualquer 

organização.“A comunicação organizacional se realiza por meio de três fluxos: 
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descendente, ascendente e lateral. E, de uma forma bidirecional: vertical e 

horizontal.“ (KUNSCH, 1986, p. 35). Os profissionais que realização a 

comunicação nas organizações, tem que ficar atentos para que só não acha a 

comunicação descendente, ou seja, uma comunicação da cúpula diretica para 

os “subalternos”. Uma boa comunicação interna é aquela que também funciona 

ao contrário – de forma ascendente –, onde os colaboradores enviem suas suas 

informações. Ocaionanso assim um feedback entre setores da organização 

(comunicação lateral).  

A comunicação é apontada como poder para desenvolver a credibilidade 

e o comprometimento com os valores instituicioanis, além de facilitar a 

cooperação entre as pessoas em uma organização.  

“[...] o comportamento comunicativo em qualquer organização 

investigada define a cultura organizacional que se transmite nas 
imagens de pessoas, objetos, nas linguagens utilizadas, enfim na 
cultura que é comunicação e na comunicação que é cultura. (FREITAS, 
apud KUNSCH, 1997, p. 42) 

 

O autor Torquato (2002, p. 53), define no livro Tratado de comunicação 

Organizacional e política,  que existem três fatores importantes que afetam a 

natureza das comunicações numa organização: 1) Tecnologia – que agrupa o 

sistema tecnológico da organização, os equipamentos e os procedimentos que 

lhes são concernetes; 2) Instituição – coompreendida como valores 

organizacionais; 3) Sentimento – que se relaciona aos padrões, as atitudes e 

aos comportamentos das comunidades internas. 

A assessoria está inserida dentro de contexto mais complexo de 

comunicação, por este motivo o jornalista deve-se saber gerenciar os conteitos e 

ações ligadas as diversas áreas, como de: relações públicas, publicidade, 

desing, recursos humanos e também de outras ferramentas que possam auxiluar 

a organização que representa.  

De acordo com Chinen (2003, p. 13) o profissional de assessoria é um 

intermediário entre as informaçãoes disponíveis em uma organização, realizando 

dessa forma tarefas tão importantes e complexas quanto a dos colegas 

jornalistas atuantes nos veículos de comunicação. 
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2.2 Comunicação Interna  
 

Um público que não pode ser ignorado são os funcionários, hoje mais 

conhecidos como colaboradores. A comunicação é vista como uma estratégia 

dentro da organização. Tavares (2007, p.14) menciona que a comunicação 

interna constitui-se de uma força propulsora para o negócio da organização 

(empresas privadas, empresas públicas e instituições) e que essas organizações 

precisam se comunicar com os seus públicos.  

Com o objetivo maior de colaborar para a manutenção de um clima 

positivo, que possa gerar o cumprimento de metas programadas 

estrategicamente para o crescimento da organização, a comunicação interna, se 

realizada de forma eficaz, também pode produzir aceitação de determinados 

assuntos. “A comunicação trabalha na direção de obter consenso sobre os 

valores da organização.” (TORQUATO, 2002, p. 54). 

Em seus estudos, Margarida Kunsch, trata a comunicação interna como 

um setor planejado, com objetivos bem definidos, que, a partir do uso de 

ferramentas da comunicação institucional e endomarketing, o que viabiliza a 

interação entre a organização e seus colaboradores.  

O conceito de endomarketing, está diretamente relacionado ao de 

comunicação interna. Segundo Bekin, o endomarketing “são ações de marketing 

eticamente dirigidas ao público interno (funcionários) da organização e empresas 

focadas no lucro, das organizações não lucrativas e governamentais e das do 

terceiro setor...” (BEKIN 2004, p. XVII apud TAVARES, 2004, p. 17). Esse 

conjunto de ações possui dois enfoques básicos - o da motivação e o da 

comunicação. Manter o funcionário motivado é essencial para um bom 

desenvolvimento de suas atividades e para a sua integração com seus colegas e 

com a organização, e a comunicação interna é uma relevante “arma” neste 

processo. 

A comunicação interna pode utilizar-se de diversos canais para 

estabelecer que um relacionamento ágil e transparente entre o público interno, o 

que pode gerar maior integração e motivação entre os mesmos. 
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Os canais efetivos de comunicação social são: jornais, revistas e 
boletins periódicos. Esses canais – é oportuno esclarecer – 
enquadram-se nas características jornalísticas que determinam a 
condição jornalística: a atualidade, a universalidade e a difusão 
coletiva. (TORQUATO, 2002, p. 57) 

A escolha dos canais deve levar em conta a realidade de cada 

organização, seu porte, ou seja, de toda estratégia de comunicação, para 

alcançar os objetivos. 

2.3 House-organ  
 

A história do house-organ está diretamente ligada com o desenvolvimento 

da comunicação nas organizações no país. “(...) um dos elementos mais 

importantes de comunicação é o house-organ (...)” (BRAGA, 2004, p. 47). Desde 

a década de 50, já circulavam boletins nas organizações, mas a sua 

multiplicação ocorreu a partir dos anos 70. O house-organ “é um dos mais 

antigos (pioneiros) meios de comunicação de uma organização com seus 

públicos”, afirma Pimentel (2003, p. 72), em sua tese de mestrado. 

 

 Para definir o conceito de House-organ, a pesquisadora se baseia no 

conceito oferecido pelos autores Carlos Alberto Rabaça e Gustavo Barbosa no 

Dicionário de Comunicação (2001, p. 371):  

 
House organ – (rp) Do ing., house-organ, literalmente, órgão da casa. 
Veículo impresso ou eletrônico, periódico, de comunicação 
institucional, dirigido ao público interno (funcionários e seus familiares) 
e, menos comumente, a determinados segmentos do público externo 
diretamente ligados à organização. São também bastante usadas as 
expressões jornal de empresa e revista de empresa, mas o conceito de 
house organ abrange essas duas formas. Sua periodicidade 
(geralmente quinzenal, mensal ou bimestral) e suas características de 
produto custeado pela direção da empresa (e elaborado em função dos 
seus objetivos) são fatores que conferem a esse tipo de jornalismo um 
estilo peculiar: próximo do gênero interpretativo, com matérias e 
entrevistas de interesse humano ou administrativo etc. Suas principais 
funções são as seguintes: informação (divulgação das atividades da 
instituição e de outros assuntos de interesse interno), integração 
(incentivo ao espírito de grupo e à sintonia com os objetivos da 
instituição), educação (atualização, aprimoramento de RH, prevenção 
de acidentes etc.) e motivação (valorização dos funcionários e estímulo 
à maior eficiência e produtividade). Como mídia impressa, costuma 
apresentar formato de revista ou tablóide, e reduzido número de 
páginas. Como mídia eletrônica, é geralmente produzido em linguagem 
de telejornal, gravado em vídeo e transmitido por sistema de televisão 
de circuito fechado. Além disso, integra-se hoje a novos recursos de 
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endomarketing e comunicação administrativa, como intranet, 
teleconferência etc.(RABAÇA, 2001, p. 371) 

 

Segundo o Manual de House-organ (UNIMED, 2005, p. 5), calcula-se que, 

no Brasil, o número de jornais empresariais deva, no mínimo, ultrapassar a casa 

dos cinco mil títulos, o que o colocaria entre os 10 países com maior número de 

publicações de empresas do mundo.  

   

É uma publicação com periodicidade. Tem, tradicionalmente, a forma 
de uma revista ou jornal tablóide, mas na verdade pode ter qualquer 
outra forma. Importante é que ela esteja integrada no esforço geral de 
comunicação da empresa com seu público principal e ou com seus 
funcionários. (BRAGA, 2004, p. 47) 
 

 

 

Se utilizado corretamente, pode ser um forte instrumento de fidelização e 

sensibilização. O maior objetivo não é agradar aos dirigentes, as chefias, mas 

sim disseminar cultura, e como fortalecer a imagem institucional. 

  

2.3.1 Conteúdo 
  

 Tavares (2007, p. 52) aborda que os house-organs são formados de 

várias maneiras, inclusive online, e já são elaborados por muitas organizações 

levando em consideração as necessidades e os desejos do público interno. Em 

relação ao conteúdo, o autor aponta que uma das grandes falhas é justamente 

não oferecer matérias de interesse do público.  

 

[...] Sugiro alguns temas que devem fazer parte do conteúdo das 

publicações internas: Matérias sobre produtos, serviços e negócios da 
empresa; matérias sobre tendências no ramo de negócio da empresa; 
matéria institucional: social, ambiental, esportiva; matéria sobre saúde, 
matéria com assuntos específicos de cada departamento; matérias de 

interesse feminino e masculino; matérias sobre motivação[...]”. 
(TAVARES, 2007, p. 53) 
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Abordar temas que remetam ao interesse institucional como saúde, 

ambientes, esportes, e principalmente com assuntos específicos de cada 

departamento é essencial para uma boa motivação interna feita pelo 

departamento de comunicação de uma organização. 

 

É interessante que o conteúdo se “ajuste ao perfil e aos interesses do 

público leitor” e que busquem “pautas e enfoques/ângulos que seja novidades 

para o leitor, que ele não possa encontrar em outras mídias”. (PIMENTEL, 

2003). 

 

A periodicidade vai variar de acordo com os objetivos da organização e 

com os tipos de house-organ. O respeito ao leitor é um caráter que tem que ser 

cumprido, a periodicidade não deve frustrar o público alvo, para que as 

demandas de informação possam ser atendidas.  Outro fator que deve-se 

observar é a linguagem adequada ao público e o projeto gráfico. Hoje, ter uma 

boa linguagem visual conta muito para um bom reconhecimento do jornal com o 

seu leitor. Uma pesquisa feita por Gonçalo Peltzer, consultor da MediAcción 

(UNIMED, 2005) comprova este fato (veja na próxima página). O que pode ser 

levado também para os jornais das organizações visto que a qualidade e 

efetividade da informação revelada têm que ser a mesma ou até melhor do que 

a feita pela mídia convencional.  

Elementos da página que chamam a atenção do leitor 

 

 

Tabela 1-Fonte: Gonzallo Peltzer, Lá práctica del periodismo iconográfico (apud Manual 

do House-organ, Unimed, 2003, p. 9) 
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Bueno (2003, p. 247) afirma que apesar de sofrer preconceitos, por ser 

comparado com os jornais produzidos pela grande mídia (o que é inadequado, 

visto que, há uma diferença enorme envolvendo linhas editoriais e objetivos), os 

house-organs têm experimentado uma evolução bastante positiva no que se 

refere à produção gráfica e ao conteúdo, graças à presença de profissionais 

qualificados envolvidos em sua elaboração, nos últimos tempos. 

 

2.3.2 Estrutura do texto do house-organ 
 

O texto do periódico da organização se assemelha a linguagem do texto 

jornalístico, partindo do princípio que qualquer veículo de comunicação objetiva 

a transmissão de informações. Segundo Kopplin, o texto deve ser produzido 

dentro de rigorosos critérios para seleção e tratamento das informações. Tendo 

uma linguagem sempre acessível e atraente. 

O estilo jornalístico é marcado por frases breves, palavras curtas, 
preferência pelo vocábulo usual, ordem direta, utilização de adjetivos 
somente quando necessário, verbos vigorosos (preferencialmente na 
voz ativa) e, por ser positivo, evitando expressões como “não” (por 
exemplo, usa-se “negar” em vez de aceitar”). (KOPPLIN, 2001, p. 83) 

 

De acordo com Lage (1993, p. 17), a notícia se define como relato de uma 

série de fatos, a partir do aspecto mais importante ou interessante, e de cada 

fato. Uma técnica bastante utilizada pelos meios de comunicação é a chamada 

técnica da “Pirâmide invertida”. Esta tese busca ilustrar que as informações 

contidas no texto são hierarquizadas em ordem decrescente de importância, ou 

seja, a notícia caminha do "mais importante" para o "menos importante”. 

Segundo Genro Filho (1987), a primeira notícia redigida segundo a 

técnica da "pirâmide invertida" teria aparecido no The New York Times em abril 

de 1861. A técnica chegou no Brasil em 1950, pela iniciativa do jornalista 

Pompeu de Sousa. Desde então, é bastante utilizada pelos veículos de 

comunicação tanto da grande mídia, quando nas assessorias de imprensa de 

todo país.  
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Tendo como base este conceito, no primeiro parágrafo do texto deve-se 

incluir as informações essenciais que transmitam ao leitor um resumo completo 

do fato. No meio jornalístico, essa abertura da matéria é chamada de lead. 

Palavra da língua inglesa que significa “principal”.  

O lead é o relato do fato principal de uma série, o que é mais 
importante ou mais relevante. (...) O lead, na síntese acadêmica de 
Laswell, informa quem fez o quê, a quem, quando, onde, por que e 
para quê. (LAGE, 1993, p. 27) 

Segundo o Manual de Redação e Estilo do Estado de S. Paulo (2003) 

mais que nas demais partes do texto, o lead deve ser objetivo, completo, simples 

e, de preferência, redigido na ordem direta. Recomenda-se ainda que ele tenha 

no máximo 4 a 5 linhas. Já, o segundo parágrafo, denominado sublead, que 

corresponde em geral ao segundo lead, ou a segunda informação (em ordem de 

importância) da matéria. Nele podem está contidas uma ou duas das seis 

perguntas principais, se as demais exigirem praticamente todo o espaço de 

abertura.  

Nos textos de função informativa, também é possível notar a presença de 

intertítulos (o mesmo que entretítulos), que são pequenos títulos que são 

intercalados no texto para torná-los graficamente mais agradáveis e menos 

pesados, facilitando assim a leitura.  
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3. O União – história 
 

Com o intuito de embasar a análise de 

conteúdo, a pesquisadora, buscou dados com 

servidores da Assessoria de Comunicação 

Social do Tribunal de Contas da União (TCU) e 

analisou documentos para relatar um breve 

histórico com as características do house-

organ União. 

 O TCU é uma instituição brasileira que 

exerce função administrativa, julgando as 

contas dos administradores de recursos 

públicos federais, e que foi fundada em 7 de 

novembro de 1890, por iniciativa do então 

ministro da Fazenda, Rui Barbosa. Com o 

objetivo de proporcionar maior interação entre 

os membros e servidores da Casa, de forma a proporcionar uma informação 

fácil, ágil e abrangente dos assuntos funcionais e sociais de interesse de todos 

que se dedicam aos trabalhos na instituição, o TCU publicou o primeiro número 

do informativo União em 7 de agosto de 1986. 

Tal data de publicação confirma a afirmação feita por Bueno (2003, p. 5), 

que foi a partir dos anos 1980 que a comunicação ganhou status nas 

organizações, e funções, como a edição de house-organs, que passou a ser 

campo de trabalho útil para os egressos dos cursos de comunicação social, 

sobretudo com a vigência do regime democrático, que exigiu nova postura das 

organizações.  

 No editorial de apresentação (chamado “Espaço Aberto”) desta primeira 

edição do União, escrito pelo então presidente da Casa, ministro Fernando 

Gonçalves, podemos perceber bem qual era a situação política vigente àquela 

época no país, bem como vislumbrar a história da comunicação organizacional 

nacional.  

Figura 1 – União de 7 de novembro de 

1986 
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Estamos certos de contar neste „Espaço Aberto‟ com artigos que 
traduzam nossos anseios comuns de crescermos juntos, individual e 
coletivamente, em favor do interesse maior da Instituição a que nos 
dedicamos com orgulho e patriotismo. (UNIÃO ANO I – N 01) 

 

O servidor Sebastião Andrade de Lavôr, então diretor de divisão em 

Pernambuco, assim descreveu o União em agosto de 1986: “O título União 

sugere a finalidade maior para o qual foi criado: unir, aproximar e integrar”. 

As primeiras edições do informativo chegaram a ter 80 páginas, porque, 

em sua composição, o clipping de notícias era inserido na íntegra no informativo. 

O União era impresso e entregue para todas as unidades da sede, localizada em 

Brasília, e em todos os estados da Federação (por causa de algumas 

localidades, o União demorava até dois dias para chegar a seu destino). Em 

1997, o tribunal instituiu uma portaria para regular os critérios e as 

características do União. 

REGULAMENTO DO INFORMATIVO UNIÃO 

 1 – Conceituação 

 O informativo União é veículo diário de divulgação interna de 
informações, cuja linha editorial se destina aos seguintes temas: 

 

a)  atuação da Presidência; 

b)  comunicações dos Ministros ao plenário e às câmaras; 

c)  decisões do Tribunal; 

d)  notícias do interesse geral do público interno; 

e)  notícias de interesse público; 

f)  seleção de artigos da imprensa que possam contribuir para o 
nível de informação dos servidores da Casa; 

g)  demais assuntos de interesse da Presidência. 

 

2 - Estrutura 

O informativo União divide-se em duas partes, sendo a primeira relativa 
aos assuntos internos do Tribunal e de seus Ministros e, a segunda, 
constituída de recortes de publicações da mídia impressa. 
(REGULAMENTO DO INFORMATIVO UNIÃO, 1997, p. 2) 
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Com 25 anos de existência, o União já passou por diversas reformas 

gráficas, decorrentes das mudanças tecnológicas, institucionais, econômicas, 

ecológicas e também da própria maneira de “fazer” comunicação interna da 

organização, que foi aprimorada com o passar do tempo. (Veja na página a 

seguir algumas capas do União e sua evolução).  

 

             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 – União de 13 de junho 

de 1995 

Figura 3 - União de 3 de agosto de 

2004 
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3.2 O União – hoje 
 

A partir de 2005, o informativo deixou de ser impresso e passou a ser 

disponibilizado por meio da intranet da instituição. Permaneceu a sua 

periodicidade diária, e o clipping passou a ser apresentado de forma separada 

do informativo. Segundo a Assessoria de Comunicação do tribunal, o União 

passou para o meio eletrônico baseado nos valores ecológicos, financeiros e de 

agilidade (sendo que, impresso, o informativo demorava a chegar a seu destino 

dependendo da localidade). 

 Em 7 de novembro de 2008, para comemoração dos 118 anos do TCU, a 

Presidência, por intermédio da Assessoria de Comunicação Social (Ascom), hoje 

Secretária de Comunicação Social (Secom), lançou nova versão – a atual – do 

União. Esta versão atualizada possui uma diagramação dinâmica e mais limpa, o 

que proporciona maior conforto visual para o leitor. Um ponto muito relevante 

que tem que ser observado diante de uma mídia eletrônica.  

Outra novidade é sua forma de envio, que passou a ser por uma 

newsletter, encaminhada aos e-mails dos servidores ativos, aposentados, 

terceirizados e estagiários, na qual o União é anexado em formato de extensão 

PDF. No corpo do e-mail, as notícias reproduzidas no jornal têm chamadas na 

mensagem, o que possibilita a visualização dos assuntos tratados na edição 

disponível em PDF. De acordo com a Assessoria de Comunicação, todas essas 

mudanças tiveram o objetivo maior de firmar o União cada vez mais como o 

veículo de disseminação da comunicação interna do tribunal e proporcionar a 

integração e a aproximação entre servidores, dirigentes e autoridades da Casa. 

 

 

 

.  
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Figura 2– Newsletter enviada no corpo do e-mail com as chamadas da edição do dia (União de 31 de 

março de 2011) 

 

 

Pimentel (2003, p. 82) aborda que a distribuição do periódico tem que ser 

escolhida da maneira mais adequada pela instituição e que o mailing-list deve 

ser preciso e atualizado, para que siga ao servidor certo, sem irritação por parte 

de quem recebe a publicação e não tem interesse nela ou a recebe com 

duplicidade – sobre esse último aspecto, trata-se de veículo que usa a internet 

como suporte. 
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 Figura 3 – União atual, de 31 de março de 2011 
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3.3  Público-Alvo 
 

O União é destinado ao público interno do TCU. Este público é composto 

por mais de 5 mil colaboradores, considerando autoridades ativas e inativas, 

servidores (concursados níveis médio e superior) ativos e inativos, terceirizados 

e estagiários. Considerando apenas os colaboradores ativos, o grupo de 

servidores corresponde a aproximadamente 65% do total. 

                                                                                     

Tabela 2- Relatório de Comunicação Interna do TCU (2010, Anexo I, p. 7) 

 

  Os servidores ativos estão distribuídos por todas as unidades da 

Federação (Secretarias de Controle Externo – Secex), sendo a maior 

concentração na sede (em Brasília). No gráfico abaixo, não estão considerados 

os servidores afastados com ou sem ônus para o TCU. Cabe ressaltar, ainda, 

que os servidores lotados na Secex-RJ e Secex-9 estão agrupados em razão da 

mesma localização geográfica.  
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Tabela 3 – Fonte: Relatório de Comunicação Interna no TCU (2010, Anexo I, p. 8) 

. 

 

Tabela 4 – Fonte: Relatório de Comunicação Interna do TCU (2010, Anexo I, p. 9) 

 Os terceirizados e estagiários também estão distribuídos por todas as 

unidades federativas, sendo a maior concentração na sede. O Relatório de 

Comunicação Interna, elaborado pela Assessoria de Comunicação do TCU, 

constatou que, além das segmentações apresentadas no seguinte trabalho, 

diversas outras segmentações são possíveis, tais como: por sexo, por faixa 

etária, por tempo de serviço etc. Assim, os dados indicam um público bastante 
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heterogêneo e complexo no TCU, sendo possível considerar, inclusive, que há 

diversos públicos internos. 

    
     3.4 Conteúdo  
 

Pimentel (2003, p. 80) sugere que os house-organs sigam  as regras e 

técnicas profissionais e usem os melhores recursos jornalísticos possíveis, da 

mesma qualidade e do mesmo nível de publicações de banda, adequando-os às 

características e necessidades do veículo e do público-alvo – qualidade de texto, 

qualidade de imagem, ritmos interessantes, atualidade etc. 

O conteúdo que é públicado todos os dias no União é composto por uma 

primeira página com matéria institucional de destaque, preferencialmente com 

matéria da Presidência; na segunda página, é apresentado o expediente, com 

diagramação fixa e matérias de unidade do tribunal; em seguida, há colunas 

fixas – para dias específicos (na segunda-feira: Histórias Contadas e Pautas das 

Câmaras e Sinopses (link); na terça-feira: TCU Eletrônico, Fiscalização e 

Controle e Pautas do Plenário e Sinopses das Sessões (link); na quarta-feira: 

Dicas de Português; na quinta-feira: Carreira e Trabalho e Comunicações do 

Plenário; e na sexta-feira: Faz e Acontece, Cultura e Entreterimento,  Nutrição e 

Saúde). Na última página sempre são publicados os aniversariantes – do dia 

seguinte, os indicadores do dia e as manchetes dos principais jornais do país. A 

edição diária tem no mínimo três páginas e no máximo 10.  

Segundo Torquato do Rego, as matérias dos house-organs podem ser 

classificadas nos seguintes tipos:  

 Matérias retrato: traça um esboço das caracteristicas físicas e 
comportamentais dos integrantes da organização. Busca a valorização 
do indivíduo.  

 Departamental: é a que mostra o funcionamento e a importância 
de determinados setores da instituição. 

 Grupal: na impossibilidade de se enfocar uma única pessoa, 
pode-se escolher um grupo de determinada área para ser abordado. 

 De ilustração: matéria que desperta um interesse secundário. 
Por exemplo, reportagens sobre cidades, turisto, medicina... 
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 Orientadora: é a matéria que situa o público, tratando de 
assuntos como segurança, higiene, orientação profissional... 

 Associativa: promove as atividades sócio-comunitárias, como 
campeonatos esportivos, aniversários... ( apud KOPPLIN, 2001, p.139) 

 

A linguagem, tanto textual quanto visual, tem que está adequada ao 

público leitor, às suas necessidades, a seus padrões culturais para chamar a 

atenção do leitor, e com isso aumentar as chances de a comunicação se tornar 

mais eficaz. Uma pesquisa feita pelo TCU para analisar a comunicação interna 

da organização, no ano passado, constatou que 288 servidores ativos do TCU 

leem o União sempre e que 213 servidores ativos leem às vezes. Um número 

considerado alto.  

“Conteúdo e forma (texto e visual) formam um todo, um interfere no outro 

– é importante observar a relação forma-conteúdo” (PIMENTEL, 2003, p. 78). Na 

pesquisa, os leitores demonstraram que acham tanto o formato como também o 

conteúdo e a linguagem do União adequados, avaliando-os de maneira 

satisfatória. (Veja nas tabelas a seguir).  

Tabela 5 - Fonte: Relatório de Comunicação Interna do TCU II (Anexo, 2010, 

p.10)



31 

 

Tabela 6 – Fonte: Relatório de Comunicação Interna do TCU II (Anexo, 2010, p. 10) 

Em algumas edições do União é possivel observar alguns pedidos da 

assessoria de comunicação social para que servidores de várias unidades 

mandem textos ou sugiram pautas para as próximas edições. Visto que, é 

fundamental incentivar a participação dos funcioários no processo de produção 

do house-organ. 

De acorodo com a assessoria, a participação do servidor no União é 

bastante ativa. E-mails são recebidos constantemente para sugerir novos 

assuntos, e até para corrigir informações equivocadas da edição anterior.  

A assessoria, também estimula a interatividade do leitor propondo novas 

colunas, na qual o servidor pode contar suas experiências. Como exemplo, a 

coluna Minha Copa, lançada na edição de junho do ano passado. A coluna teve 

como ideia mostrar lembranças e histórias de uma copa que marcou a vida do 

servidor. Quem quisesse participar, podia mandar uma crônica para o e-mail: 

uniao@tcu.gov.br. Nela, também foi abordada a opinão dos colaboradores do 

TCU sobre os favoritos para vencer o mundial. 

Algumas empresas já estão trabalhando a produção de house-organs 
de maneira segmentada, ou seja é importante disponibilizar 
informações com conteúdos diferentes, de acordo com os interesses 
departamentais.(TAVARES, 2003, p. 26) 

A Secretária de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti), a 

Assessoria Parlamentar, o Espaço Cultural e Secex-RJ, contam com próprios 

estagiarios de comunicação, com o intutito de fornecer conteúdo das unidades 

mailto:uniao@tcu.gov.br
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relevante para o público interno do orgão por meio do União. O departamento de 

gestão de pessoas e o ISC - área de treinamento do TCU, também, enviam suas 

informações, e até com uma frequência maior que outras 

unidades.

Tabela 7- Fonte: Relatório de Comunicação Interna do TCU II (2010, p.11) 

  

3.5  Rotina produtiva 
 

A assessoria de comunicação do TCU é composta por 13 servidores 

concursados. Sete são servidores de nível superior, com formação em 

comunicação social, sendo quem três servidores ficam responsáveis pela 

produção do União, com a ajuda de três estagiários da área.  

Segundo a assessoria de comunicação do TCU, a edição do União 

começa a ser preparada na tarde do dia anterior. Nesse momento, são definidas 

as matérias que vão entrar e já é montado o “esqueleto” da edição, 

principalmente com as colunas fixas (aniversariantes, colunas semanais, como 

fiscalização e controle, carreira & trabalho, nutrição & saúde, etc). No dia 

seguinte, se não houver mudanças de última hora, nenhum assunto mais 

relevante que altere a primeira página, são feitas as inclusões e atualizações 

necessárias (manchetes, indicadores econômicos) e a edição é revisada, 

aprovada pela Secretaria de Comunicação Social do TCU e inserida no portal. 

Em seguida, é confeccionada a newsletter, e o arquivo do União em PDF é 

enviado ao público interno. 
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O house-organ é, normalmente, enviado por volta das 12h (horário de 

entrada no TCU da maioria dos servidores do Tribunal). A pesquisa feita pela 

assessoria mostra que a maioria dos leitores do União estão satisfeitos que o 

horário e a freqüência do informativo. O autor Torquato diz que publicação 

alguma é capaz de criar hábito no leitor, se não tiver periodicidade regular e 

obedecida rigorosamente. Por esse motivo, é importante é a publicação chegue 

sempre na mesma no mesmo horário, para que o leitor crie o hábito da leitura e 

da busca pelas informações. 

 

Tabela 8- Fonte: Relatório de Comunicação Interna do TCU II (2010,  p.12) 

 

Tabela 9- Fonte: Relatório de Comunicação Interna do TCU II (2010, p.11) 

Agilidade, atualidade e credibilidade são algumas expressões-chaves 

apresentadas pela jornalista Regina Pimentel em sua dissertação de mestrado, 

Conceitos para a excelência de periódicos empresariais (ECA-USP, 2003, p. 83). 

Trata-se de agilidade quando a “captação de notícias, na aprovação de matérias 

e em todas as fases do processo produtivo, na divulgação do conteúdo”; 
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atualidade quando trata “o que está acontecendo na empresa da forma mais 

atualizada possível e segundo as expectativas do público alvo”; e credibilidade 

ao “estabelecer uma relação de verdade, transparência [...] lealdade na 

comunicação, não considerar apenas a visão da empresa.” Com as tabelas  6, 7 

e 8 do relatório do TCU, nota-se a boa colocação do União nos três itens chaves 

citado por Pimentel. 

3.6  Índice de leitura  
 

Desde 2007, o TCU passou a contabilizar os índices de leitura do União. 

Essa contagem é feita a partir das edições publicadas no portal da instituição. 

Mesmo sabendo que, o sistema não contabiliza a quantidade de pessoas 

(logins) que acessou o arquivo União, mas sim um número geral de acessos, dá 

para ter uma noção da quantidade de acessos diariamente. O período analisado 

é das 11h de um dia às 20h do dia seguinte. Na sexta-feira, a contagem abrange 

o sábado e o domingo. Veja no gráfico a quantidade de matérias publicadas no 

União.  

 

Tabela 10- Fonte: Relatório de Comunicação Interna do TCU II (Anexo, 2010, p. 12) 
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O Relatório de Comunicação Interna, elaborado pelo TCU em setembro 

de 2010, indica que a média de acessos diários do União foi de 1.179. O mês de 

setembro foi o mês com maior média de acessos (1260) e janeiro foi o menor 

mês em números de acesso, contabilizando somente 1012. O dia da semana 

que teve mais acessos durante o ano de 2010 foi a quinta-feira, que ficou em 

primeiro lugar por cinco meses. A quarta-feira ficou em 2º lugar. Em março deste 

ano, o dia da semana que teve mais acessos foi segunda-feira.  
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4. Análise das matérias de primeira página do União 
 

Para atingir o objetivo geral e os objetivos secundários dessa pesquisa, foi 

elaborada fichas, onde foram relatados os itens: Prestação de serviço; 

Sujeito da ação; Beneficiários da ação; e Fontes de informação, dos 38 

textos analisados, presentes nas 23 matérias de primeira página do União, 

no período de 28 de abril até 29 de maio de 2011. 

 

Ano: XXVI               Número: 048             Data: 28-3-2011(Segunda-Feira) 

Número de matérias da primeira página: 1            2            3      

1. Assunto: representantes do TCU se reúnem com consultores de 

orçamento da Câmara e do Senado  

Sujeito da ação: Secretaria de Controle Externo  

Beneficiados pela ação: secretarias 

Intenção da matéria: informar sobre a troca de ideia da instituição com 

consultores na área de fiscalização de obras. 

Fontes de Informação: Consultor da Câmara, Romiro Ribeiro 

Prestação de serviço ao público interno: não é possível perceber no lead 

nem no sublead o fato principal do texto publicado. O objetivo do encontro – a 

troca de ideias entre consultores e representantes do TCU, especialmente na 

área de fiscalização de obras – foi escrito somente no terceiro parágrafo do 

texto. A informação dada pelo consultor da Câmara, que exemplificou por qual 

motivo reuniões como essas são produtivas, pois expressam maior contato 

entre as áreas técnicas que atuam no setor de fiscalização, foi utilizada ao 

final de todo o texto. A fala do consultor poderia ter sido substituída pelo 

segundo parágrafo, que só relatou os nomes dos dirigentes presentes. Sendo 

assim, não foi possível constatar, no texto, eletiva prestação de serviço ao 

público interno.  

2. Assunto: exame periódico de saúde 2011 

Sujeito da ação: Diretoria de Saúde do TCU (Dsaud) 

Beneficiados pela ação: servidores do TCU 

Intenção da matéria: informar o servidor da obrigatoriedade de realizar o 

exame periódico de saúde disponibilizado pelo TCU. 



37 

 

Fontes de informação: coordenador do exame periódico de saúde, Sidney; 

médico do trabalho, Ricardo Cosatto; médica do TCU, Rosana Silva; e a chefe 

do Serviço Ambulatorial de Saúde, Renata Braz. 

Prestação de serviço ao público interno: texto presta serviço para o 

servidor, pois coloca a relevância da saúde do profissional. No primeiro 

parágrafo do texto, percebe-se que o exame periódico de saúde (EPS) tem 

como enfoque a promoção da saúde e a prevenção de doenças, além do 

controle dos fatores de risco. Para maior entendimento do leitor, é explicado 

que é possível detectar e minimizar fatores de risco para o desenvolvimento 

de doenças cardiovasculares e de outras enfermidades, responsáveis por 32% 

de óbitos no Brasil. Nota-se que todos os principais pontos para o 

entendimento da notícia estavam presentes no texto, como quando vão ser 

iniciados os exames, quais servidores irão realizar primeiro, onde serão 

efetuados, além de um telefone e e-mail para contato para o servidor que tiver 

alguma dúvida. Também é possível observar o uso de várias falas de 

profissionais da área médica e também de servidores, utilizadas em momentos 

distintos, enriquecendo as informações; por exemplo, quando a médica do 

TCU afirma que com o EPS os servidores que desconheciam que tinham 

determinada enfermidade, como diabetes ou hipertensão, ficaram cientes 

depois do exame realizado pelo TCU, aumentando assim a importância deste 

para a prevenção de doenças do trabalho.  

 

Ano: XXVI                 Número: 049            Data: 29-3-2011 (Terça-Feira) 

Número de matérias da primeira página: 1        2            3      

1. Assunto: presidente participa de audiência sobre obras públicas 

Sujeito da ação: presidente do TCU, Benjamin Zymler 

Beneficiados pela ação: Rede de Controle de Gestão Pública e Secretaria de 

Fiscalização de Obras do TCU 

Intenção da matéria: informar que o TCU trata dos custos das obras públicas, 

empenhando em realizar auditorias de obras cada vez mais qualificadas em 

audiências com outras instituições federais. 

Fontes de Informação: presidente do TCU, Benjamin Zymler 

Prestação de serviço ao público:        

o objetivo do texto em relatar a audiência, que tratou dos custos das obras 

públicas, só foi exposto a partir do segundo parágrafo. Ainda no início do texto, 

o presidente do TCU cita a gestão do antigo presidente, relato que poderia ter 
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sido colocado ao final do texto e não logo no primeiro parágrafo. Já as falas 

atribuídas ao presidente no final do segundo parágrafo, demonstram a 

relevância da discussão ao público interno do tribunal, quando cita que o TCU 

tem se debruçado sobre a questão de analisar os gastos numa obra e se 

empenhado em realizar auditorias de obras cada vez mais qualificadas. 

Considerando com essa fala os trabalhos desenvolvidos pelos servidores, 

informação esta que deveria está no sublead do texto. Portanto, nota-se que o 

texto presta eletivo serviço ao público, pois oferece informações que agregam 

valor aos conhecimentos do órgão para o servidor, como, por exemplo, 

também ao informar sobre a criação de mais uma Secretaria de Fiscalização 

de Obras. Mas a distribuição das informações do texto não foca para que haja 

uma percepção direta do trabalho executado pelo público interno.  

Assunto: secretário do TCU participa de reunião no Senado 

Sujeito da ação: secretário adjunto de Planejamento e Procedimentos do 

tribunal  

Beneficiados pela ação: servidores do TCU 

Intenção da matéria: informar que secretário apresentou a estrutura do TCU 

e suas competências aos senadores 

Fontes de informação: secretário do TCU, Marcelo Eira, e senador Vital 

Rêgo 

Prestação de serviço ao público: já no lead e no sub-lead é possível 

encontrar as informações-chave para entendimento do texto: que essa 

apresentação deu-se no dia 23 de maio, na quarta reunião ordinária da 

Comissão de Desenvolvimento Regional, no Senado Federal. Além de mostrar 

ao leitor do União o motivo de tal reunião, que foi a de apresentar aos 

parlamentares os trabalhos desenvolvidos pelo TCU na área das concessões 

e das principais obras fiscalizadas do PAC. Com a utilização da fala de mais 

de uma fonte, e considerando a notoriedade delas (deputados e senadores), 

enriquecendo assim o texto. Apesar de apresentar todas essas informações, 

não é possível encontrar prestação de serviço direta para o público interno.  

 

Ano: XXVI               Número: 050                Data: 30-3-2010 (Quarta-Feira) 

Número de matérias da primeira página: 1           2          3      

1. Assunto: presidente recebe membros da Atricon 

Sujeito da ação: presidente do TCU 
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Beneficiados pela ação: servidores do TCU 

Intenção da matéria: informar que o presidente se reuniu com representantes 

da Associação dos Tribunais de Contas e entregou estudo sobre a instituição 

de lei complementar para a fiscalização de obras públicas. Além de discutir 

proposta de criação do Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. 

Fontes de informação: assessoria de comunicação 

Prestação de Serviço ao público: considerando o tamanho da matéria, as 

informações foram distribuídas no texto de forma lógica – do fato mais 

relevante para o menos relevante – para o leitor captar as principais 

informações (onde: na sede do tribunal; quem: o presidente Benjamin recebeu 

os conselheiros Luiz Sérgio Gadelha e Salomão Ribas). A prestação de 

serviço ao público pode ser observada quando é citado que durante a reunião 

também foram discutidos a possibilidade da criação do Conselho Nacional do 

Tribunal de Contas e o encaminhamento de denúncias recebidas pelos 

tribunais, fato que os servidores do órgão necessitam ter conhecimento para a 

execução de suas futuras tarefas. 

       2. Assunto: Seprog promove painel de referência para discutir 

planejamento de auditoria operacional na Política Nacional de Atenção 

Oncológica. 

Sujeito da ação: Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas do 

Governo (Seprog) 

Beneficiados pela ação: servidores do TCU 

Intenção da matéria: mostrar que o encontro promoveu a validação do 

planejamento dos trabalhos de auditoria operacional. 

Fontes de informação: Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas 

do Governo (Seprog) 

Prestação de serviço ao público: no primeiro parágrafo do texto, foi 

apresentado quando e quais os representantes estavam presentes para 

discutir o planejamento de auditoria operacional na política Nacional de 

Atenção Oncológica. O segundo parágrafo começou explicando que quem 

abriu o encontro foi o secretário da Seprog, Carlos Alberto. Somente no final 

deste parágrafo é que se encontra a informação que presta o serviço para o 

servidor: que o painel favoreceu o debate, que contribui para validar as 

questões e os métodos de coleta e análise de dados dos trabalhos executados 

pelos servidores do TCU. No terceiro e último parágrafo do texto, informações 

adicionais sobre o tema – explicando que o câncer é a segunda maior causa 

de morte por doença no Brasil, sendo então uma enfermidade que necessita 
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de atenção tempestiva. O fato de não ter citação de fontes não prejudicou a 

informação.  

 

Ano: XXVI              Número:        051          Data: 31-3-2011(Quinta-Feira) 

Número de matérias da primeira página: 1           2           3      

Assunto: seminário debate conjuntura econômica e contas do governo 

Sujeito da ação: ministro Aroldo Cedraz 

Beneficiados pela ação: servidores do TCU, Presidência da casa, governo, 

sociedade civil 

Intenção da matéria: mostrar que o TCU está buscando maior aproximação 

com o Congresso Nacional no processo de prestação de contas da República. 

Fontes de informação: presidente do Banco Central; secretário de Política 

Econômica do Ministério da Fazenda, Márcio Holland; ministro do TCU, Aroldo 

Cedraz; presidente do TCU, Benjamin Zymler. 

Prestação de serviço ao público: no texto é possível constatar relativa 

prestação de serviço ao público interno. O texto não focou quais membros da 

Presidência estavam presentes, já que colocou logo de início a relevância do 

evento – informar a proposta de realizar melhor as auditorias para prestar 

contas das contas da República. Mostrando para os servidores que o TCU se 

aproxima do governo e da sociedade para que o tribunal possa exercer de 

forma plena o seu trabalho. As variedades de fontes enriqueceram o conteúdo 

do texto, como por exemplo o presidente do Banco Central. 

 

Ano: XXVI              Número: 052              Data: 1-4-2011(Quarta-Feira) 

Número de matérias da primeira página: 1             2            3      

Assunto: autoridades debatem inteligência e sua aplicação 

Sujeito da ação: presidente do TCU, Benjamin Zymler 

Beneficiados pela ação: servidores do TCU 

Intenção da matéria: informar para os servidores que haverá uma integração 

entre o TCU, a Abin e o Gabinete de Segurança da Presidência da República. 

Fontes de informação: general José Elito, do Gabinete de Segurança 

Institucional da Presidência da República; Wilson Trezza, diretor da Agência 
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Brasileira de Inteligência (Abin); e Benjamin Zymler, presidente do TCU. 

Prestação de serviço ao público: texto mostra prestação de serviço para o 

público interno, pois o informa da reunião na qual foi discutido o uso da 

inteligência e sua aplicação para resguardar a segurança nacional, como na 

busca da qualidade da prestação de serviços à sociedade. Durante a conversa 

entre as autoridades, foi garantido aos servidores capacitação em inteligência 

a partir de um programa de aprimoramento em auditoria. A prestação de 

serviço foi apresentada somente no quarto parágrafo. O texto poderia ter sido 

organizado com uma hierarquia (informação mais relevante, para a menos 

relevante) para ficar mais claro ao leitor os benefícios obtidos – capacitação – 

para ele durante a reunião.  

 

Ano: XXVI              Número: 053            Data: 4-4-2011(Segunda –Feira) 

Número de matérias da primeira página: 1           2           3      

Assunto: ministros e servidores acompanham as obras da Copa de 2014 no 

RJ 

Sujeito da ação: presidência do TCU e servidores do TCU 

Beneficiados pela ação: Tribunal de Contas da União (TCU) e servidores do 

tribunal 

Intenção da matéria: informar aos servidores de que maneira está sendo feito 

o acompanhamento dos gastos das obras da Copa. 

Fontes de informação: assessoria de comunicação 

Prestação de serviço ao público: a partir do título, com o uso da palavra 

“servidores”, que coloca em evidência a prestação de serviço ao público 

interno. No início do texto, mostraram como os servidores executaram o seu 

trabalho de fiscalização das obras da Copa de 2014 no Rio de Janeiro. 

Mostrando também o objetivo e os desdobramentos desse acompanhamento. 

Um desses desdobramentos foi que, a partir dessa visita, seria inaugurada 

uma série de reuniões bimestrais, em que o BNDS apresentará para o TCU a 

situação de cada financiamento para as obras. Fato que irá influenciar a forma 

de trabalho do servidor. Pode-se notar que não exaltaram os nomes dos 

servidores presentes somente no final do texto. 

 

Ano:  XXVI              Número: 055                Data: 6-4-2011(Quarta-Feira) 
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Número de matérias da primeira página: 1             2            3      

Assunto: TCU e MPDFT assinam acordo de cooperação 

Sujeito da ação: Tribunal de Contas da União (TCU) 

Beneficiados pela ação: presidência do TCU e servidores do TCU  

Intenção da matéria: informar que o tribunal assina acordo de cooperação 

com outros órgãos visando melhorias para os servidores. 

Fontes de informação: presidente Benjamin Zymler e procuradora-geral de 

Justiça do DF e Territórios, Eunice Pereira  

Prestação de serviço ao público: nota-se no texto prestação de serviço ao 

público interno, pois este informa que a assinatura de cooperação entre o TCU 

e o MPDFT trará benefícios para maior capacitação e aperfeiçoamento dos 

servidores dos órgãos, proporcionando, assim, desenvolvimento das 

instituições e da gestão pública. No texto, ainda, tiveram as falas do presidente 

do TCU e da procuradora-geral do MPDFT, os quais ressaltaram a importância 

de uma maior qualificação dos servidores dos dois órgãos gerada pelo acordo 

de cooperação, proporcionando capacitação e aperfeiçoamento por meio de 

cursos, atividades de educação coorporativa, liberdade de servidores para 

ministrarem palestras, além de disponibilizarem material de interesse das 

ações educacionais. 

 

 

Ano: XXVI              Número: 056             Data: 7-4-2011(Quinta-feira) 

Número de matérias da primeira página: 1             2            3      

1. Assunto: comitiva de Criciúma visita o TCU 

Sujeito da ação: representantes da Câmara de Vereadores de Criciúma-SC 

Beneficiados pela ação: sociedade civil  

Intenção da matéria: informar que a comitiva de vereadores do estado de 

Criciúma-SC visitou o TCU para solicitar auditoria em obras no estado. 

Fontes de informação: vereadora Romana Remor 

Prestação de serviço ao público: o texto presta serviço ao público interno na 

medida em que já no sublead o leitor sabe da iniciativa da comitiva de ir ao 

tribunal solicitar auditoria nas obras de duplicação da BR-101 no estado de 

Santa Catarina. Este fato interfere na vida profissional do servidor porque terá 
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mostra de como um trabalho será realizado e em qual assunto auditará, 

fiscalizando as obras de SC. A fala do presidente Benjamin, que recebeu a 

comitiva, cita que o pedido vai ao encontro dos objetivos do tribunal, de 

ampliar as fiscalizações direcionadas. A linguagem do texto é direta, indo do 

assunto mais relevante para o menos relevante. Outro fato observado foi que 

ao longo do texto não foram exaltadas as autoridades da casa presentes à 

recepção, expostas somente ao final do último parágrafo. 

 

2. Assunto: 8ª Secex conclui levantamento de auditoria no Ministério da 

Agricultura 

Sujeito da ação: 8ª Secex                              

Beneficiados pela ação: servidores do TCU 

Intenção da matéria: informar que a secretaria realizou levantamento com o 

objetivo de propor maior conhecimento do órgão e a identificação de diversas 

áreas de fiscalização. 

Fontes de informação: 8ª Secex                              

Prestação de serviço ao público: com essa matéria é possível notar que 

houve a prestação de serviço ao público interno, pois relata aos servidores 

que tipo de levantamento está sendo realizado no tribunal, por meio da 8ª 

Secretaria de Controle Externo. O lead está completo, contendo todas as 

informações necessárias para entendimento do texto (quem: 8ª Secretaria de 

Controle Externo; o quê: realizou levantamento de auditoria amplo; onde: no 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; porquê: propiciou maior 

conhecimento do órgão e a identificação de diversas áreas que devem ser 

objeto de fiscalização pelo tribunal nos próximos anos). No restante do texto, 

as informações que foram expostas no lead, são mais aprofundadas, como 

quando explica que o levantamento também subsidiou a customização dos 

processos de contas anuais, além de outras informações. No terceiro 

parágrafo, é possível perceber a prestação de serviço não só para os 

servidores da 8ª Secretaria de Controle Externo, que foi a executora da 

auditoria, mais também para os servidores que trabalham diretamente com 

auditorias, especialmente os servidores da Secretaria de Macroavaliação 

Governamental (Semag) e os da Adplan. O texto é direto e está estruturado a 

partir das informações mais relevantes para as menos relevantes, como 

quando cita, somente no último parágrafo, que o relatório de levantamento 

encontra-se no gabinete do relator, ministro Raimundo Carreiro, para 

apreciação.  
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Ano: XXVI              Número: 057            Data: 8-4-2011(Sexta-Feira) 

Número de matérias da primeira página: 1             2            3      

Assunto: mesa-redonda debate conteúdo e divulgação das contas do governo 

Sujeito da ação: presidência do TCU 

Beneficiados pela ação: servidores do TCU, presidência do TCU e sociedade 

civil 

Intenção da matéria: informar que o TCU se preocupa em como as 

informações de seus trabalhos chegam à sociedade e que ele está disposto a 

melhorar a comunicação para divulgar as contas do governo. 

Fontes de informação: economista e professor universitário, Delfim Neto; 

presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Hector 

Valverde. 

Prestação de serviço ao público: matéria de uma página, com duas grandes 

fotos. No lead já é possível observar o objetivo do evento, que era colher 

informações e sugestões de autoridades e da imprensa para tornar o trabalho 

do tribunal mais compreensível ao cidadão, bem como aos segmentos mais 

representativos da sociedade brasileira. Não há, no início do texto, os nomes 

das autoridades do TCU presentes. É possível perceber no texto prestação de 

serviço ao público interno, pois a partir do texto o servidor pode perceber a 

importância de seu trabalho para a sociedade civil brasileira, buscando 

desempenhá-lo da melhor maneira possível, com o objetivo de trazer 

melhorias em seu conteúdo e na maneira de desempenhá-lo para melhor 

divulgá-lo.   

 

Ano: XXVI              Número: 058             Data: 11-4-2011(Segunda-Feira) 

Número de matérias da primeira página: 1             2            3      

Assunto: ministros do TCU e Infraero debatem infraestrutura aeroportuária 

Sujeito da ação: ministros do TCU 

Beneficiados pela ação: servidores do TCU 

Intenção da matéria: informar que ministros se reuniram com a Infraero e que 

foram discutidos formas de intensificar o controle de obras aeroportuárias. 

Fontes de informação: ministros Valmir Campelo, Ubiratan Aguiar e 

Raimundo Carreiro e Antônio Gustavo, presidente da Infraero 
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Prestação de serviço ao público: o lead da matéria começou com a intenção 

da reunião (“A busca por intensificar o controle preventivo de obras 

aeroportuárias...”) e não com a data nem quem estava presente a esta, 

diferenciando a matéria de outras edições. Nos parágrafos seguintes, notam-

se mais explicações sobre a reunião, principalmente com as falas dos 

ministros do TCU, quando diz que o TCU quer ser visto como órgão parceiro e 

apontar soluções. Esse texto possui outro detalhe que o diferencia dos 

demais, nele notamos a separação por subtítulos, o que facilita a leitura de um 

texto extenso e com um assunto denso. É possível perceber relativa prestação 

de serviço para o público interno em geral, visto que está relacionada somente 

a um tipo de servidor. 

 

Ano: XXVI              Número: 059                Data: 12-4-2011(Terça-Feira) 

Número de matérias da primeira página: 1             2            3      

1. Assunto: ações do TCU geram benefícios de R$ 26 bilhões  

Sujeito da ação: Tribunal de Contas da União (TCU) 

Beneficiados pela ação: servidores do TCU, instituição TCU 

Intenção da matéria: informar resultados do relatório de atividades de 2010, 

no qual estão as ações de controle realizadas pelo tribunal. 

Fontes de informação: assessoria de comunicação 

Prestação de serviço ao público: texto presta serviço ao público interno, 

pois relata com detalhes todas as ações feitas pela instituição no ano de 2010, 

por meio do relatório de atividades; quantos benefícios o trabalho realizado 

pelo servidor gera aos cofres públicos; quais os trabalhos mais relevantes do 

ano, ou seja, lead com informações tradicionais. Texto com informações que 

interessam a todos os setores de servidores do tribunal, pois contêm 

informações-chave para o cotidiano do TCU, como a quantidade de processos 

julgados, quantas empresas declarou inidôneas. A imagem da capa do 

caderno do Relatório de Atividades completa o texto, pois quando o servidor 

vir o relatório impresso ele o identificará com mais facilidade.  

Assunto: Sefti aprova nota técnica sobre Gestão de Nível de Serviços de TI 

Sujeito da ação: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação 

(Sefti) 

Beneficiados pela ação: servidores do TCU; Secretaria de Fiscalização de 

Tecnologia da Informação (Sefti) 
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Intenção da matéria: informar a criação de uma nota técnica 

Fontes de informação: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da 

Informação (Sefti) 

Prestação de serviço ao público: texto sucinto e objetivo. Percebe-se que as 

informações mais relevantes estão no lead e no sublead. No corpo do texto 

nota-se que se faz uma retrospectiva para o leitor lembrar-se das outras notas 

técnicas já feitas. O texto tem um caráter de prestação de serviço, visto que a 

nota técnica é um instrumento elaborado por uma unidade para facilitar o 

trabalho exercido por servidores de outras unidades quanto às ações de 

controle externo e de gestão. No último parágrafo do texto, tem um e-mail de 

contato da secretaria que realizou a nota técnica e também um telefone que os 

outros servidores podem entrar em contato para tirar dúvidas e dar sugestões 

sobre o conteúdo do trabalho, buscando assim interagir com as outras 

unidades. 

 

Ano: XXVI              Número: 060            Data: 13-4-2011(Quarta-Feira) 

Número de matérias da primeira página: 1             2            3      

Assunto: seminário discute procedimento de desenvolvimento regional entre 

Brasil e países da União Europeia 

Sujeito da ação: Tribunal de Contas da União (TCU) 

Beneficiados pela ação: Tribunal de Contas da União (TCU) e servidores do 

TCU  

Intenção da matéria: informar que a instituição está dialogando com países 

da União Europeia, visando trocar experiências e esforços para solucionar 

problemas. 

Fontes de informação: ministro Augusto Nardes; secretário-executivo do 

Ministério de Integração Nacional, Alexandre Navarro 

Prestação de serviço ao público: o texto presta serviço para o público 

interno, pois a troca de experiências com os conhecimentos de trabalhos da 

união européia gera maior confiabilidade nos servidores.  Apesar disso, o texto 

não foi organizado, de maneira em que as informações mais relevantes 

estivessem no início do texto para maior entendimento do leitor. Não é 

possível encontrar no primeiro parágrafo o lead (Quando, onde, o que, 

quem...) do texto, sendo que algumas dessas informações podem ser 

encontradas soltas no texto. No segundo parágrafo encontra-se uma fala do 

presidente, que poderia ter ficado mais no meio do texto. A informação 
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relevante para o público interno, no qual irá influenciar na realização do seu 

trabalho está presente somente no quinto parágrafo do texto. 

 

 

 

Ano: XXVI              Número: 061              Data: 14-4-2011(Quinta-Feira) 

Número de matérias da primeira página: 1             2            3      

1. Assunto: Segecex e Corregedoria participam de reunião com a Secex-

PI 

Sujeito da ação: Segecex  

Beneficiados pela ação: secretaria Secex do Piauí 

Intenção da matéria: informar que foi feita uma reunião para avaliar o 

desempenho da unidade do Piauí, as instalações e o ambiente de trabalho. 

Fontes de informação: Secex do Piauí 

Prestação de serviço ao público: o texto presta serviço para os servidores, 

pois informa das reuniões para apresentar deveres e obrigações dos 

servidores administrativos disciplinares, além do esclarecimento de dúvidas e 

conhecimento das necessidades dos servidores da unidade regional. Ações 

que servem tanto para o crescimento destes, como para a instituição. 

Informações principais estavam no lead convencional. (quando: de 29 de 

março a 1º de abril; quem: Corregedoria; o quê: trabalho de inspeção, com o 

objetivo de avaliar o desempenho da unidade). No final do texto, percebe-se a 

disponibilidade do secretário para esclarecer dúvidas sobre avaliações de 

desempenho e conhecer as necessidades dos servidores das unidades 

regionais, mostrando uma interação entre superiores e os demais servidores. 

2. Assunto: ministro Raimundo Carreiro visita a Seprog 

Sujeito da ação: Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas do 

Governo (Seprog) 

Beneficiados pela ação: Ministro Raimundo Carreiro e Seprog 

Intenção da matéria: informar a respeito de reunião feita pelo ministro 

Raimundo Carreiro na Seprog. 

Fontes de informação: Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas 

do Governo (Seprog) 
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Prestação de serviço ao público: pode-se perceber informações no lead 

para o entendimento da mensagem do texto (quando: no dia 7 de maio; quem: 

Secretaria de Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo (Seprog); o 

quê: recebeu uma visita do ministro Raimundo Carreiro; por que: para 

subsidiar o acompanhamento dos trabalhos). Mensagem direta. O texto presta 

serviço para os servidores desta unidade, pois cita termos específicos do 

trabalho realizado do biênio 2011-2012. Nota-se uma atitude do ministro em 

promover maior aproximação de seu gabinete com as unidades, todos os 

servidores ganham os conhecimentos trocados com o ministro. Não é possível 

notar no texto a exaltação dos servidores presentes, mas no último parágrafo 

do texto encontra-se a informação somente dos cargos dos que estavam 

presentes (o dirigente da Seprog, diretores, assessores e especialista da 

secretaria). 

 

Ano: XXVI              Número: 062             Data: 15-4-2011(Quinta-Feira) 

Número de matérias da primeira página: 1             2            3      

1. Assunto: novidades no controle de acesso e frequência 

Sujeito da ação: Tribunal de Contas da União (TCU) 

Beneficiados pela ação: servidores, estagiários e terceirizados do TCU 

Intenção da matéria: informar, a partir de uma série de matérias, as 

novidades de acesso e frequência do TCU. 

Fontes de informação: assessoria de comunicação 

Prestação de serviço ao público: no texto há uma prestação de serviço ao 

público interno, visto que é de total relevância o funcionário saber instruções 

de uso do novo equipamento de ponto eletrônico. Texto faz parte de uma série 

de matérias para mostrar para o leitor novidades no controle de acesso e 

frequência do TCU. O mesmo foi apresentando com destaque, dentro de um 

retângulo (Box), separando o texto dos demais, ótima maneira para chamar a 

atenção do servidor. Texto curto e objetivo com informações (como, onde, por 

que, quando) contidas no lead, além de obter em outros parágrafos 

informações complementares para as contidas no primeiro parágrafo no lead. 

O uso de imagem e de infográfico com as instruções de uso complementaram 

também o texto, facilitando para a compreensão do leitor. 

2.  Assunto: “Navegando, a gente vai longe” 

Sujeito da ação: Tribunal de Contas da União (TCU) 
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Beneficiados pela ação: servidores e terceirizados do TCU 

Intenção da matéria: informar que foram entregues 38 diplomas de conclusão 

de curso de informática do projeto de inclusão digital do TCU para funcionários 

terceirizados do tribunal.  

Fontes de informação: copeira do TCU, Cleide Bessa; Servidor Vadis 

Belaver; representante da ONG CDI, Luiz Humberto; auxiliar de serviços-

gerais, Izabel Regina. 

Prestação de serviço ao público: texto que apresenta a história de uma 

trabalhadora em primeiro lugar, não deixando de relatar as informações-chave 

da notícia.  Logo no subtítulo do texto, observam-se as informações do lead 

(quando: na última quarta-feira; o quê: foram entregues 38 diplomas; como: 

oferecendo aulas de computação gratuitas aos funcionários). O texto enfatizou 

o sujeito da ação iniciando o relato pela história da copeira Cleide, uma das 

beneficiadas com a entrega de diplomas do curso de informática. O título é 

uma fala da copeira, provocando maior proximidade com o leitor. Com a 

participação de várias outras fontes contando o que o curso significou em suas 

vidas, nota-se a prestação de serviço para o público interno na noticia 

publicada. Além de informar que o servidor pode-se tornar voluntários nos 

projetos, colocando números de telefones e e-mail para contato, o texto foi 

divido em inter-títulos para facilitar a leitura. 

 

Ano: XXVI              Número: 063             Data: 18-4-2011(Segunda-Feira) 

Número de matérias da primeira página: 1             2            3      

1. Assunto: TCU recebe visita de ministro da Secretaria de Portos 

Sujeito da ação: ministro Valmir Campelo  

Beneficiados pela ação: presidência e secretaria de fiscalização de obras 

Intenção da matéria: informar que o TCU, juntamente com a Secretaria dos 

Portos, discutiu o andamento das obras de portos para a Copa do Mundo de 

2014.  

Fontes de informação: ministro Valmir Campelo; ministro da Secretaria dos 

Portos, Leônidas Cristino 

Prestação de serviço ao público: texto sucinto, objetivo, com as informações 

básicas no lead (quando: na última quarta-feira; por quê: para discutir o 

andamento das obras de portos para Copa do Mundo de 2014; quem: ministro 

Valmir Campelo; o quê: recebeu a visita do ministro da Secretaria dos Portos). 
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Não é possível notar relativa prestação de serviço ao servidor do TCU como 

um todo. Prestando mais serviço para os servidores ligados diretamente à 

fiscalização de obras públicas, principalmente às obras da Copa, para estes 

terem conhecimentos do que está acontecendo, que o TCU irá fiscalizar cerca 

de R$ 33 bilhões que envolvem o mundial e qual a postura da instituição 

perante o andamento das obras de portos para a Copa.  

2. Assunto: distribuição dos novos crachás 

Sujeito da ação: Tribunal de Contas da União (TCU) 

Beneficiados pela ação: servidores, terceirizados e estagiários do TCU 

Intenção da matéria: informar como será a distribuição dos novos crachás 

Fontes de informação: assessoria de comunicação 

Prestação de serviço ao público: nota-se que o texto presta serviço ao 

público interno, pois haverá uma ação de distribuição de novos crachás aos 

servidores e estagiários que precisa ser informada aos trabalhadores da 

instituição. Texto objetivo, dividido por subtítulos – explicando como será a 

troca para os servidores da sede; para os servidores dos estados; e para os 

estagiários, facilitando a leitura. Para ilustrar o texto, contém uma imagem 

para mostrar como será o novo crachá, implantado para o novo sistema de 

controle de acesso e frequência dos funcionários.  

 

Ano: XXVI              Número: 064            Data: 19-4-2011(Terça-Feira) 

Número de matérias da primeira página: 1             2            3      

1. Assunto: ministros e técnicos do TCU participam de palestra com 

auditor do Tribunal de Contas Europeu 

Sujeito da ação: ministros do TCU 

Beneficiados pela ação: servidores do TCU e presidência do TCU 

Intenção da matéria: informar que o auditor do Tribunal de Contas Europeu 

(TCE) palestrou sobre o TCE para os ministros brasileiros. 

Fontes de informação: auditor do TCE, Daniel Costa; ministro do TCU, 

Weder de Oliveira  

Prestação de serviço ao público: texto objetivo, informações do lead (quem: 

Tribunal de Contas Europeu; quando: na última quarta feira (14); por quê: para 

ministrar palestra acerca do funcionamento do TCE). O texto presta serviço ao 
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público interno quando cita as especificidades do Tribunal de Contas Europeu, 

sendo um acréscimo para o conhecimento pessoal do servidor, e quando 

relata que o Brasil está analisando a possibilidade da criação de um Tribunal 

de Contas do Mercosul, informações relevantes para o futuro da organização. 

Os nomes dos ministros do TCU que estavam presentes à palestra só 

apareceram no final do texto. 

 

2. Assunto: seminário discute criação da Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares S.A. 

Sujeito da ação: Procuradoria-Geral da República  

Beneficiados pela ação: Tribunal de Contas da União (TCU) 

Intenção da matéria: informar que servidores do TCU participaram de 

seminário que discutiu a criação da Empresa Brasileira de Serviços 

Hospitalares S.A. 

Fontes de informação: assessoria de comunicação 

Prestação de serviço ao público: não é possível constatar prestação de 

serviços ao público interno, pois não agrega muito valor para o público interno 

da instituição, já que só relata a participação de autoridades do tribunal em um 

seminário que não está diretamente ligado ao servidor do TCU. Texto com 

lead básico (quando: nos dias 5 e 6 de abril; onde: no auditório da 

Procuradoria-Geral da República em Brasília; o quê: realizado seminário sobre 

os aspectos econômicos e sociais que propõe a criação da Empresa Brasileira 

de Serviços Hospitalares.) Texto com um parágrafo só, bem sucinto.  

 

Ano: XXVI              Número: 065              Data: 20-4-2011(Quarta-Feira) 

Número de matérias da primeira página: 1             2            3      

Assunto: ministro Valmir Campelo apresenta trabalhos de fiscalização da 

Copa 

Sujeito da ação: ministro Valmir Campelo 

Beneficiados pela ação: servidores do TCU e sociedade civil 

Intenção da matéria: informar que a instituição divulgou, por meio de reunião, 

informações oficiais apuradas pelo controle externo do TCU 

Fontes de informação: assessoria de comunicação 
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Prestação de serviço ao público: o texto presta serviço para o público 

interno, pois informa conteúdo relevante para o trabalho do servidor. Com 

todas as informações do lead (quem: ministro Valmir Campelo com servidores 

da casa e representantes do Ministério Público; o quê: realizou apresentação, 

intitulada TCU e a Copa do Mundo; onde: sala dos presidentes do TCU; por 

quê: para divulgar as informações oficiais apuradas pelo controle externo). 

Logo no primeiro parágrafo, nota-se que os dirigentes e servidores da casa 

estavam presentes à reunião que divulgou informações notórias para os 

trabalhos sobre as obras da Copa de 2014 desempenhados pelos servidores. 

No último parágrafo, foi informado que os participantes receberam a 

publicação O TCU e a Copa do Mundo de 2014, além de disponibilizar na 

íntegra do relatório para consulta no site (www.fiscalizacopa2014.gov.br), uma 

informação de serviço para o servidor que não estava presente. Texto escrito 

com ordem cronológica dos fatos, que contou com acompanhamento de 

imagem – capa do relatório (elaborada pela área de publicidade do TCU, para 

divulgar internamente o evento) causando, assim, associação mais rápida do 

leitor sobre qual o assunto do texto. 

 

Ano: XXVI              Número: 066             Data: 25-4-2011(Segunda-Feira) 

Número de matérias da primeira página: 1             2            3      

1. Assunto: projeto controle externo do Mercosul 2011 

Sujeito da ação: Assessoria de Assuntos Internacionais (Arint) 

Beneficiados pela ação: Tribunal de Contas da União (TCU) e servidores do 

TCU 

Intenção da matéria: informar para os servidores que foi constituído o projeto 

de controle externo o projeto  

Fontes de informação: Secretaria Executiva das Entidades Fiscalizadoras 

Superiores dos Países do Mercosul e Associados (EFSUL) 

Prestação de serviço ao público: texto presta serviço ao público interno, 

pois informa que da casa foi aprovado o projeto de controle externo do 

Mercosul, que vai influenciar não só os futuros trabalhos do servidor do TCU, 

mas também outros servidores dos tribunais dos países do Mercosul. Texto foi 

bem estruturado (das informações mais importantes para as menos 

importantes). 

Assunto: representantes do TCU se reúnem com presidente da Comissão de 

Agricultura da Câmara 

http://www.fiscalizacopa2014.gov.br/
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Sujeito da ação: Tribunal de Contas da União (TCU) 

Beneficiados pela ação: Comissão de Agricultura da Câmara  

Intenção da matéria: informar que o TCU se reuniu com o presidente da 

Comissão de Agricultura para discutir trabalhos do TCU, como, por exemplo, 

as auditorias na área de mudanças climáticas e no ordenamento fundiário.  

Fontes de informação: deputado Júlio César, presidente da Comissão de 

Agricultura da Câmara 

Prestação de serviço ao público: não é possível constatar no texto 

prestação de serviço ao público interno. No texto, podemos perceber três 

parágrafos. Logo no primeiro, antes mesmo de falar o objetivo da reunião, é 

colocado o nome das autoridades e dos servidores que estavam presentes à 

reunião, sendo possível perceber o objetivo e os detalhes da reunião somente 

no segundo parágrafo. No último parágrafo, contou-se com a fala do 

presidente da comissão, que não disse nada a respeito da reunião. Texto sem 

foco naquilo que estava informando.  

 

 

Ano: XXVI              Número: 067            Data: 26-04-2011(Terça-Feira) 

Número de matérias da primeira página: 1             2            3      

1. Assunto: ministros visitam presidente da Câmara 

Sujeito da ação: presidente Benjamin Zymler 

Beneficiados pela ação: presidência do TCU 

Intenção da matéria: informar visita de cortesia entre os órgãos 

Fontes de informação: assessoria de comunicação 

Prestação de serviço ao público: texto com somente um parágrafo curto. 

Texto em destaque, exibido dentro de um retângulo (Box). Texto não prestou 

serviço ao público interno, pois relatou acontecimento da agenda do 

presidente e das outras autoridades do órgão. O texto informou que o 

presidente Benjamin Zymler acompanhado do vice-presidente Augusto Nardes 

e do Ministro Aroldo Cedraz, visitou o presidente das câmeras dos Deputados 

visitaram o presidente da câmara dos deputados.  

2. Assunto: medalha de Ordem do Rio Branco 

Sujeito da ação: presidente Benjamin Zymler e o ministro Weder de Oliveira  
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Beneficiados pela ação: presidente Benjamin Zymler e o ministro Weder de 

Oliveira  

Intenção da matéria: informar que o presidente e o ministro ganharam 

medalhas de ordem ao mérito.  

Fontes de informação: assessoria de comunicação 

Prestação de serviço ao público: texto com um parágrafo e duas fotos 

grandes das autoridades citadas. Não é possível constatar prestação de 

serviço para os servidores do TCU. O texto e o fato somente revelam uma 

promoção do presidente da casa e de outra autoridade, cumprindo a sua 

agenda. 

3. Assunto: lavagem de veículos: Sesap realiza pesquisa 

Sujeito da ação: Sesap 

Beneficiados pela ação: servidores, terceirizados e estagiários  

Intenção da matéria: informar que está sendo realizada uma pesquisa para 

saber acham da proposta de ter uma empresa contratada para prestar 

serviços de lavagem de veículos para os colaboradores do tribunal  

Fontes de informação: secretária de Engenharia e Serviços de Apoio 

(Sesap) 

Prestação de serviço ao público: é possível notar prestação de serviço ao 

público interno, pois com o texto de maneira sucinta (dois parágrafos) 

revelando logo no inicio informações que está sendo realizada uma pesquisa 

para saber se os servidores, terceirizados e estagiários acham da proposta de 

ter uma empresa contratada para prestar serviços de lavagem de veículos 

para os colaboradores do tribunal.  No último parágrafo do texto foi adicionado 

um link no qual o servidor que nele clicar será enviado para uma página, no 

qual poderá responder a pesquisa, percebendo assim que há uma 

interatividade com o leitor. 

 

 

Ano: XXVI              Número: 068           Data: 27-04-2011(Quarta-Feira) 

Número de matérias da primeira página: 1             2            3      

1. Assunto: atuação do TCU na agricultura e segurança pública é 
apresentada a comissões da Câmara 

Sujeito da ação: servidores do TCU 
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Beneficiados pela ação: Tribunal de Contas da União e secretarias 

Intenção da matéria: informar que aconteceu reunião para apresentar o 

trabalho apresentado pelo tribunal na área da agricultura e segurança pública. 

Fontes de informação: chefe da Assessoria Parlamentar, Paulo Medeiros; 

diretor de Gestão de Informação Estratégicas, Carlos Roberto Takao; diretor 

da Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag), Charles 

Mathusalem. 

Prestação de serviço ao público: texto presta serviço ao público interno do 

TCU, pois informa que a reunião realizada com a comissão da Câmara, serve 

como meio para interagir com outros órgãos e entidades, elogiando os 

trabalhos realizados por vários departamentos, qualificando assim os serviços 

destes. Texto bem estruturado, ou seja, com as informações mais relevantes 

para as menos relevantes. Lead completo, no primeiro parágrafo (Quem: 

Representantes do TCU; Quando: Terça-Feira (19); O que: se reunião para 

apresentar os trabalhos). As falas dos presentes não foram redundantes, 

repetindo o que o texto disse.  

2. Assunto: TCU no Congresso 

Sujeito da ação: Tribunal de Contas da União 

Beneficiados pela ação: servidores do TCU 

Intenção da matéria: informar a realização de audiência pública no congresso 

Federal que o TCU participará juntamente com outras entidades.  

Fontes de informação: assessoria de comunicação 

Prestação de serviço ao público: texto presta serviço aos servidores, pois 

com a leitura do mesmo é possível saber que irá ocorrer uma audiência 

pública da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e 

Informática (CCT) do Senado Federal, e que o Tribunal estará participando, 

está informação é de relevância para o público interno, já que com esta poderá 

participar das decisões na área. Texto sucinto, somente com um parágrafo 

com, informação básicas do lead (Quem: TCU; Onde: Senado federal; 

Quando: 27 de Abril).  

 

Ano: XXVI              Número: 069              Data: 28-04-2011(Quinta-Feira) 

Número de matérias da primeira página: 1             2            3      

1. Assunto: mapeamento de competências de liderança e gestão  
Sujeito da ação: instituto Serzedello Corrêa (ISC)  
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Beneficiados pela ação: servidores e secretarias 

Intenção da matéria: informar que o TCU, por meio do Instituto Serzedello 

Corrêa vai desenvolver um ciclo de competências para os servidores. 

Fontes de informação: assessoria de comunicação 

Prestação de serviço ao público: o texto presta serviço para os servidores 

de quatro unidades do Tribunal, pois informa que o Instituto Serzedello Corrêa 

(ISC) – responsável por propor e conduzir políticas e ações de seleção externa 

de servidores, educação corporativa e gestão do conhecimento organizacional 

do Tribunal – irá promover terceiro ciclo de programa de liderança para os 

seus servidores. Qualificando assim o trabalho destes. Texto estruturado da 

maneira em que as principais informações vêm antes das informações menos 

relevantes para o conhecimento das atividades propostas. No inicio do texto é 

feita uma breve explicação de como será desenvolvidas esse programa e em 

seguida para facilitar a compreensão do leitor, o texto foi dividido por entre-

títulos (para que mapear competências?; quais as unidades serão mapeadas?; 

quem participará do mapeamento?; quando será realizado? ; e como deverá 

ser respondido? ). No final do texto, é possível encontrar a informação de que 

a equipe que está desenvolvendo o programa para os servidores se coloca a 

disposição para esclarecer as dúvidas pelo e-mail isc_pdlgs@tcu.gov.br e pelo 

ramal 5865, fato que comprova ainda mais a prestação de serviço do texto. 

 

2. Assunto: auditores participam de seminário de defesa 
 

Sujeito da ação: diretoria da Fiscalização dos Grandes Projetos da Defesa 

Nacional, da 3ª Secex   

Beneficiados pela ação: secretaria 

Intenção da matéria: informar a servidores do TCU foram ao Rio de Janeiro 

participar de um seminário de Defesa durante três dias. 

Fontes de informação: 3ª Secex 

Prestação de serviço ao público: texto produz prestação de serviço ao 

público interno, pois informa que auditores participaram de seminário de 

Defesa, no qual as informações contidas nele serão utilizadas para o 

planejamento de um trabalho integrado nos processos de transferência de 

tecnologia do Programa de Desenvolvimento de Submarinos Convencionais e 

Nuclear da Marinha, além de outros. A publicação desse texto informa que os 

servidores de outras unidades estão se empenhando e se capacitando cada 

vez mais a desempenhar um bom trabalho. Texto bem estruturado, ou seja, 

mailto:isc_pdlgs@tcu.gov.br
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com as informações mais relevantes no inicio. Contém três fotos que ajudam o 

leitor do jornal compreender melhor o assunto tratado. 

 

 

 

Ano: XXVI              Número: 070             Data: 29-04-2011(Sexta-Feira) 

Número de matérias da primeira página: 1             2            3      

Assunto: presidente participa de seminário internacional sobre direito e 
administração pública 
 

Sujeito da ação: presidente do TCU, Benjamim Zymler 

Beneficiados pela ação: presidente do TCU, Benjamim Zymler 

Intenção da matéria: informar que o presidente participou de um seminário 

sobre Direito e Administração Pública para congregar pensamentos e propor 

soluções para os problemas atuais de governabilidade e suas conseqüências 

jurídicas. 

Fontes de informação: presidente Benjamim Zymler  

Prestação de serviço ao público: não é possível perceber relativa prestação 

de serviço ao público interno, pois o texto somente relata evento da agenda do 

presidente do TCU, exaltando as qualidades de sua gestão no Tribunal 

durante seu discurso no seminário. Logo na primeira palavra no título e do 

primeiro parágrafo nota-se a palavra “presidente”, que é um indício que ele 

está em destaque no texto, não dando no texto devida relevância para os 

demais servidores do órgão. A pesar disso, o texto está bem estruturado, com 

as informações relevantes para entendimento da mensagem do texto nos 

primeiros parágrafos (quando: quarta-feira (27); o quê: participou do Seminário 

internacional de Direito e Administração Pública; quem: presidente do TCU, 

Benjamin Zymler).   
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5. Resultados e análise dos dados  

 

Dos 38 textos de primeiras páginas analisadas do União, jornal interno do 

TCU, foi possível constatar que, segundo avaliei, 30 textos prestam algum tipo 

de serviço ao público interno. De segunda a sexta feira do dia 28 de março até o 

dia 29 de abril de 2011, somente oito textos não continham nenhuma informação 

que prestava relativo serviço aos colaboradores da organização.  

 Nesta minoria, os textos trazem cobertura factual2 de assuntos como 

homenagens ao presidente da instituição. Uma das observações iniciais é que a 

prestação de serviço, nos casos em questão, está vinculada ao agente e ao 

beneficiado pela ação institucional, que deste caso é o presidente em exercício 

do TCU, Benjamim Zymler.  

 

 

 

 

 

 

 

Além da prestação de serviço, principal alvo deste trabalho, a 

pesquisadora avaliou quais seriam os sujeitos da ação; quem seriam os 

beneficiados com a ação relatada; e quais as fontes de informação contidas no 

texto.  

                                                           
2
 Entende-se como cobertura factual aquela que perderia a validade se não fosse publicada na edição 

seguinte. É presa, pois, à data do evento e da sua veiculação 

30

8

Presta serviço Não presta serviço

Tabela 11- Prestação de serviço ao público do TCU 
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Com a análise do sujeito da ação no texto, tem a intenção de responder 

quem é o agente da ação. Aquele que se destaca, que faz, executa. Percebeu-

se que nos textos do União tinham como potencial sujeitos da ação: o presidente 

do TCU, Benjamim Zymler; a instituição do TCU em si; ministros e autoridades; e 

suas secretárias e departamentos.  

Com a pesquisa, foi possível mensurar que as categorias de análise que 

representaram maior índice, em relação ao sujeito da ação, foram as secretarias 

e departamentos. Das 38 matérias, um total de doze teve as secretarias e 

departamentos do TCU como agentes das ações publicadas. Um exemplo é o 

texto veiculado no dia 12 de maio, terça-feira, com o título de “Sefti aprova nota 

técnica sobre Gestão de Serviços de TI”. A Sefti é uma secretaria do Tribunal de 

Contas da União, do TCU que fiscaliza a área de Tecnologia da Informação.  

No texto, vimos por meio de um trabalho técnico executado por essa 

secretaria, ou seja, o sujeito da ação, outros servidores do TCU se beneficiaram 

com o serviço realizado.  

Ainda no quesito de sujeito da ação, os ministros e autoridades, 

aparecem, em 10 textos, como sujeito da ação. Já em oito textos, foi sujeito da 

ação o Presidente do TCU, Benjamim Zymler. Na maioria destes textos, é 

possível percebê-lo como sujeito, logo por meio do título, como na matéria 

publicada no dia 5 de maio: “Presidente visita instalações e obras da Petrobras”. 

Empatado em número de vezes, com o presidente do TCU, temos a instituição, 

com também oito textos que aparece como sujeito da ação.            

 

 

 

 

 

8

10
12

8

Presidente do TCU Ministros - Autoridades 

Secretárias - Departamentos Instituição TCU

Tabela 12- Sujeito da ação 
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Outro item avaliado foi sobre quem teria se beneficiado com a ação 

publicada no house-organ. Com a pesquisa, foram constatados como 

beneficiados da ação: Servidores, estagiários e terceirizados; Presidente e 

ministros; Presidência do TCU; Tribunal de Contas da União; Secretarias; 

Sociedade Civil; Outros órgãos do governo. 

Pode-se observar que alguns textos apresentaram mais de um 

beneficiado.  Os servidores, estagiários e terceirizados foram os que 

apresentaram mais textos como beneficiados, 23 textos dos 38 apresentaram-

nos como sujeito das ações no texto. 

Um dos exemplos é o material publicado no dia 18 de maio, que informou 

para os servidores, estagiários e terceirizados que seria feita a distribuição dos 

novos crachás.  

Outro texto que se nota a presença destes foi publicada no dia 15 de 

maio, como o título: “Navegando, a gente vai longe”, que informa que 38 

diplomas de conclusão de curso de informática foram entregues para os 

funcionários terceirizados. 

 Em seguida, aparece como beneficiados da ação as secretarias com 10 

textos; presidência do TCU com oito textos; Tribunal de Contas da União com 

cinco textos; presidente e ministros com quatro textos; sociedade civil com 

também com quatro; e outros órgãos do governo com 2 textos como 

beneficiados. 

 

 

 

 

 

23

48

5

10

4 2

Servidores, estagiários e terceirizados
Presidente e ministros
Presidência do TCU
TCU
Secretarias
Sociedade Civil
Outros orgãos do governo

Tabela 13- Beneficiários da ação 
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Tendo como item avaliado as fontes de informação no texto, ou seja, com 

quem as informações contidas no texto foram obtidas. No jargão jornalístico é o 

quem fala, são as aspas utilizadas no texto. A pesquisadora analisou que 14, 

dos 38 textos têm como fonte a própria assessoria de comunicação do próprio 

órgão. Ministros e autoridades tiveram suas falas e informações relatadas em 12 

textos publicados. Declarações que demonstram qual a posição do tribunal 

diante as visitas e acordos do órgão. Como por exemplo, no texto que informou 

sobre o seminário de conjuntura econômica e contas do governo. Nele o ministro 

Aroldo Centraz foi uma fonte de informação da matéria, pois ele era o relator das 

contas do presidente da República do exercício de 2010. Neste texto, ele falou 

que o diálogo com o governo foi uma inovação no processo de contas da 

República e que o TCU busca maior aproximação com o Congresso Nacional. 

Também como fontes de informação, temos os dados fornecidos pelas 

secretarias do TCU. Geralmente, as secretarias fornecem informações de 

trabalhos desenvolvidos por elas, ou de reuniões realizadas nos departamentos. 

                     

 Um exemplo deste caso, que podemos perceber a secretaria como fonte 

de informação foi publicada no dia 30 de março, na qual a Secretaria de 

Fiscalização e Avaliação de Programas de Governo (Seprog) promoveu painel, 

com objetivo de validação de trabalhos de auditoria operacional, e foi ela que 

passou todas as informações do evento para ser publicado no house-organ. 

    

 

 

 

 

 

5

12

14

6

4

Presidente do TCU Ministros e autoridades

Assessoria de comunicação Secretárias

Servidores

Tabela 14 - Fontes de Informação 
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 O presidente do TCU, Benjamin Zymler, esteve presente como fonte de 

informação em cinco textos publicados. No texto do dia 29 de abril o presidente 

do TCU disse durante o seminário internacional sobre direito e administração 

pública que: foram dezenas de bilhões de reais economizados. Foi um grande 

impacto para os cofres públicos. Para finalizar a análise de quais foram as fontes 

de informação, os servidores do tribunal apareceram em quatro textos 

publicados no União, durante o período pesquisado.  
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6. Conclusão 
 

Ao analisar as matérias de primeira página do União, foi possível notar 

que 30 textos publicados (79% do total) no house-organ, ao meu entender, e ao 

seguir o padrão de avaliação estabelecido prestavam serviço ao público interno. 

Nestes textos a prestação de serviço pode ser expressa por meio de matérias do 

tipo orientadoras e departamental, conceito apresentado por Torquato (2005 

apud KOPPLIN, 2001, p. 139) no qual as matérias orientadoras são aquelas que 

situam o público, tratando de assuntos como orientação profissional, segurança 

(...); e as matérias departamentais aquelas que mostram o funcionamento e a 

importância de determinados setores da instituição.  

No texto intitulado Os mitos e motes do house-organ no Brasil, o autor 

Wilson Costa Bueno diz que o informativo é visto como uma publicação que 

oferece pouca atenção à função educativa ou à formação dos seus 

colaboradores. Ao contrário do que foi apresentado pelo teórico, observou-se 

que os textos do União – em sua maioria – buscam desenvolver as capacidades 

dos funcionários do órgão ao ampliar conhecimentos para o dia a dia dos 

colaboradores internos ou externos à organização. 

Temos como exemplo as matérias publicadas no dia primeiro de maio, 

que as autoridades do tribunal juntamente com outros órgão estão dispostos a 

oferecer aos auditores do TCU capacitação em inteligência, por meio do 

Programa de Aprimoramento em Auditoria, que forma sua primeira turma no 

centro de capacitação do TCU (Instituto Serzedello Corrêa). Outro texto, 

publicado no dia 28 de maio de 2011 informou sobre o mapeamento de 

competências de liderança e gestão, que tem o intuito de induzir o gestor a 

expressar sua percepção a respeito da própria atuação, orientando-se pelo 

desenvolvimento das competências.  

Estes e outros textos refletem a atenção oferecida pelo União com 

matérias que colaboram com o desenvolvimento do seu público. Nota-se que o 

informativo elabora textos que agregam valor ao cotidiano do funcionário. Dos 30 

textos que foram apresentaram prestação de serviço, 27 destes foram escritos 
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de maneira clara e objetiva, possuíam as informações mais relevantes no início 

do texto (no lead e sublead), utilizaram entretítulos, imagens explicativas, e fotos 

para deixar a informação mais clara ao leitor. 

Os textos que mais chamaram atenção da pesquisadora foram publicados 

no dia 15 de maio. O primeiro ilustra como o União presta serviço ao leitor do 

house-organ. A primeira página do jornal contém duas notas. A primeira tem 

como título: novidades no controle de acesso e frequência. O texto aparece em 

destaque, dentro de um retângulo (Box), e o texto informa para os servidores, 

estagiários e terceirizados a adesão de novos equipamentos e catracas, além da 

troca de crachás e informa como será feita toda essa transição e como estes 

utilizados. Ao lado do texto tem um infográfico que ilustra as instruções de uso 

do equipamento. 

Já o segundo texto relata que 38 diplomas de conclusão de curso de 

informática do projeto de inclusão digital foram entregues aos funcionários 

terceirizados. O começo do texto já começa contanto a história da copeira Cleide 

Bessa. Ao decorrer do texto outros depoimentos de terceirizados e servidores 

voluntários são expostos. Para deixar o texto mais dinâmico e facilitar a leitura 

ele foi divido por entretítulos. A matéria também mostra aos servidores como se 

tornar voluntário ao projeto, além de informar, presta também o serviço.  

Apesar de um grande número de matérias prestarem serviço ao público 

interno, nota-se que o presidente do TCU, ministros e autoridades do órgão 

aparecem com um índice de 47% como sujeito da ação nos textos. Outro ponto 

observado é que o servidor aparece com o menos índice quando se trata de 

fonte de informação do texto. 

A partir de tais observações, por fim, entende-se, que o União presta 

serviço ao seu público interno, mas o house-organ ainda tem que progredir, no 

sentido em que o servidor pode aparecer no texto como sujeito das ações e mais 

como fonte das informações, e não somente como beneficiado da ação como 

mostrado pela pesquisa. O presidente, ministros e autoridades deveriam 

aparecer com menos intensidade, mostrando assim definitivamente para os 

leitores do União que o informativo é feito para e pelos servidores. 
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A pesquisadora sugere continuidade de estudos na área, para que 

possam ser desenvolvidas mais estratégias para os colaboradores da 

organização obter cada vez mais informações de qualidade.  
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