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APRESENTAÇÃO
Este Plano Diretor de Comunicação foi concebido como projeto estratégico do Ministério
Público do Paraná, em conformidade com a Gestão Estratégica da instituição (GEMPAR 2018).
Ele estabelece diretrizes para a comunicação institucional, em consonância com a missão e a
visão do Ministério do Ministério Público do Estado do Paraná, definidas no Mapa Estratégico.
O Plano traz os objetivos que se pretende atingir com a comunicação institucional,
levando-se em conta seus diversos públicos (stakeholders); as estratégias para alcançar esses
objetivos; e as formas de avaliação das ações e projetos desenvolvidos. Todo o trabalho tem
como base a missão, a visão e os valores estabelecidos especificamente para a Assessoria de
Comunicação.
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JUSTIFICATIVA
O Ministério Público do Paraná passa por profundas mudanças na gestão e busca a
modernização dos processos internos e a intensificação da interação com a sociedade. Vivemos
um momento histórico único, tanto interna quanto externamente.
No âmbito interno, o Plano Estratégico - resultado do projeto Gempar 2018 - está em
fase de execução e demanda, cada vez mais, estratégias eficazes de comunicação. Os
integrantes do MP-PR, por sua vez, exigem ser melhor informados sobre o que acontece na
instituição e almejam ter sua atuação reconhecida, como foi verificado em pesquisa realizada
em agosto de 2010.
A pesquisa qualitativa sobre a comunicação no Ministério Público do Paraná, promovida
pela Assessoria de “Imprensa”, mostrou que o público interno sentia falta de mecanismos de
comunicação mais direcionados e de formas de integração entre membros e servidores.
O estudo foi realizado por profissional especializado, com cinco grupos focais distintos procuradores e promotores de Justiça da capital e do interior; servidores da capital e do
interior; e profissionais das diferentes áreas da Comunicação. Também foram feitas entrevistas
em profundidade com estagiários do MP-PR e líderes comunitários da capital.
No panorama externo, cresce a demanda da população por informações e acesso a seus
direitos. As formas de comunicação com esse público começam a mudar. Os meios tradicionais
de comunicação passam a ser apenas a ponta do iceberg de possibilidades que o mundo atual
proporciona, havendo a necessidade de que as instituições públicas se atualizem e se insiram,
por exemplo, nas novas mídias.
Com esse aumento e diferenciação de demanda, interna e externa, a comunicação não
pode mais ser vista como ponto final de um processo: desenvolve-se um trabalho que, ao fim,
é comunicado interna ou externamente por profissionais que não passam de meros “garotos
de recado”, como diria Jorge Duarte1. A comunicação deve ser uma atividade estratégica e,
portanto, estar inserida desde a concepção dos projetos.
Este Plano Diretor visa instituir estratégias de atuação para a área de comunicação do
MP-PR, a fim de torná-la realmente estratégica, começando pela reestruturação organizacional
da

Assessoria

de

Imprensa,

para

a

constituição

de

uma

verdadeira

Assessoria

de

Comunicação, que trabalhe de forma estratégica nas diferentes áreas comunicacionais.

1

Jornalista, relações públicas, doutor em comunicação, assessor da Secretaria-Geral da Presidência da República,
onde coordena o Programa de Aperfeiçoamento em Comunicação de Governo, na palestra “Estamos fazendo
comunicação pública?” (1º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público, novembro de 2011, Brasília)
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PÚBLICO-ALVO
Para que se atinja a eficácia da comunicação estratégica no Ministério Público do
Paraná, faz-se necessário trabalhar os dois públicos-alvo, interno e externo. Entende-se como
público interno procuradores de Justiça, promotores de Justiça, servidores e estagiários do MPPR. Hoje (agosto de 2011), a instituição conta com 605 membros, 1040 servidores (efetivos,
comissionados e cedidos) e 1012 estagiários (ensino médio, graduação e pós-graduação),
totalizando 2657 pessoas. Como público externo, são considerados os cidadãos paranaenses
em geral ou grupos específicos deste público (estudantes, líderes comunitários, etc).
METODOLOGIA

Este Plano Diretor foi desenvolvido após a realização de uma série de ações, que
incluíram: pesquisa qualitativa para avaliar a comunicação no MP-PR, pesquisas sobre a
estrutura das áreas de comunicação em instituições semelhantes, visitas técnicas a outras
instituições, participação em eventos e reuniões que discutiram comunicação estratégica e
comunicação pública, reuniões técnicas com membros da Administração Superior e dos
Centros de Apoio (decorrentes da pesquisa qualitativa), pesquisa bibliográfica e discussões
internas com a equipe de comunicação. Nestes debates, foram definidos a missão, a visão, os
valores e os objetivos da Assessoria de Comunicação. A partir daí, foi concebido o Plano
Diretor de Comunicação do MP-PR, que está organizado em nove grandes projetos e suas
respectivas estratégias.
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MISSÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DO MP-PR
Difundir a missão do Ministério Público do Paraná por meio de ações estratégicas de
comunicação, tendo como foco o interesse público e a promoção da cidadania.
VISÃO
Ser uma Assessoria de Comunicação de excelência, reconhecida como braço estratégico
da gestão institucional.
VALORES
Ética
Interesse Público
Responsabilidade Social
Criatividade
Efetividade
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OBJETIVO GERAL DO PLANO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO
Implementar uma nova visão da Comunicação no MP-PR, com a transformação efetiva
da Assessoria de Imprensa em Assessoria de Comunicação, para uma atuação eficiente e
estratégica junto à gestão institucional.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Apresentar proposta de organograma da Assessoria, com setorização e previsão de
recursos humanos e materiais
2. Criar e implementar a Política de Comunicação do MP-PR
3. Desenvolver e gerenciar um Programa de Comunicação Interna
4. Reestruturar a comunicação virtual do MP-PR
5. Desenvolver a comunicação audiovisual
6. Aprimorar as atividades voltadas à imprensa
7. Criar e implantar a identidade visual do MP-PR
8. Desenvolver e gerenciar um Programa de Comunicação Externa
9. Promover a capacitação e o aperfeiçoamento constante da equipe da Comunicação
ESTRATÉGIAS
Para atingir cada um dos nove objetivos específicos, este Plano traz estratégias
sistematizadas em nove projetos, com as respectivas ações, cronogramas e indicadores
(formas de avaliação de resultados). Cada objetivo do Plano, alinhado a pelo menos um dos
objetivos estratégicos da instituição, conta com um ou mais subprojetos, a serem
desenvolvidos em cronograma de curto, médio ou longo prazos, até o horizonte de 2014.
Também são previstas revisões periódicas, a fim de propiciar reformulações, quando
necessário.
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1.
NOME DO PROJETO
Estruturação da Assessoria de Comunicação
2.
OBJETIVO / PLANO DIRETOR
Estratégia 1 - Apresentar proposta de organograma da Assessoria, com setorização de
áreas e previsão de recursos humanos e materiais.
3.
PÚBLICO ALVO
O projeto pretende atingir direta e indiretamente os públicos interno e externo, uma vez
que dele dependerá toda a estruturação e a ampliação do trabalho da atual Assessoria de
Imprensa.
4.
PROPONENTE
Jaqueline Conte, Patrícia Ribas, Maria Amélia Lonardoni, Vanessa Klas
5.
ESCOPO
Apresentar o organograma da Assessoria de Comunicação do MP-PR (atualmente
chamada de Assessoria de Imprensa), de modo a garantir estruturas física e humana
necessárias para o desenvolvimento dos programas, projetos e ações de comunicação da
instituição.
6.
JUSTIFICATIVA
A “Estruturação da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná” é
indispensável no atual momento institucional, em que o MP-PR passa por profundas
mudanças na gestão e busca a modernização dos processos internos e a intensificação
da interação com a sociedade. Este novo momento histórico requer uma Assessoria de
Comunicação que atue de forma estratégica junto à gestão institucional. A proposta está
alinhada ao Mapa Estratégico do MP-PR, mais especificamente no tocante aos seguintes
objetivos: “assegurar estruturas físicas adequadas para os órgãos de execução e
unidades administrativas”; “aprimorar os processos de comunicação interna”, “fortalecer a
instituição por meio da interação entre procuradores, promotores e servidores” e
“intensificar a interação com a sociedade”.
Há que se ressaltar que somente por meio da “Estruturação da Assessoria de
Comunicação”, com o estabelecimento do respectivo organograma, e o paulatino
provimento de cargos e de estrutura física e material, é que poderá ser viabilizada a
completa implantação do Plano Diretor de Comunicação, projeto estratégico da
Assessoria, que congrega os projetos e as ações de comunicação do MP-PR para os
próximos anos.
Pesquisa de imagem sobre a comunicação do MP-PR, realizada em agosto de 2010, pela
psicóloga e pesquisadora Karin Bianchini, mostrou que a Assessoria de Imprensa do MPPR realiza um trabalho considerado de excelência; no entanto, não abrange todos os
públicos de relacionamento da instituição e não explora devidamente as várias áreas da
comunicação, como as de Relações Públicas (hoje em seu início), Publicidade,
Comunicação Audiovisual, Gráfica, Design, dentre outras. Faz-se necessário, assim, a
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transformação da atual Assessoria de Imprensa (hoje sequer instituída como setor; há
apenas um cargo vinculado, o de Assessor de Imprensa DAS 5) em Assessoria de
Comunicação, ampliando a atuação da área, que deve ser efetivamente estratégica
dentro do processo de gestão do MP-PR.
Por fim, é de se considerar que o momento é propício para as mudanças, não só pela
crescente demanda interna e externa que a área de comunicação vem registrando, mas
também em função da reformulação do organograma da instituição, hoje em curso.
7.
OBJETIVOS
- Instituir a Assessoria de Comunicação do MP-PR, com seus diferentes Núcleos, por
meio de ato oficial da Procuradoria-Geral de Justiça, contextualizando-a no organograma
institucional, a fim de garantir à área uma atuação permanente e eficaz;
- Propor a ampliação de cargos para atender a demanda da Assessoria de Comunicação,
a fim de que as vagas possam ser providas paulatinamente, a partir de 2011, de acordo
com o cronograma do Plano Diretor de Comunicação.
8.
AÇÕES
1) pesquisar a estrutura de outros MPs;
2) pesquisar os organogramas e fluxogramas de outros MPs;
3) apresentar proposta do organograma ideal para a Assessoria de Comunicação do MPPR;
4) sugerir um cronograma gradativo de contratações e aberturas de vagas para a
Assessoria de Comunicação;
5) indicar nomes para a ocupação da estrutura criada (em caso de cargos para
provimento em comissão).
9.
INDICADORES
- Criação efetiva da Assessoria de Comunicação (nº da resolução ou ato oficial que
instituiu a área);
- Número de cargos criados efetivamente.
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10.

CRONOGRAMA
AÇÃO
pesquisar a estrutura de

2010

2011

Out

Mar

Out

Mar

2012

2013

2014

Dependerá da

A

A

definir

definir

outros MPs
pesquisar os organogramas e
fluxogramas de outros MPs;
apresentar proposta de

Mar

organograma para a
Assessoria de Comunicação
do MP-PR (proposta de
Resolução);
sugerir um cronograma

Mar

gradativo de contratações e

Ago

aberturas de vagas para a
Assessoria de Comunicação;
Indicar nomes para a
ocupação da estrutura criada

(1ºs
cargos)

disponibilização

(em caso de provimento em

de vagas pela
Administração

comissão)
11.
ORÇAMENTO
- Viagem ao Rio Grande do Sul para visita ao MP-RS – diárias e passagens (realizada em
outubro de 2010).
- Ampliação efetiva de novos cargos (salários) e disponibilização de estrutura de trabalho
(espaço físico, equipamentos).
12.
EQUIPE NECESSÁRIA
Profissionais da comunicação, PGJ, Subplan e Subadm.

13.
PARCERIAS
Assembleia Legislativa (caso haja necessidade da criação de cargos)
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14.

SUGESTÃO DE ORGANOGRAMA
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15.

MINUTA DE RESOLUÇÃO

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ,
no uso de suas atribuições legais e com fundamento no art. 19, XX, da Lei Complementar
nº 85, de 27 de dezembro de 1999,
Considerando a necessidade de ampliar a atuação da unidade
atualmente denominada Assessoria de Imprensa, a fim de atender as novas demandas de
comunicação do Ministério Público do Paraná;
Considerando, ainda, que são objetivos estratégicos da instituição,
apontados no Mapa Estratégico do MP-PR, “assegurar estruturas físicas adequadas para
os órgãos de execução e unidades administrativas”, “intensificar a interação com a
sociedade”, “aprimorar os processos de comunicação interna” e “fortalecer a instituição
por meio da interação entre Procuradores, Promotores de Justiça e Servidores”;
Resolve:
Art. 1º. Instituir a Assessoria de Comunicação do Ministério Público do
Paraná, órgão vinculado ao Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, destinado a
promover ações, projetos e programas de comunicação dirigidos ao público interno e
externo.
Art. 2º. A Assessoria de Comunicação compreenderá os núcleos de
Imprensa, Relações Públicas, Mídias Eletrônicas e Imagem Institucional, sendo
coordenada por profissional com formação em Comunicação Social, habilitação em
Jornalismo.
Art. 3º. À Assessoria de Comunicação compete:
I - zelar pelo fortalecimento da imagem institucional;
II - desenvolver o Plano Diretor de Comunicação do Ministério Público
do Paraná, indicando as diretrizes e atividades prioritárias a serem desenvolvidas pela
área, observados os objetivos estratégicos da Instituição e os seguintes princípios:
a) da publicidade e do direito universal do acesso à informação, ressalvadas as hipóteses de
sigilo legal;
b) da impessoalidade;
c) do atendimento ao interesse público;
d) da observância do caráter educativo, informativo ou de orientação social.
III – implementar a Política de Comunicação do Ministério Público do
Paraná;
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IV - assessorar a Administração Superior na formulação das políticas e
estratégias de comunicação organizacional;
V - desenvolver programas e projetos de comunicação interna e
externa, de interesse institucional;
VI - realizar e executar ações e projetos estratégicos de comunicação,
relacionados ao planejamento institucional, mantendo os registros necessários e
prestando as correspondentes informações à SUBPLAN;
VII - coordenar pesquisas de opinião para aferir questões ligadas à
comunicação e à imagem institucional;
VIII – atuar na construção e manutenção da identidade visual do MPPR e na padronização da comunicação visual da instituição, ajudando a zelar pela sua
observância;
IX - manter articulação permanente com as diversas áreas do MP-PR
para a realização de ações de interesse institucional, bem como para captar informações
relevantes à promoção da comunicação interna e externa;
X - gerenciar o conteúdo editorial e gráfico das páginas principais do
site e da intranet do MP-PR e desenvolver um padrão de apresentação a ser observado
pelas áreas responsáveis pela atualização das subpáginas;
XI - orientar os titulares de órgãos e unidades administrativas e os
membros do MP-PR no contato com os meios de comunicação, bem como assistir os
profissionais da mídia encarregados da elaboração de matérias e produções jornalísticas
relacionadas ao Ministério Público;
XII - fomentar a comunicação do MP-PR com seus diversos públicos
por meio de mídias eletrônicas;
XIII - redigir, editar e divulgar, para os meios de comunicação, matérias
e notas jornalísticas de interesse público relacionadas à atuação ministerial, bem como
materiais de comunicação interna e externa de caráter institucional.
XIV - agendar e acompanhar entrevistas solicitadas pela imprensa com
o Procurador-Geral e os Subprocuradores-Gerais de Justiça;
XV - realizar a cobertura jornalística de eventos oficiais do Ministério
Público;
XVI - orientar e acompanhar o trabalho dos fornecedores de
comunicação, bem como alinhar as campanhas internas e externas aos objetivos
estratégicos da instituição;

21

XVII - monitorar as informações a respeito do MP-PR divulgadas na
mídia paranaense, por meio de clipping impresso e eletrônico;
XVIII - manter arquivo de textos jornalísticos e outros produtos de
comunicação produzidos pela Assessoria, bem como de matérias veiculadas pela
imprensa, compiladas pelo serviço de clipping;
XIX – Manter banco de imagens institucional;
XX - Desenvolver outras atividades correlatas.
Art. 4º - Compete ao coordenador da Assessoria de Comunicação:
I - assessorar a Administração Superior do MP-PR na formulação das
políticas e estratégias de comunicação;
II - zelar pela implantação da Política de Comunicação e pelo
desenvolvimento do Plano Diretor de Comunicação;
III - Promover a integração do trabalho desenvolvido pelos diversos
Núcleos da Assessoria;
IV - zelar pela qualidade dos produtos e serviços desenvolvidos pela
Assessoria, bem como pelo orçamento e recursos destinados ao setor;
V - garantir a representação da Assessoria de Comunicação junto aos
demais setores do MP-PR de forma a promover uma interface eficaz;
VI - sugerir cursos, programas de treinamento, desenvolvimento e
aprimoramento da capacitação da equipe;
VII - selecionar profissionais, quando em cargos em comissão, e
estagiários para atuar na Assessoria.
Art. 5º - São atribuições do Núcleo de Imprensa:
I - elaborar material jornalístico a ser encaminhado à imprensa;
II - elaborar matérias para o site institucional;
III - realizar o atendimento aos jornalistas;
IV - atender às demandas de divulgação trazidas pelos Procuradores e
Promotores de Justiça;
V - fazer a cobertura jornalística de eventos institucionais;
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VI - elaborar conteúdo para informativos institucionais;
VII - agendar entrevistas para a imprensa;
VIII - levantar junto a fontes internas informações de interesse público
para a imprensa;
IX - promover treinamentos pertinentes à área para porta-vozes da
instituição;
X - supervisionar a edição e distribuição de clipping, contendo
notícias de relevância institucional;
XI - auxiliar os demais Núcleos em suas ações;
XII - desenvolver atividades correlatas.
Art. 6º - São atribuições do Núcleo de Relações Públicas:
I - auxiliar na construção e manutenção de imagem institucional positiva
perante os públicos interno e externo, identificando grupos estratégicos de relacionamento
e adequando mensagem e discurso organizacionais;
II - promover programas e projetos de comunicação interna e de
integração institucional;
III - promover pesquisas de opinião;
IV – produzir, em conjunto com os demais núcleos, informativos de
comunicação interna;
V - produzir, em conjunto com os demais núcleos, conteúdo para a
intranet;
VI - sugerir calendário de datas comemorativas a serem celebradas
com os públicos de relacionamento do MP-PR;
VII - auxiliar o Cerimonial em suas ações e eventos;
VIII - desenvolver programa de recepção de autoridades em visita ao
Gabinete do Procurador-Geral de Justiça;
IX - acompanhar a agenda do Procurador-Geral de Justiça, verificando
a necessidade de atuação dos demais Núcleos da Assessoria na divulgação de notícias e
nos registros fotográficos de autoridades;
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X - encaminhar periodicamente para o Memorial do Ministério Público
arquivos digitais devidamente identificados, com as imagens produzidas pela Assessoria
de Comunicação, a fim de integrar o arquivo histórico;
XI - assessorar e participar, quando houver necessidade, do processo
de contratação de fornecedores na área de comunicação;
XII - auxiliar os demais Núcleos da Assessoria de Comunicação em
suas ações;
XIII - desenvolver atividades correlatas.
Art. 7º - São atribuições do Núcleo de Mídias Eletrônicas:
I - promover campanhas educativas e de sensibilização para veiculação
em áudio e vídeo;
II - coordenar a produção de vídeos institucionais e outros produtos
audiovisuais de interesse institucional;
III - editar conteúdo e imagens para a internet (site institucional);
IV - editar conteúdo e imagens para a intranet;
V - assessorar e participar, quando houver necessidade, do processo
de contratação de fornecedores na área correspondente;
VI - promover, quando necessário, reformulação do site e da intranet e
aperfeiçoar continuamente seu conteúdo;
VII - auxiliar os demais Núcleos em suas ações;
VIII - desenvolver atividades correlatas.
Art. 8º - São atribuições do Núcleo de Imagem Institucional
I - orientar/criar a comunicação visual da instituição, de campanhas e
ações de comunicação interna e externa;
II - orientar/desenvolver layouts dos mais diversos produtos gráficos e
eletrônicos do MP-PR (site, intranet, banners eletrônicos, cenários, logos, etc);
III - pautar e acompanhar o trabalho de agências de publicidade e
outros fornecedores de comunicação do MP-PR;
IV - orientar a aplicação da identidade visual do MP-PR nos diversos
materiais que requeiram a identificação institucional;
V - manter e ampliar o banco de imagens institucional;
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VI - realizar a cobertura fotojornalística de eventos oficiais;
VII - auxiliar os demais Núcleos em suas ações;
VIII - desenvolver atividades correlatas.
Art. 9º - Os Núcleos serão geridos por profissionais das diferentes
áreas da comunicação.
Art. 10º - A Procuradoria-Geral de Justiça providenciará o suporte
material e de recursos humanos necessários para o exercício das atribuições da
Assessoria de Comunicação.”
Art. 11º - Os casos omissos serão resolvidos pela Procuradoria-Geral
de Justiça.
Art. 12º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Curitiba,

de

de 2011.

Olympio de Sá Sotto Maior Neto
Procurador-Geral de Justiça

NOTA DA ASSESSORIA: Por meio da Resolução nº 937/2012-PGJ, assinada em 4 de abril de
2012, foi regulamentada a estrutura da Assessoria de Comunicação do MP-PR, nestes termos.
(http://www.mp.pr.gov.br/arquivos/File/imprensa/Resolucao0937_12.pdf)
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1.
NOME DO PROJETO
Política de Comunicação do MP-PR
2.
OBJETIVO / PLANO DIRETOR
Estratégia 2 - Criar e implementar a política de comunicação do MP-PR
3.
PÚBLICO ALVO
Público interno e externo (membros, servidores, estagiários, imprensa, sociedade)
4.
PROPONENTE
Jaqueline Conte
5.
ESCOPO
Criar a Política de Comunicação do Ministério Público do Paraná, que elencará os
princípios e diretrizes que regem a comunicação institucional e os objetivos das atividades
da Assessoria de Comunicação no âmbito interno e externo.
6.
JUSTIFICATIVA
A elaboração da Política de Comunicação é necessária para que se estabeleça um
referencial para os profissionais que trabalham com a atividade de comunicação no MPPR e para os membros e servidores que atuam na instituição. Hoje, o que é ou não
divulgado e a forma pela qual um assunto é abordado, interna e externamente, pela área
de Comunicação são definidos por critérios técnicos, éticos e políticos, sem que essa
lógica esteja claramente registrada e informada. Assim, para orientar o trabalho da
Assessoria e garantir que a comunicação institucional respeite os mesmos princípios e
valores, independentemente do tema ou do público que visa atingir, é que urge a criação
de tal política. O projeto insere-se preponderantemente nos objetivos estratégicos:
“aprimorar os processos de comunicação interna” e “intensificar a interação com a
sociedade”, mas também tem relação com os demais objetivos do mapa estratégico,
sobretudo os de impacto social (uma vez que um dos critérios de priorização a serem
previstos na política é o vínculo ou não com os objetivos estratégicos do mapa).
7.
OBJETIVO
- Criar e implementar a política de comunicação do MP-PR.
8.
1)

AÇÕES
Pesquisar políticas de comunicação existentes;

2)
Debater com a equipe interna da Assessoria e redigir proposta de política de
comunicação;
3)
MP;

Discutir a proposta com a PGJ, Subprocuradorias-Gerais e Corregedoria-Geral do

4)

Editar norma, implementar e divulgar a política de comunicação do MP-PR.
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9.
INDICADORES
Implementação efetiva da política.
10.

CRONOGRAMA
AÇÃO

2011

Pesquisa das políticas

Maio

2012

2013

2014

existentes

Minuta

Jun

Discussão com PGJ, Subs,

Jul/Ago

CGMP

Set/Out

Edição da Política

Nov

Implementação e Divulgação

Nov
Dez

11.
ORÇAMENTO
Necessita terceirização

( ) SIM

( X ) NÃO

12.
EQUIPE NECESSÁRIA
Equipe interna da Comunicação
13.
PARCERIAS
MPF (que já tem política), MPs brasileiros, CNMP, RedeComMP, CNJ, órgãos internos
responsáveis pela política institucional (PGJ, SubPGJs, Corregedoria-Geral),
Departamento de Tecnologia da Informação
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1.
NOME DO PROJETO
Programa de Comunicação Interna do MP-PR
2.
OBJETIVO DO PLANO DIRETOR DE COMUNICAÇÃO
Estratégia 3 - Desenvolver e gerenciar o programa de comunicação interna do MP-PR
3.
PÚBLICO ALVO
Público interno do MP-PR: hoje (agosto de 2011), a instituição conta com 605 membros,
1040 servidores (efetivos, comissionados e cedidos) e 1012 estagiários (ensino médio,
graduação e pós-graduação), totalizando 2657 pessoas.
4.
PROPONENTE
Vanessa Klas
5.
ESCOPO
O Programa de Comunicação Interna engloba ações direcionadas aos integrantes do MPPR, visando fortalecer internamente a imagem institucional, favorecer a integração e
reforçar o sentimento de pertencimento à instituição. Busca, ainda, proporcionar um bom
ambiente de trabalho, que contribua para maior produtividade, satisfação e valorização
das pessoas. O Programa enquadra-se nos objetivos estratégicos “Aprimorar os
processos de comunicação interna” e “Fortalecer a instituição, por meio da interação entre
procuradores, promotores e servidores”.
No programa estão compreendidos oito principais subprojetos/iniciativas:
1) Publicações internas: a) Informativos periódicos: boletins de conteúdo institucional,
disponibilizados por e-mail (abordagem ativa) e no site (abordagem passiva). Atualmente,
existem dois boletins: o Corredor Virtual, enviado aos servidores e o Informe Virtual,
enviado aos membros (promotores e procuradores de Justiça). b) Revista [CONTEXTO]:
periódico trimestral, impresso, com 32 páginas e conteúdo editorial de interesse
institucional/interno. Editorias fixas: Planejamento e Gestão / Boas Práticas / Ideias e
debates / Perfil / Acontece no MP/ Opinião / Entrevista / Quando eu passei por lá / Viva + /
Eu indico.
2) Evento institucional I - categoria interna de integração: “Café com o PGJ” (nome
provisório), seguido de programação com visita técnica aos setores administrativos
(áreas/setores estratégicos da instituição).
3) Evento institucional II - categoria temática/comemorativa: 7 de abril – Dia Mundial da
Saúde, 28 de outubro – Dia do Servidor Público e 14/12 – Dia do Ministério Público.
4) Campanhas internas de incentivo à busca da qualidade de vida, tais como ginástica
laboral, incentivo à cultura, ao lazer e ao entretenimento, solidariedade/voluntariado (ex:
campanhas do agasalho ou doação de alimentos, itens de higiene e limpeza, seja
padrinho de uma instituição social) e meio ambiente (ex: reciclagem do lixo, preservação
de recursos naturais).
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5) Calendário de relacionamento interno: envio de cartões com mensagens que destacam
datas relevantes (via e-mail): aniversários, aposentadorias (impresso), nascimentos, Natal
e Dia da Mulher, além de pesar em caso de falecimento (telegrama).
6) Pesquisa de imagem do MP-PR: instrumento para monitorar pontos fortes e fracos da
instituição.
7) Interação com estagiários: canal de comunicação interna direcionado especificamente
ao relacionamento com os estagiários do MP-PR.
8) Formação de mobilizadores: estratégia que envolve a formação de mobilizadores de
comunicação interna - nas sedes e comarcas de entrância final
6.
JUSTIFICATIVA
O Ministério Público é uma instituição voltada ao mundo jurídico, à esfera da lei e da
justiça. Dessa forma, atributos como tradição, formalidade e seriedade se destacam. Até
2009, as principais ações de comunicação institucional estavam focadas no atendimento
a demandas de assessoria de imprensa, ou seja, manter um bom relacionamento com os
veículos de comunicação. Com o início do processo de planejamento estratégico da
instituição, a realização de pesquisa sobre a comunicação no MP-PR e, ainda, após o
início da intervenção da Assessoria na área de relações públicas, a instituição passou a
ver a necessidade de aprimorar seus relacionamentos com o público interno, formado por
membros, servidores e estagiários, distribuídos pelas mais diversas regiões do Estado, e,
desta forma, fortalecer internamente a imagem institucional.
Na pesquisa sobre a comunicação do MP-PR, realizada em 2010, quando foram ouvidos
diversos públicos de relacionamento (pesquisa qualitativa realizada pela psicóloga e
pesquisadora Karin Bianchini, com cinco grupos focais e entrevistas de profundidade), a
comunicação interna foi apontada como ponto fraco a ser trabalhado no MP-PR.
Conforme defendido em abordagem feita por diversos profissionais da Comunicação,
durante o 1º Congresso Brasileiro de Gestão do Ministério Público - Governança
Institucional (promovido pelo Conselho Nacional do Ministério Público, em Brasília, no
mês de novembro de 2010), a comunicação interna é um dos maiores desafios das
organizações em geral e, em especial, do Ministério Público. “A água que afunda o barco
é a de dentro, não a de fora”, disse Jorge Duarte, assessor da Presidência da República,
no painel “Estamos fazendo comunicação pública?”. Também foi consenso nas
apresentações sobre comunicação que membros e servidores devem ser as pessoas
mais bem informadas sobre a organização, a ponto de que cada um possa ser porta-voz
da administração, verdadeiro embaixador da instituição; e que há, então, a necessidade
de se criar mecanismos de integração entre esses dois públicos (membros e servidores).
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7. OBJETIVOS
- Promover ações que reforcem e proporcionem um bom ambiente de trabalho e que
contribuam para maior produtividade, satisfação e valorização das pessoas que trabalham
no MP-PR;
- Favorecer a integração e o espírito de trabalho em equipe - procuradores, promotores de
Justiça, servidores e estagiários;
- Fortalecer a imagem institucional perante seus públicos de relacionamento interno;
- Coletar e divulgar informações, de caráter institucional, visando construir um fluxo de
comunicação que minimize ruídos internos (problemas causados por desinformação ou
incorreta compreensão de um fato);
- Construir uma Rede de Mobilizadores, que facilitem as ações de comunicação interna.
8.
AÇÕES
1) Implantar calendário anual de datas comemorativas/relevantes (são sugeridas seis no
total), com mensagens assinadas pelo PGJ e enviadas aos integrantes do MP-PR durante
ocasiões como aniversários, falecimentos, nascimentos, aposentadorias, Dia do Servidor,
Natal e Dia da Mulher;
2) Realizar evento institucional de integração do público interno, no formato “Café com o
PGJ” (nome provisório), com periodicidade trimestral;
3) Promover eventos anuais na categoria institucional/ comemorativa, referentes às datas:
07/04 – Dia Mundial da Saúde, 28/10 – Dia do Servidor Público e 14/12 – Dia do MP;
4) Produzir publicações internas: informativos virtuais periódicos, além da revista
impressa [CONTEXTO];
5) Implantar campanhas de mobilização interna (de solidariedade /qualidade de vida/
educativa);
6) Realizar pesquisa de opinião, bianual, para avaliar a imagem do MP-PR;
7) Implantar e atualizar o “Blog dos Estagiários”: canal de comunicação interna específico
para os estagiários do MP-PR;
8) Implantar projeto de formação de mobilizadores de comunicação interna, na Capital e
nas comarcas de entrância final.
9.
INDICADORES
AÇÃO 1 – índice de satisfação em pesquisa anual junto ao público interno, para avaliar as
mensagens/ cartões enviados;
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AÇÃO 2 – avaliação do evento “Café com o PGJ” (nome provisório), no que diz respeito à
freqüência de participação dos convidados, à qualidade da programação e à periodicidade
do evento (trimestral);
AÇÃO 3 – pesquisa de avaliação ao término de cada um dos eventos comemorativos
(07/04, 28/10 e 14/12) proposto neste Programa;
AÇÃO 4 – pesquisa anual de avaliação dos informativos e da Revista [CONTEXTO];
AÇÃO 5 – pesquisa periódica de avaliação das campanhas de qualidade de vida,
educativas e de solidariedade;
AÇÃO 6 – avaliação de resultados da pesquisa de imagem;
AÇÃO 7 – avaliação anual do blog dos estagiários;
AÇÃO 8 – avaliação da efetividade da atuação dos mobilizadores.
10.

CRONOGRAMA
AÇÃO
2011
1)

Implantar

2012

2013

2014

2015

X

X

X

X

Março/

Março/

Março/

Março/

Junho/

Junho/

Junho/

Junho/

Outubro

Outubro

Outubro

Outubro

Abril/

Abril/

Abril/

Abril/

Abril/

Outubro

Outubro

Outubro

Outubro

Outubro

Dezembro

Dezembro

Dezembro

Dezembro

Dezembro

X

calendário
anual de datas
comemorativas.
2)

Realizar

evento
institucional de
integração

do

público interno
–

“Café

PGJ”

com
(nome

provisório)
3)
três

Promover
eventos

institucionais
comemorativos
na datas: 07/04
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– 28/10 – 14/12
Corredor

Corredor

Corredor

Corredor

Corredor

Quinzenal

Quinzenal

Quinzenal

Quinzenal

Quinzenal

internas:

Informe

Informe

Informe

Informe

Informe

boletins

semanal

semanal

semanal

semanal

semanal

[CONTEXTO]

[CONTEXTO]

[CONTEXTO]

[CONTEXTO]

[CONTEXTO]

trimestral

trimestral

trimestral

trimestral

trimestral

X

X

4)

Produzir

publicações

informativos
periódicos para
as

versões

eletrônica/
5)
Implantar
campanhas de
mobilização
interna
6) Implantar e
monitorar Blog
estagiário
7)
Implantar
projeto
de
gestão
comunicação
intersetorial e
formação
de
mobilizadores
11.
ORÇAMENTO
Necessita terceirização

( x ) SIM

X

X

X

X

X

X

X

X

( ) NÃO

- impressão de publicações internas, como é o caso da Revista [CONTEXTO],
- produção de eventos e campanhas internas, como é o caso dos dias 07/04, 28/10 e
14/12, que demandam fornecedores diretamente ligados ao tipo e formato da
programação (banners, cartazes, material promocional, premiação).
- Diárias e transporte para participação de pessoas de outras regiões no projeto “Café
com o PGJ” (nome provisório) e “formação de mobilizadores”.
12.
EQUIPE NECESSÁRIA
Equipe interna da Assessoria de Comunicação, mobilizadores internos de outros
departamentos (DPG, Cerimonial, entre outros...), parceiros/instituições externas e,
quando necessário, contratação de fornecedores terceirizados. Importante a mobilização
e integração com as Associações de Membros e Servidores para a viabilização de ações.
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13.
PARCERIAS
Internas:
DGP – Departamento de Gestão de Pessoas, Cerimonial, CEAF, SUBADM, SUBPLAN,
entre outros;
Externas:
Associações de Membros e Servidores, entidades públicas e privadas, profissionais
voluntários, entre outros.
SUBPROJETOS
SUBPROJETO 1- Implantar calendário anual de datas comemorativas, com mensagens
assinadas pelo PGJ e enviadas para os integrantes do MP-PR, durante ocasiões de
relevância como: aniversários, falecimentos, nascimentos, aposentadorias, Dia do
Servidor, Natal e Dia da Mulher.
SUBPROJETO 1 - Cronograma de ações
Etapa
2011

2012

2013

2014

Criar mensagem

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Criar layout dos cartões

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Fevereiro

Fevereiro

Fevereiro

Fevereiro

Maio

Maio

Maio

Maio

Apresentação/ajuste
/aprovação do material
Envio/distribuição

SUBPROJETO 2 - Realizar evento institucional: categoria interna de integração: “Café
com o PGJ” (nome provisório), seguido de programação com visita técnica aos setores
administrativos e áreas/setores estratégicos da instituição.
Devido à atuação estadual do MP-PR, sugere-se que este programa seja um elo para a
aproximação com servidores e membros, afastados fisicamente da alta administração.
Por isso, a ideia é criar uma oportunidade de maior integração, que possibilite estreitar o
relacionamento interno e a troca de informação entre as diversas áreas do MP-PR. A
proposta é que durante o ano aconteçam quatro encontros, com periodicidade trimestral.
O grupo de participantes será de no máximo 20 pessoas, indicadas pelo DGP/PGJ e
convidadas pelo Núcleo de Relações Públicas. Ele deve reunir:
•
membros (7 representantes, sendo 4 da capital e RMC e 3 do interior)
•
servidores (10 representantes, sendo 6 da capital e RMC, e 4 das demais das
comarcas finais, intermediárias e iniciais) e
•
estagiários (3 representantes da capital).
A programação pode contar com a seguinte agenda:

35

•
9h - abertura do encontro com exibição de vídeo institucional (Sala do Conselho
Superior)
•
9h30 às 11h30 – Coffee-break com PGJ e representantes das três
Subprocuradorias-Gerais (planejamento, administrativa e jurídica)
•
13h30 às 16h – encontro com os líderes de departamentos: DGP, DAL, DIN, DTI,
Comunicação, Ceaf, ...
•
16h30 - visita guiada aos setores
•
17h30 - encerramento do encontro
Os custos com transporte e diárias ficam a cargo da Procuradoria-Geral de Justiça.
SUBPROJETO 2 - Cronograma de ações
Etapa
2012

2013

2014

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Fevereiro

Fevereiro

Fevereiro

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Fevereiro

Fevereiro

Fevereiro

Acompanhar a realização do

A definir

A definir

A definir

evento

conforme

Definir

datas

para

os

encontros – preferencialmente
às sextas-feiras

Janeiro
(sugestão
17/03,16/06,
14/09,23/11)

Selecionar

lista

de

participantes (DGP-PGJ)
Realizar convite para o grupo
Organizar

logística

de

transporte passagens e diárias
Reservar sala do Conselho
Superior
Definir brindes entregues no
encontro para promoção do
evento (sugestão porta cartão
de visita)
Pedido de coffee-break
Reunir os gestores para definir
apresentação de temas

confirmação de
data
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Divulgar

evento

A definir

A definir

A definir

A definir

A definir

A definir

(intranet/informes/revista) após
a realização do mesmo
Avaliar

evento

junto

aos

participantes
SUBPROJETO 3 – Promover eventos anuais na categoria institucional/ comemorativa,
referentes às datas: 07/04 – Dia Mundial da Saúde, 28/10 – Dia do Servidor Público e
14/12 – Dia do MP
SUBPROJETO 3 – Cronogramas
Dia Mundial da Saúde (07/04)
Durante um dia, o MP-PR oferece para o público interno programação de atividades que
incentivam a qualidade de vida e a prática de hábitos saudáveis, como a realização de
exames periódicos (glicemia, pressão, colesterol, peso, altura), incentivo à alimentação
saudável (dicas e orientação nutricional), prática de atividade física (fisioterapeuta,
instrutor de educação física), entre outros temas (ex: depressão, a importância do sono,
estresse, relações interpessoais, tabagismo, terapias alternativas: yoga, meditação).
Etapas
Planejar

2011

2012

2013

2014

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Janeiro

Fevereiro

Fevereiro

Fevereiro

Fevereiro

e Fev/Março Fev/Março Fev/Março

Fev/Março

evento/aprovar

programação
Licitação

de

materiais

promocionais/ produção de
brindes,

banners,

cartazes,...
Contato

com

instituições

parcerias / envio de convites
e

ofícios

formalizando

participações
Reunião

de

criação

dos

briefing

materiais

gráficos do evento
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Reunião de integração e

Março

Março

Março

Março

Março

Março

Março

Março

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Abril

Maio

Maio

Maio

Maio

sensibilização da equipe de
comunicação

e

dos

departamentos

envolvidos

no escopo do projeto (DGP,
cerimonial,

transporte,

gabinete,...)
Integração

com

mobilizadores internos (das
diversas sedes do MP-PR)
que ajudarão a divulgar o
evento localmente
Reunião de integração com
instituições parceiras
Divulgação do evento
Acompanhamento

e

supervisão

a

durante

realização do evento
Relatório de avaliação do
evento
Dia do Servidor Público (28/10)
Para marcar a data, a proposta é oferecer uma programação para membros e servidores,
voltada ao lazer, entretenimento e a cultura do público interno. Durante a semana
acontecem palestras, cursos, oficinas ou workshops diários sobre diversos assuntos: ex:
1) finanças pessoais, 2) relacionamento interpessoal, 3) imagem pessoal, 4) arte, cultura
e variedades.
Etapa
Planejar

evento/aprovar

2011

2012

2013

2014

Junho

Junho

Junho

Junho

Junho

Junho

Junho

Junho

programação
Licitação

de

materiais

promocionais/ produção de
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brindes,

banners,

cartazes,...
Contato

com

parcerias

instituições

/

convites

envio
e

Julho

Julho

Julho

Julho

Agosto

Agosto

Agosto

Agosto

Agosto

Agosto

Agosto

Agosto

Setembro

Setembro

Setembro

Setembro

Outubro

Outubro

Outubro

Outubro

Outubro

Outubro

Outubro

Outubro

Outubro

Outubro

Outubro

Outubro

de

ofícios

formalizando participações
Reunião

de

briefing

e

criação de materiais gráfico
do evento
Reunião de integração e
sensibilização da equipe de
comunicação
departamentos

e

dos

envolvidos

no escopo do projeto (DGP,
cerimonial,

transporte,

gabinete,...)
Integração

com

mobilizadores internos (das
diversas sedes do MP-PR)
que ajudarão a divulgar o
evento localmente
Reunião de integração com
instituições parceiras
Divulgação do evento
Acompanhamento

e

supervisão

a

durante

realização do evento
Relatório de avaliação do Novembro Novembro Novembro

Novembro

evento
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Dia do MP (14/12)
Programação no final da tarde, simbolizando o encerramento das atividades do ano e a
comemoração do Dia. A agenda contempla, por exemplo: apresentação de coral,
premiação de concursos Clique Cidadão e Crônicas, abertura da exposição de fotos do
concurso, discurso do PGJ, lançamento de material institucional - agenda e calendário,
coquetel de confraternização.

Etapa
Planejar

evento/aprovar

2011

2012

2013

2014

Setembro

Setembro

Setembro

Setembro

Setembro

Setembro

Setembro

Setembro

Setembro

Setembro

Setembro

Setembro

Outubro

Outubro

Outubro

Outubro

Outubro

Outubro

Outubro

Outubro

programação
Viabilização de materiais
promocionais/ produção de
brindes,

banners,

cartazes,...
Contato

com

parcerias

instituições

/

envio

convites

e

de

ofícios

formalizando participações
Reunião

de

briefing

e

criação de materiais gráfico
do evento
Reunião de integração e
sensibilização da equipe de
comunicação

e

dos

departamentos envolvidos
no

escopo

do

(DGP,

projeto

cerimonial,

transporte, gabinete,...)
Integração - mobilizadores Novembro Novembro Novembro
internos
sedes

(das
do

ajudarão

diversas

MP-PR)
a

Novembro

divulgar

que
o
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evento localmente

Reunião de integração com Dezembro Dezembro Dezembro

Dezembro

instituições parceiras
Divulgação do evento

Dezembro Dezembro Dezembro

Dezembro

Acompanhamento

e Dezembro Dezembro Dezembro

Dezembro

supervisão

a

durante

realização do evento
Relatório de avaliação do Dezembro Dezembro Dezembro

Dezembro

evento
SUBPROJETO 4 – Produzir publicações internas: Informativos periódicos: boletins de
conteúdo institucional para distribuição via e-mail (abordagem ativa) e na intranet
(abordagem passiva). Atualmente o MP-PR possui dois boletins eletrônicos: Corredor
Virtual com periodicidade quinzenal, enviado para servidores e Informe Virtual com
periodicidade semanal, enviado para membros, além da Revista [CONTEXTO] com
periodicidade trimestral, enviada a membros e servidores.
SUBPROJETO 4 – Cronograma
Informativos internos
Etapa
2011

2012

2013

2014

Jan/Dez

Jan/Dez

Jan/Dez

Jan/Dez

lembrete

Semanal -

Semanal e

Semanal e

Semanal e

para coleta

Corredor e

quinzenal

quinzenal

quinzenal

de

quinzenal –

Jan/Dez

Jan/Dez

Jan/Dez

Jan/Dez

dos

Semanal e

Semanal e

Semanal e

Semanal e

assuntos

quinzenal

quinzenal

quinzenal

quinzenal

Envio

de

sugestões

Informe

de pauta
Triagem

da edição
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Redação

Jan/Dez

Jan/Dez

Jan/Dez

Jan/Dez

editorial

Semanal e

Semanal e

Semanal e

Semanal e

quinzenal

quinzenal

quinzenal

quinzenal

Jan/Dez

Jan/Dez

Jan/Dez

Jan/Dez

ajustes de

Semanal e

Semanal e

Semanal e

Semanal e

conteúdo

quinzenal

quinzenal

quinzenal

quinzenal

Jan/Dez

Jan/Dez

Jan/Dez

Jan/Dez

do

Semanal e

Semanal e

Semanal e

Semanal e

conteúdo

quinzenal

quinzenal

quinzenal

quinzenal

Distribuição

Jan/Dez

Jan/Dez

Jan/Dez

Jan/Dez

do arquivo

Semanal e

Semanal e

Semanal e

Semanal e

digital

quinzenal

quinzenal

quinzenal

quinzenal

Revisão

e

Publicação

no
formulário
para gerar
arquivo
digital

via

e-mail

Revista [CONTEXTO]
Periódico trimestral, impresso, com 32 páginas e conteúdo editorial de interesse
institucional/interno.
Etapa
2011
2012
2013
2014
Produção

Jan/Fev – 1ª edição
Abr/Mai – 2ª edição
Jul /Ago – 3ª edição
Out/Nov – 4ªedição

Distribuição

Mar/Jun/Set/Dez

Mar/Jun/Set/

Mar/Jun/Set/

Mar/Jun/Set/

Dez

Dez

Dez
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SUBPROJETO 5 – Campanhas Internas - qualidade de vida:
Campanhas temáticas, como:
•
CAMPANHA I - ginástica laboral (encontros orientados por profissional de saúde,
duas vezes por semana e duração de 10 minutos em cada departamento - Capital).
•
CAMPANHA II – incentivo à cultura, ao lazer e ao entretenimento: se olharmos
para o mundo empresarial, a iniciativa privada adota uma prática bastante comum que
beneficia os funcionários através do programa de participação nos lucros e resultados.
Neste caso, o benefício é monetário. Trazendo essa ideia para o “mundo do MP-PR”
poderíamos fazer uma analogia com o “lucro social”, em que as pessoas serão
beneficiadas através do incentivo à cultura, ao lazer e ao entretenimento, incluindo a arte
na vida das pessoas. Por exemplo, ingressos para cinema, teatro, exposições e outras
atividades culturais, via participação, de membros e servidores, em ações como gincanas,
concursos ou sorteios. Dessa forma, este projeto é uma iniciativa que contribui ajudar a
contribuir para a satisfação e o bem estar no ambiente de trabalho, valorizando os
talentos internos.
•
CAMPANHA III - solidariedade/voluntariado (arrecadação de roupas para inverno,
doação de alimentos, seja padrinho de uma instituição social - asilo ou orfanato) e meio
ambiente (campanhas de reciclagem do lixo, preservação de recursos naturais: água,
energia, papel...).
SUBPROJETO 5 - Cronograma
Etapa

2013

2014

2015

Realização da

Março/

Março/Agosto

Março/Agosto

Campanha II)

Agosto
Maio/Setembro

Maio/Setembro

Realização

2012
da

Jan - Dez

Campanha I)

Realização

da

Campanha III)

Maio /
Setembro

SUBPROJETO 6 – Pesquisa de imagem do MP-PR: instrumento para monitorar e aferir
pontos fortes e fracos (critérios externos), oportunidades e ameaças (critérios internos) da
instituição junto à sociedade.
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META 6 - Cronograma de ações
Etapa

2014

2017

Jan/Fev

Jan/Fev

Licitação do fornecedor

Fevereiro

Fevereiro

Realização da pesquisa

Maio

Maio

Agosto

Agosto

Elaboração e aprovação do termo de
referência

para

contratação

de

fornecedor (empresa de pesquisa)

Análise e divulgação dos resultados

SUBPROJETO 7 – Implantar e monitorar blog para estagiários
Em agosto de 2010, a Assessoria de Imprensa realizou pesquisa sobre a comunicação do
MP com os diversos públicos, entre eles os estagiários. Para este grupo foram
identificadas lacunas de comunicação como:
•
Desconhecimento sobre o trabalho global da instituição; conheciam apenas a área
em que trabalhavam. Não conheciam o funcionamento da administração, havendo a
necessidade de treinamento e capacitação, além de programas de integração quando
ingressam na instituição.
•
Pelo grande número e pela rotatividade, os estagiários são potenciais agentes
multiplicadores de informação para a comunidade. A correta orientação desse público
propiciará ao MP-PR ter centenas de agentes multiplicadores, uma vez que hoje esse
público não fala sobre a atuação da instituição dentro de seus grupos de relacionamento.
•
Estagiários de ensino médio também não se sentem reconhecidos, consideram-se
muitas vezes “invisíveis” e ignorados.
SUBPROJETO 7 – Cronograma
Etapa

2012

Regulamentação do projeto

Fevereiro

Definição conteúdo e pautas

Março/Abril

Criação de layout gráfico e

Maio/Junho

2013

2014

x

X

x

X

identidade visual do blog
Análise e aprovação dos textos,

Julho/ Agosto

das matérias e das entrevistas
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que irão alimentar o blog.

Definir editor responsável pela Setembro/Outubro
atualização

do

blog

x

X

e

lançamento do projeto.
SUBPROJETO 8 – Formação de mobilizadores
Devido à atuação estadual do MP-PR, a Assessoria de Comunicação identificou a
necessidade de formar mobilizadores locais, facilitadores da comunicação interna, na
capital e nas comarcas de entrância final. Essas pessoas exercerão o papel de
sensibilizadores do público interno, no que diz respeito à participação/envolvimento em
projetos e campanhas institucionais e à disseminação de informações de maior
relevância.
Para o projeto ter efetividade, a Assessoria de Comunicação propõem que em 2012 seja
organizado, preferencialmente no início do ano, treinamento com palestras dirigidas à
capacitação deste grupo de mobilizadores. A ideia é que essa capacitação aconteça
anualmente e que neste encontro, além do treinamento, também seja divulgado o
calendário de eventos e campanhas do período vigente.
SUBPROJETO 8 - Cronograma de ações
Etapa

2012

2013

2014

Fevereiro

x

x

Convite e viabilização de passagens

Março

x

x

Treinamento de mobilizadores

Março

x

x

Seleção de pessoas com perfil para
mobilizadores
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1.
NOME DO PROJETO
Ministério Público Virtual
2.
OBJETIVO / PLANO DIRETOR
Estratégia 5 - Reestruturar a comunicação virtual do MP-PR
3.
PÚBLICO ALVO
O projeto destina-se aos públicos interno (procuradores de Justiça, promotores de Justiça,
servidores e estagiários do MP-PR) e externo (cidadãos paranaenses em geral)
4.
PROPONENTE
Maria Amélia Lonardoni
5.
ESCOPO
O presente projeto pretende potencializar os meios de comunicação virtual já existentes
no MP-PR e criar novas soluções que permitam a divulgação ampla da atuação
institucional, além de possibilitar maior proximidade do órgão com a população em geral.
A proposta é transformar o atual site da instituição em um portal para o cidadão, com
linguagem didática, dinâmica e conteúdo apropriado a pessoas de todas as idades e
níveis sociais (incluindo portadores de deficiência). No âmbito interno, propõe-se a criação
de uma intranet, ou ferramenta semelhante, que possa aprimorar os canais de
comunicação direta com o público interno, de modo a promover com maior eficiência a
integração, o compartilhamento de experiências e o fortalecimento da imagem
institucional perante esse público.
Busca-se ainda inserir o MP-PR no contexto atual da web, que prima pela agilidade de
informação, facilidade de navegação e interatividade por meio das redes sociais (Twitter,
Blogs, Flicker, entre outros).
6.

JUSTIFICATIVA

Internet
O projeto atinge diretamente o objetivo estratégico da instituição: “Intensificar a interação
com a sociedade”, uma vez que o meio eletrônico, em específico a internet, tem se
tornado uma das principais ferramentas, tanto de comunicação, como de consulta entre
as pessoas de todos os níveis sociais.
De acordo com pesquisa realizada em junho de 2010 pela empresa Internet Worldstats,
cujos dados foram apresentados aos participantes do 1º Congresso de Gestão do
Ministério Público - em novembro de 2011 - 76 milhões de brasileiros utilizam a internet.
Isso representa 38% da população.
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Segundo o Ibope, o brasileiro é líder mundial no tempo médio de navegação, passando
48h26 por mês na internet. Curitiba fica em segundo lugar entre as capitais em que a
população mais acessa a web. Só perde para o Distrito Federal.
Outro fato importante revelado pelas pesquisas sobre a internet é o nível social dos
internautas. Do total de pessoas que utilizam a web no Brasil, 52% pertencem às classes
C, D e E, enquanto 49% são das classes A e B. Ou seja, pode-se considerar que a
internet popularizou-se no país (dados Ibope/2009).
O crescimento do acesso da classe C ao meio digital é evidente: pulou de 19% de
usuários no ano 2000, para 42% em 2009, 23% mais usuários que no início daquela
década.
Diante desse panorama, é indispensável o investimento constante do Ministério Público
do Paraná nos canais de comunicação digital, a fim de se aproximar efetivamente da
sociedade a que serve.
Embora a instituição já possua um site, do ponto de vista da comunicação ele ainda não
acompanha as inovações tecnológicas do veículo e as novas características
comportamentais dos usuários. Ou seja, não explora todo o potencial da web em suas
ações para a sociedade.
O presente projeto visa atualizar as ferramentas existentes na página do MP-PR na
internet, de modo a aperfeiçoá-la do ponto de vista da Arquitetura de Informação e da
Usabilidade do site; princípios estes que prezam, respectivamente, pela facilidade na
identificação de conteúdos, na organização e navegação intuitiva, e por atender às
necessidades dos usuários (cidadãos). Além disso, buscar-se-á incluir o MP-PR nas
redes sociais, estruturas que possibilitarão maior eficácia na comunicação direta com os
cidadãos, em específico com as camadas mais vulneráveis que têm preferência por este
meio. No Brasil, 57% da população de classe C e 46% das classes A e B se interessam
pelas redes sociais (FONTE: IPSOS MARPLAN – 9 MERCADOS – JAN. A DEZ. 2009).
Em pouco tempo, permanecer fora dessas redes poderá significar perder a comunicação
com estes públicos de relacionamento.
Intranet
Se de um lado é importante atualizar os canais virtuais com a sociedade, de outro, é
preciso criar uma via semelhante para o público interno do MP-PR. Este é um dos pontos
fundamentais a serem trabalhados no projeto Ministério Público Virtual, que também
pretende desenvolver e implementar um sistema interno de comunicação digital eficaz,
uma intranet (ou extranet). A proposta atende aos objetivos estratégicos: “Fortalecer a
instituição por meio da interação entre Procuradores, Promotores e Servidores” e
“Aprimorar os Processos de Comunicação Interna”.
Do ponto de vista comunicacional, a falta de um mecanismo digital ágil, interativo e
direcionado exclusivamente ao público interno gera a utilização inadequada e ineficiente
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do atual site da instituição. Sendo este um meio oficial de disseminação de informações,
membros, servidores e estagiários do MP-PR consultam-no para se atualizar sobre
questões internas, porém, nem sempre estas informações podem ser disponibilizadas no
site, já que não têm interesse para o público externo e, muitas vezes, sua divulgação não
é estratégica.
De forma equivocada, no entanto, notícias e comunicados de interesse interno acabam
sendo publicados no site, por ser este o único meio eletrônico diário de veiculação de
informações oficiais. Ele assume, assim, a inadequada função de uma “intranet aberta”.
Ou seja, a ferramenta acaba se tornando ineficaz tanto para a comunicação interna como
para a externa.
Diante deste quadro, a sensação de “falta de comunicação”, citada por membros e
servidores na pesquisa de Comunicação, realizada em 2010, acaba surgindo.
Embora os informativos virtuais (Informe Virtual e Corredor Virtual) tragam notícias de
interesse interno e tenham a função de manter os integrantes da instituição informados,
eles têm periodicidade definida e não cumprem a função de informar com agilidade.
Servem mais ao registro de informações oficiais do período, semana e quinzena,
respectivamente, dando suporte para o aprofundamento das questões abordadas. Eles se
tornariam um complemento da intranet, que pretende trazer novidades diárias e
reaproveitar conteúdos que acabam por se perder nestes informativos ou nas próprias
notícias do site.
Vantagens da Intranet
A intranet deverá possibilitar a gestão de ambientes digitais para suporte ao
relacionamento com integrantes e áreas da instituição; uma melhor gestão e
aproveitamento de conteúdos; além de recursos de apoio a projetos, transformando-se
em instrumento de trabalho, o que amplia sua adesão. Também poderá favorecer o
aperfeiçoamento funcional à distância e a troca e retenção de conhecimentos estratégicos
e especializados. Pretende-se ainda que a intranet se torne o canal preferencial para
comunicados organizacionais e para a promoção e a disseminação de práticas de gestão
do conhecimento, criando condições para que as expertises migrem do contexto individual
para o coletivo.
Desta forma, objetiva-se criar ambientes em que os setores institucionais possam trocar
experiências - áreas de trabalho para o compartilhamento de documentos e informações.
Essas áreas de colaboração devem favorecer a criação de uma memória organizacional,
permitindo que o conhecimento acumulado esteja disponível para alavancar novas
iniciativas. Outra vantagem destes espaços é a diminuição do número de e-mails
enviados, a partir da centralização de comunicados na intranet. Isso deverá ajudar na
redução da superlotação das caixas postais dos integrantes da instituição. Outro benefício
importante a se considerar é a automatização de fluxos, reduzindo a impressão e a
emissão de papeis.
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A intranet permitirá ainda que as diversas áreas do MP-PR divulguem suas atividades e
resultados gerados, dando visibilidade interna às ações, o que deverá despertar o
sentimento de pertencimento, o espírito de equipe e a integração entre as diversas áreas
da instituição. Para isso, a participação e a manutenção de conteúdos da intranet deverão
ser descentralizadas, podendo as responsabilidades das áreas internas ser definidas e
monitoradas por um Comitê Estratégico, formado por integrantes ligados às áreas de
Comunicação, Gestão e Tecnologia da Informação.
7. OBJETIVOS
- transformar o site do MP-PR em um portal para o cidadão, com linguagem acessível,
informações de interesse público e mecanismos que incentivem a consulta permanente;
- aperfeiçoar o layout e melhorar a navegabilidade do site institucional;
- implementar e regulamentar a utilização de redes sociais a fim de atualizar a
comunicação virtual do MP-PR, adequando as ferramentas de comunicação às
tendências tecnológicas e comportamentais dos internautas;
- criar e implementar a intranet do MP-PR, ferramenta de informação e consulta, voltada
ao público interno. A intranet deverá concentrar as informações de Recursos Humanos,
Administrativas, de Planejamento e ainda notícias oficiais de interesse interno.
8.

AÇÕES

1) Formar equipe multidisciplinar com profissionais da Assessoria de Comunicação e do
Setor de Informática e estabelecer cronograma de atividades;
2) Realizar estudo técnico para separar os conteúdos típicos da inter e da intra,
atualmente existentes no site institucional;
3) Avaliar aspectos técnicos do layout e da navegabilidade do site MP-PR;
4) Pesquisar iniciativas de outros MPs e instituições públicas que possam ser
aproveitadas pelo MP-PR;
5) Propor novo layout para o site, com links que favoreçam a navegabilidade e a
interatividade com o público externo;
6) Consultar a Assessoria Jurídica e propor a regulamentação das Redes Sociais como
canal de comunicação com o público externo;
7) Criar ferramentas de interação com o público externo (Redes Sociais) no site
institucional, assim que regulamentadas pela PGJ e discriminadas na Política de
Comunicação do MP-PR;
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8) Realizar estudo de conteúdo para a intranet;
9) Discutir a proposta de intranet com a PGJ, CAOPs e com as áreas administrativa e de
planejamento;
10) Apresentar proposta de layout e conteúdo para a intranet;
11) Estabelecer fluxo de atualização da internet e da intranet;
12) Realizar treinamento com os responsáveis pela atualização da intra e da internet;
13) estabelecer ferramentas permanentes de aferição do site e da intranet (como o
Google Analitcs)
9.

INDICADORES

AÇÃO 1 - relatórios de reuniões e ações conjuntas da equipe
AÇÃO 2 – conclusão do estudo
AÇÃO 3 – conclusão do relatórios de avaliação de layout e navegabilidade
AÇÃO 4 – relatório de pesquisa
AÇÃO 5 – aprovação da nova proposta para o site
AÇÃO 6 – apresentação da minuta de regulamentação das Redes Sociais
AÇÃO 7 – inclusão das ferramentas de Redes Sociais no site, com estratégia de
operação das mesmas
AÇÃO 8 – conclusão do estudo da intra
AÇÃO 9 - Avaliação das reuniões e encontros com os públicos de interesse
AÇÃO 10 – aprovação da proposta de layout e conteúdo para a intranet
AÇÃO 11 – aprovação da proposta de fluxo interdisciplinar para a atualização do
conteúdo da inter e da intranet
AÇÃO 12 – Avaliação do treinamento pelos participantes e feed back de dificuldades
encontradas na atualização do site e da intra
AÇÃO 13 – Acompanhamento semanal das ferramentas que medem o acesso ao site,
relatório mensal do site à direção da Comunicação; pesquisa de imagem a cada três anos
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com o público externo. Para a intranet, ferramenta interna de contagem dos acessos,
feedback de membros e servidores e pesquisas internas anuais
10.

CRONOGRAMA GERAL

O projeto será desenvolvido para dois anos e continuamente aprimorado a partir de novas
tecnologia e tendências da web.
AÇÃO

2011

1 – Formar equipe multidisciplinar com

2012

2013

2014

X

profissionais da Assessoria de Comunicação
e do Setor de Informática e estabelecer um
cronograma de atividades;
2 - Realizar estudo técnico para separar os

X

X

X

X

X

X

conteúdos típicos da inter e da intranet,
atualmente existentes no site institucional;
3 - Avaliar aspectos técnicos do layout e da
navegabilidade do site MP-PR;
4 - Pesquisar iniciativas de outros MPs e
instituições

públicas

que

possam

ser

aproveitadas pelo MP-PR;
5 – Propor novo layout para o site, com links
que

favoreçam

a

navegabilidade

e

X

a

interatividade com o público externo;
6 – Consultar a Assessoria Jurídica e

X

propor a regulamentação das Redes Sociais
como canal de comunicação com o público
externo;
7 – Criar ferramentas de interação com o

X

X

público externo (Redes Sociais) no site
institucional,

assim

que

regulamentadas

pela PGJ e discriminadas na Política de
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Comunicação do MP-PR;

8 – Realizar estudo de conteúdo para a

X

intranet;
9 – Discutir a proposta de intranet com a

X

PGJ, CAOPs e as áreas administrativa e de
planejamento;
10 - Apresentar proposta de layout e

X

conteúdo para a intranet;
11 – Estabelecer fluxo de atualização da

X

internet e da intranet;
12

–

Avaliação

do

treinamento

pelos

X

participantes e feedback de dificuldades
encontradas na atualização do site e da
intra;
13 – Lançamento do portal;
14

–

Acompanhamento

X
semanal

das

X

X

X

ferramentas que medem o acesso ao site,
relatório mensal do site à direção da
Comunicação; pesquisa de imagem a cada
três anos com o público externo. Para a
intranet, ferramenta interna de contagem
dos acessos, feedback de membros e
servidores e pesquisas internas anuais.

11.
ORÇAMENTO
Necessita terceirização ( x ) SIM ( ) NÃO
Consultoria na área de Arquitetura da Informação.
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12.
EQUIPE NECESSÁRIA
Jornalistas, webdesigners, programadores, técnicos em informática e em sistemas.
13.

PARCERIAS

- Depto. de Tecnologia da Informação (co-responsável pelo projeto)
- CAOPs (cooperação no conteúdo da inter e da intra)
- Subplan (cooperação no conteúdo da inter e da intra)
- SubAdm (cooperação no conteúdo da inter e da intra)
- Celepar (envolvimento direto, devido ao suporte tecnológico que oferece ao MP-PR)
SUBPROJETOS
SUBPROJETO 1 - Formar equipe multidisciplinar com profissionais da Assessoria de
Comunicação e do Setor de Informática e estabelecer um cronograma de atividades;
- Estabelecer equipe gestora do projeto com profissionais da Comunicação (2 jornalistas
para a Internet; 1 jornalista e 1 Relações Públicas para a Intranet) e com profissionais do
Departamento de Tecnologia da Informação (de acordo com a indicação do mesmo), a fim
de avaliar e propor novos mecanismos de comunicação digital, não só do ponto de vista
da Comunicação, mas também da Informática. Assim, custos com programas e sistemas
serão otimizados, uma vez que a equipe multidisciplinar buscará soluções possíveis
dentro da realidade tecnológica do MP-PR.
SUBPROJETO 1 - Cronograma
Etapas
Composição

2011

2012

2013

2014

Agosto

da equipe
Definição de

Agosto

Março

cronograma
SUBPROJETO 2 - Realizar estudo técnico para separar os conteúdos típicos da inter e
da intranet, atualmente existentes no site institucional
- Navegar “clique a clique” pela página do MP-PR na internet, realizando uma análise
técnica das informações contidas em cada um dos 40 links do mapa do site e de seus
conteúdos internos, além das subpáginas dos 17 CAOPs, do Ceaf, das SubprocuradoriasGerais, de modo a separar o conteúdo de interesse do público externo do conteúdo de
interesse do público interno, publicados no ano de 2011 e 2010.
SUBPROJETO 2 – Cronograma
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Etapas
Análise do

2011

2012

2013

2014

Set/Out/Nov

conteúdo do
mapa do site
Análise Ceaf/

Dez/Jan

Subprocuradorias
Análise conteúdo

Fev/Mar

CAOPs

SUBPROJETO 3 - Avaliar aspectos técnicos do layout e da navegabilidade do site MPPR
- Navegar “clique a clique” pela página do MP-PR na internet, realizando uma análise
técnica layout e da navegabilidade dos 40 links do mapa do site e de seus conteúdos
internos, além das subpáginas dos 17 CAOPs, do Ceaf, do Memorial e das
Subprocuradorias-Gerais, como o objetivo de avaliar aspetos visuais do site e a facilidade
e/ou a dificuldade para se encontrar as informações desejadas.
SUBPROJETO 3 - Cronograma de ações
Etapas

2011

Análise do layout

Set/Out/Nov

2012

2013

2014

e navegabilidade
do mapa do site
Análise do layout

Dez/Jan

e navegabilidade
das subpáginas
do Ceaf e das
Subprocuradorias
Análise do layout

Fev/Mar

e da
navegabilidade
dos CAOPs
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SUBPROJETO 4 - Pesquisar iniciativas de outros MPs e instituições públicas que possam
ser aproveitadas pelo MP-PR
Promover benchmarking em sites de organizações públicas e nos de outros MPs, a fim de
identificar ideias e boas práticas que possam ser replicadas no portal do MP-PR.
SUBPROJETO 4 - Cronograma
Etapas

2011

Benchmarking

2012

2013

2014

Abril

MPs
Benchmarking

Maio

sites da
Justiça
Benchmarking

Maio

Governo
Estado

SUBPROJETO 5 - Propor novo layout para o site, com links que favoreçam a
navegabilidade e a interatividade com o público externo.
Brifar fornecedores e acompanhar o desenvolvimento de projeto visual do site, a partir dos
estudos realizados pela Comunicação e pela AGTI - Assessoria de Governança em
Tecnologia da Informação - e dos objetivos definidos para o portal do MP-PR.
SUBPROJETO 5 - Cronograma
Etapas
Definição da

2011

2012

2013

2014

Abril/Maio

Abril/Maio

Maio/Junho

Maio/Junho

Maio/Jun/Julho

Maio/Jun/Julho

estrutura
da Internet
Reuniões com
setores internos
e CAOPs
Contratação de
fornecedor
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Briefing

Agosto

Agosto

Ago/ Set/Out

Ago/ Set/Out

Novembro

Novembro

Ago/Set/Out/Nov

Ago/Set/Out/Nov

(confirmar

(confirmar datas)

fornecedor
Desenvolvimento
do projeto visual
Aprovação do
projeto visual
Programação do
portal

datas)
Lançamento

do

Portal

Dezembro –

Relançamento a

Semana do MP

confirmar

Pesquisa com o

Outubro a

público

Dezembro

externo

(pesquisa

de

de 2013

imagem)
Reformulação do
portal
SUBPROJETO 6 - Propor a regulamentação das Redes Sociais como canal de
comunicação com o público externo
Elencar, dentre as ferramentas de Redes Sociais, as que podem potencializar a
interatividade da instituição com o público externo e ampliar a divulgação do trabalho do
MP-PR aos cidadãos. Após esta prévia seleção, regulamentar a aplicação destas
ferramentas como estratégia de aproximação do MP-PR com a sociedade e de
manutenção da boa imagem institucional.
SUBPROJETO 6 - Cronograma de ações
Etapas

2011

Pesquisa sobre

Maio/Junho

2012

2013

2014

as ferramentas
de Redes
Sociais
Discussão

Junho
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interdisciplinar
entre ASCOM e
AGTI
Formulação de

Junho/Julho

de minuta para
a
regulamentação
Apresentação à
Administração

Início de
Agosto

Superior
Adequações

Agosto

necessárias
Aprovação da

A definir

PGJ
Revisão da

Agosto

resolução
SUBPROJETO 7 - Criar ferramentas de interação com o público externo (Redes Sociais)
no site institucional, assim que regulamentadas pela PGJ e discriminadas na Política de
Comunicação do MP-PR
Elencar, dentre as ferramentas de Redes Sociais, as que podem potencializar a
interatividade da instituição com o público externo e, a partir da resolução que
regulamenta a utilização das mesmas, disponibilizá-las no projeto “Portal do MP”.
SUBPROJETO 7 - Cronograma de ações
Etapas
Pesquisa
sobre as

2011

2012

Maio/junho

Fev/Março

2013

2014

(atualização)

ferramentas
de Redes
Sociais
Discussão

Abril/Maio
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entre ASCOM
e AGTI para
inclusão das
mídias
Programação

Ago/Set/Out/Nov

das

(confirmar

ferramentas

datas)

(AGTI)

SUBPROJETO 8 – Realizar estudo de conteúdo para a intranet
- Navegar “clique a clique” pela página do MP-PR na internet, realizando uma análise
técnica das informações contidas em cada um dos 40 links do mapa do site e de seus
conteúdos internos, além das subpáginas dos 17 CAOPs, do Ceaf, das SubprocuradoriasGerais, de modo a separar o conteúdo de interesse do público interno, publicados no ano
de 2011 e 2010.
SUBPROJETO 8 - Cronograma
Etapas
Análise do

2011

2012

2013

2014

Set/Out/Nov

conteúdo do mapa
do site
Análise das

Dez/Jan

páginas do Ceaf e
Subprocuradorias
Análise de

Fev/Mar

conteúdo - CAOPs
Análise do layout e

Set/Out/Nov

navegabilidade do
mapa do site
Análise do layout e

Dez/Jan

navegabilidade
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das subpáginas do
Ceaf e das
Subprocuradorias
Análise do layout e

Fev/Mar

da navegabilidade
dos CAOPs
Análise do layout

Set/Out/Nov

e navegabilidade
do mapa do site
Discussão entre

Abril/Maio

ASCOM e AGTI
sobre ferramentas
possíveis
Definir sugestão

Maio/Junho

de esqueleto

SUBPROJETO 9 – Discutir a proposta de intranet com a PGJ, CAOPs e os setores do
administrativo e do planejamento
A partir da análise dos dados e da pesquisa realizada pela Assessoria de Comunicação
em 2010, pretende-se discutir a proposta de intranet com os líderes do MP-PR e
representantes dos principais setores da instituição. Esta interação setorial pretende
identificar as necessidades das lideranças que possam ser sanadas com a ferramenta da
intranet. Serão reuniões de trabalho para diagnosticar as necessidades e possibilidades
desta nova ferramenta de comunicação digital.
SUBPROJETO 9 – Cronograma
Ação
Realizar reuniões

2011

2012

2013

2014

Março/Abril

com PGJ / Ceaf /
Caops/ Subplan /
Subjurídica /
SubAdm /
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Corregedoria para
definição
necessidades e
possibilidades
Adequar sugestão

Maio

de esqueleto às
propostas que
surgirem
Aprovar esqueleto

Junho

da intra
Reavaliar

Out/Nov

conteúdo da intra
SUBPROJETO 10 - Apresentar proposta de layout e conteúdo para a intranet
Desenvolver proposta de layout moderna, objetiva e interativa que possa promover a
propagação das informações oficiais do MP-PR, discussões sobre temáticas de
relevância institucional e a integração entre os públicos de relacionamento interno. O
principal objetivo da intranet é tornar-se um canal dinâmico e direto de comunicação com
os públicos internos do MP-PR. Esta pretende ser a principal ferramenta no combate ao
que na pesquisa interna foi chamado de “falta de comunicação”.
SUBPROJETO 10 – Cronograma
Etapas

Contratação de

2011

2012

Maio/Jun/Julho

2013

2014

Maio/Jun/Julho

fornecedor
Briefing

Agosto

fornecedor
Desenvolvimento

Ago/ Set/Out

do projeto visual
Aprovação do

Novembro
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projeto visual
Programação da

Ago/Set/Out/Nov

intranet

(confirmar
datas)

Lançamento

da

Dezembro

intranet
Campanha para

Dezembro

Jan/Fev/Mar

utilização da
intranet
Avaliação

com

Maio

setores
administrativos
Ajustes

Jun/Julho/Agosto

necessários
Readequações

Dez

Jan/Fev/Mar

da intra
SUBPROJETO 11 – aprovação da proposta de fluxo interdisciplinar para a atualização do
conteúdo da inter e da intranet.
Estabelecer um fluxo para a postagem de novos conteúdos na intra e na internet e
desenvolver um pequeno manual com o passo-a-passo das ferramentas de atualização
das informações, a fim de facilitar e padronizar os processos. Registrar também o fluxo na
política de comunicação da instituição para consulta e regulamentação.
SUBPROJETO 11 – Cronograma
Etapas
Equipe gestora do

2011

2012

2013

2014

Outubro

projeto sugere os
fluxos de
atualização
Consultar os

Outubro

líderes dos
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setores internos
sobre a proposta
de fluxo
Encontrar

Ago/Set/Out

soluções para as
dificuldades dos
líderes que
atualizarão os
campos do portal
e da intranet
Apresentar e

Novembro

aprovar nova
sugestão de fluxo

SUBPROJETO 12 – Realizar treinamento com os responsáveis pela atualização da intra
e da internet
Identificar e capacitar lideranças dos setores internos do MP-PR para atualização da
intranet e do portal do MP-PR nas páginas respectivas dos setores em que atuam. A
capacitação deverá incluir material de orientação (pequeno manual do passo-a-passo da
atualização) e dicas de redação de textos para a web.
SUBPROJETO 12 – Cronograma
Etapas
Construção do

2011

2012

2013

2014

Out/Nov

manual
Treinamento das

Novembro

lideranças
Atualização do

Setembro

treinamento (já
com os ajustes
sugeridos)
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Meta 13 – estabelecer ferramentas permanentes de aferição da eficiência do site e da
intranet (exemplo Google Analitcs)
Etapas
Pesquisar

2011

2012

2013

2014

Set/Dez

ferramentas de
análise de sites
que possam ser
aplicadas no MPPR
Benchmarking em

Abril/Maio

outros MPs sobre
as formas de
aferição de
resultados na intra
e na internet
Desenvolver e/ou

Ago/Set/

implementar

Out/Nov

ferramentas
sugeridas
Avaliar

Maio

ferramentas
Readequar

Jun/Julho/Ago

ferramentas se
necessário
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1.
NOME DO PROJETO
Programa de Comunicação Audiovisual
2.
OBJETIVO / PLANO DIRETOR
Estratégia 5 - Desenvolver a comunicação audiovisual
3.
PÚBLICO ALVO
Sociedade paranaense em geral
4.
PROPONENTE
Maria Amélia Lonardoni
5.
ESCOPO
Implementar ações de comunicação audiovisual no MP-PR no conjunto de estratégias do
Plano Diretor de Comunicação, a fim de ampliar a divulgação do trabalho da instituição e
garantir maior proximidade com a sociedade paranaense, em especial, com o público que
costuma se informar exclusivamente pelos meios televisivos e radiofônicos.
6.
JUSTIFICATIVA
O rádio e a televisão continuam sendo os meios de comunicação com maior audiência no
Brasil. Por serem veículos de massa, de fácil compreensão e acesso, atingem toda gama
de perfis sociais. Essa amplitude torna estes meios uma “bênção e uma maldição”. Se
bem aproveitados, podem potencializar as ações, promover as instituições e aproximá-las
da sociedade. Por outro lado, se não forem bem utilizados, podem colocar a perder a
credibilidade, a história e o trabalho desempenhado pelas instituições.
O MP-PR já “frequenta” esses meios em função de sua atividade-fim e também devido à
atuação da Assessoria de Imprensa, que pauta os veículos com assuntos de interesse
social relativos à instituição. No entanto, o Programa de Comunicação Audiovisual
pretende iniciar a produção de conteúdo específico para essas mídias, com o devido
cuidado de fazê-lo de forma bem programada para que os resultados sejam efetivos. Não
adianta estarmos presentes nesses veículos se não for para oferecer material de
qualidade, desenvolvido para “funcionar” nesses meios e para realmente “passar o
recado”. Também não adianta desenvolvermos grandes campanhas audiovisuais de
massa, se elas resultarem em demandas que não possam ser atendidas de forma eficaz
pela instituição. Ou seja, ações de comunicação para meios audiovisuais de massa têm
de ser desenvolvidas com responsabilidade e estratégia, para que potencializem o
trabalho da instituição e permitam a real aproximação com a sociedade.
Independentemente da grande mídia, a área audiovisual traz inúmeras possibilidades
para se explorar. Assim, este programa prioriza ações como a disponibilização no site de
entrevistas em formato “podcast” para aproveitamento pela imprensa e pelos usuários do
site do MP-PR; campanhas de áudio e de vídeo para divulgar o trabalho da instituição e
para promover os direitos sociais; vídeos e spots que possam servir de material de apoio
para as promotorias na mobilização e na organização da sociedade civil; programetes de
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TV, além da implementação de programas periódicos de rádio e, num segundo momento,
de TV. Essas ferramentas possibilitarão a melhor compreensão do trabalho do MP-PR
pela população e a efetiva “intensificação da interação com a sociedade”, um dos
objetivos estratégicos da instituição.
7.
OBJETIVOS
- estabelecer novos canais de comunicação com a comunidade, em especial com o
público de rádio e TV;
- dar maior visibilidade às ações do MP-PR;
- promover serviço e material de cunho educativo que possa contribuir para a mobilização
da sociedade e para a garantia de direitos;
- ampliar e potencializar as ações da Assessoria de Imprensa, fornecendo mecanismos
que facilitem entrevistas em TVs e rádios;
- auxiliar na construção e na manutenção da imagem institucional por meio de veículos
populares.
8.
AÇÕES (detalhamento nos Subprojetos)
1) Desenvolver campanhas de áudio e de vídeo para divulgar o trabalho do MP-PR, bem
como para promover os direitos que a instituição defende;
2) Disponibilizar entrevistas prontas de membros para a mídia a fim de ampliar a
divulgação das notícias e dos serviços prestados pelo MP-PR, além de facilitar e
capilarizar a veiculação das informações em todo o estado;
3) Coordenar a produção de vídeos e spots que possam servir de material de apoio para
as promotorias/CAOPs na mobilização e na organização da sociedade civil, em especial
em atendimento às demandas de comunicação dos projetos estratégicos;
4) Implementar programa periódico de rádio do MP-PR;
5) Implementar programas e programetes de TV do MP-PR.
9.
INDICADORES
AÇÃO 1 – Avaliação das campanhas realizadas com o público atingido;
AÇÃO 2 – Disponibilização das entrevistas e questionário anual para a imprensa;
AÇÃO 3 – Avaliação da qualidade com a equipe da Comunicação e da efetividade com o
solicitante do material;
AÇÃO 4 - Medir o feedback pela interatividade e participação do público alvo;
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AÇÃO 5 - Medir o feedback pela interatividade e participação do público alvo;
10.

CRONOGRAMA GERAL
AÇÃO
1 - Desenvolver campanhas de áudio e

2011

2012

2013

2014

x

x

X

x

x

X

x

X

X

x

X

X

x

vídeo para divulgar o trabalho do MP-PR
2 - Disponibilizar entrevistas prontas de
membros para a mídia
3 - Coordenar produção de vídeos e spots

x

que possam servir de material de apoio para
as Promotorias
4 - Implementar programa periódico de rádio
do MP-PR
5 - Implementar programas e programetes

x

de TV do MP-PR
11.
ORÇAMENTO
Necessita terceirização ( x ) SIM

( ) NÃO

- Contratação de produtora de áudio (fornecedor) - para a gravação e edição dos
materiais (8 spots / ano – 4 de 30” e 4 de 1’)
- Contratação de produtora de vídeo (fornecedor) - para a gravação e a edição dos
materiais (5 vídeos / ano)
- Contratação de empresa e/ou profissional para realização de oficinas (1 oficina e 1
palestra / ano)
12.

EQUIPE NECESSÁRIA

Equipe interna:
2 jornalistas para a criação, produção e acompanhamento de gravações dos materiais e
programa de rádio (1 jornalista coordenador do Núcleo de Mídias Eletrônicas, cargo já
existente; 1 jornalista produtor a ser contratado conforme cronograma de ampliação do
quadro funcional da Assessoria de Comunicação).
2 Jornalistas para a produção e acompanhamento da edição e finalização dos materiais e
programa de TV (1 jornalista coordenador do Núcleo de Mídias Eletrônicas, cargo já
existente; 1 jornalista produtor a ser contratado conforme cronograma de ampliação do
quadro funcional da Assessoria de Comunicação)
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Equipe externa (terceirizada)
Produtora de áudio
Editor de áudio (maestro) para produção de vinhetas e trilhas sonoras;
Operador de áudio para edição e pós-produção dos materiais e do programa de rádio
Produtora de TV
Equipe de reportagem (repórter, repórter cinematográfico e motorista/auxiliar de
reportagem) – para gravação e elaboração de matérias jornalísticas
Editor e operadores de TV - para gravação de programa e programetes
Editor de imagens – para a edição de matérias, programas e programetes e para a pósprodução e finalização dos materiais.
13.
PARCERIAS
Internas:
- PGJ, CAOPs e Promotorias de Justiça no fornecimento de informações e na
participação em entrevistas e matérias;
- SubAdm - na contratação e pagamento dos fornecedores;
- Subplan - auxílio na execução e no acompanhamento do projeto
Externas:
- Rádios e TVs comunitárias, estatais, universitárias e/ou privadas que tenham interesse
em veicular os programas gratuitamente;
- Iniciativa privada que possa apoiar, com patrocínio ou serviço, a produção dos
programas (dentro das possibilidades e normas do MP-PR);
- Veículos de comunicação em geral.
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SUBPROJETOS
SUBPROJETO 1 - Desenvolver campanhas de áudio e vídeo
Criação e coordenação de produção de 2 campanhas anuais de áudio e de vídeo, de
temas a serem escolhidos pelos gestores dos projetos estratégicos e setoriais do MP-PR.
Os spots e vts devem ter 30 segundos e/ou, no máximo, 1 minuto, para facilitar a
veiculação na grade dos veículos. A criação poderá ser realizada por agência de
publicidade contratada ou pela equipe da Assessoria de Comunicação do MP-PR, que
também acompanhará a produção do material (terceirizada). Os temas serão levantados
pela equipe da Comunicação junto aos CAOPs, às Promotorias de Justiça e à Subplan, e
selecionados pelo gabinete da PGJ, de acordo com a prioridade de assuntos a serem
tratados institucionalmente a cada ano.
SUBPROJETO 1 - Cronograma
Etapas

2011

2012

2013

2014

Definição de

Out/Nov

Set/Out (para os

Ago/Set (para os

Set/Out (para os

temas

(para os

spots de 2013)

spots de 2014)

spots de 2015)

Jan e Fev (spots

Set/Out (spots

Out/Nov/Dez

2012)

2014)

(spots 2015)

Mar/Abril/Maio

Jan/Fev/Março

Jan (spots 2014)

(spots 2012)

(spots 2013)

spots de
2012)
Criação dos
materiais

Dez

Out/Nov/Dez (spots
2013)
Contratação
de
fornecedores

Nov/Dez (spots
2014)

Execução
dos materiais
Aprovação
materiais
Ajustes
materiais
Articulação

Jun/Jul (spots

Abril/Maio (spots

Mar/Abril (spots

2012)

2013)

2014)

Agosto (spots

Junho (spots

Maio (spots

2012)

2013)

2014)

Agosto (spots

Junho (spots

Maio (spots

2012)

2013)

2014)

Maio/Jun/Julho

Abril/Maio/Jun

Jan/Fev/Mar
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para a

(spots 2012)

veiculação e
distribuição
Veiculação

Agosto/Set/Out/Nov Julho/Ago/Out/Nov
(spots 2012)

(spot 2013)

Jun/Jul (spots
2014 -Copa)
Set/Out (spots 2
– 2014)

Avaliação e

Dez (spots 2012)

Dez (spots 2013)

Nov (spots 2014)

Relatório
SUBPROJETO 2 - Disponibilizar entrevistas prontas de membros para a mídia
Gravação de entrevistas de rádio com promotores e/ou procuradores de Justiça sobre
projetos estratégicos do MP-PR e sobre ações propostas, que possam ter interesse
público e repercussão na mídia. As entrevistas devem ser gravadas, preferencialmente,
na sala da Assessoria de Comunicação, em Curitiba, onde estão instalados microfone e
programa específico para a gravação. Também há a possibilidade da participação dos
membros do interior mediante gravações por telefone.
As entrevistas serão disponibilizadas no site da instituição e também poderão ser
enviadas à mídia, em ações estratégicas do Núcleo de Mídias Eletrônicas e/ou conforme
critérios jornalísticos estabelecidos pelo Núcleo de Imprensa.
SUBPROJETO 2 - Cronograma de ações
Etapas

2011

Licitação para

Agosto –

compra de

termo de

equipamento/Podcast

referência

2012

2013

2014

Ago/Set/Out
(licitação)
Nov –
instalação
equipamento
Treinamento da
equipe para

Agosto –
termo
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operação do
equipamento/Podcast

referência
para
contratação
de terceiros
Set/Out –
contratação
do
profissional
Nov –
treinamento

Definição de temas

Out

Jan

Fev/Mar

Fev/Mar

Agendamento

Nov

Jan (Mês

Mês anterior

Mês anterior

anterior à

à gravação

à gravação

entrevistas

gravação)
Gravação de

Nov/Dez

Toda

Toda

Toda

entrevistas

(gravar a

primeira

primeira

primeira

entrevista de

quarta-feira

quarta-feira

quarta-feira

estréia e

do mês

do mês

do mês

estratégicas do NME

também a de
janeiro/2012)
Articulação para a

Set/Out/Nov

veiculação e
distribuição
Veiculação

Estréia – Dia Jan/Fev/Mar/ Jan/Fev/Mar/ Jan/Fev/Mar/
do MP (Dez)

Avaliação e Relatório

Abril/Mai/Jun Abril/Mai/Jun Abril/Mai/Jun
Jul/Ago/Set/

Jul/Ago/Set/

Jul/Ago/Set/

Out/Nov/Dez

Out/Nov/Dez

Out/Nov/Dez

Jun/Dez

Jun/Dez

Jun/Dez

SUBPROJETO 3 – 3) Coordenar a produção de vídeos e spots que possam servir de
material de apoio para as promotorias/CAOPs na mobilização e na organização da
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sociedade civil, em especial em atendimento às demandas de comunicação dos projetos
estratégicos.
Concepção e coordenação de produção de dois vídeos educativos, de temas a serem
escolhidos pelos CAOPs e pela PGJ, desde que sejam relacionados aos objetivos
estratégicos de seus projetos, sejam atemporais (possam ser usados a qualquer tempo) e
possam ser replicados em todo o estado. Os vídeos devem ter, no máximo, 5 minutos de
duração, cada um. O roteiro e concepção ficarão a critério da Assessoria de
Comunicação, a partir da necessidade do solicitante. A produção, direção, gravação e
edição deverão ser realizadas por uma produtora de vídeo (terceirizada). A distribuição
deve ser feita pelo solicitante (CAOP ou Promotoria).
SUBPROJETO 3 - Cronograma de ações
Etapas

2011

2012

2013

2014

Definição de

Out/Nov

Set/Out (para os

Ago/Set (para a

Set/Out (para

temas

(para a

spots de 2013)

campanaha de

a campanha

2014)

de 2015)

Jan e Fev

Set/Out

Out/Nov/Dez

(campanha

(campanha 2014)

(campanha

campanha
de 2012)
Criação dos
materiais

Dez

2012)

2015)

Out/Nov/Dez
(campanha
2013)
Contratação
de
fornecedores

Mar/Abril/Maio

Jan/Fev/Março

Jan

(campanha

(campanha 2013)

(campanha

2012)

Nov/Dez

2014)

(campanha 2014)
Execução
dos

Jun/Jul

Abril/Maio

Mar/Abril

(campanha

(campanha 2013)

(campanha

materiais

2012)

Aprovação

Agosto

Junho (campanha

Maio

(campanha

2013)

(campanaha

materiais

2012)

de 2014)

2014)
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Ajustes
materiais

Agosto

Junho (campanha

Maio

(campanha

2013)

(campanha

2012)
Articulação

Maio/Jun/Julho

para a

2014)
Abril/Maio/Jun

Jan/Fev/Mar

(campanha

veiculação e

2012)

distribuição
Veiculação

Ago/Set/Out/Nov Julho/Ago/Out/Nov
(campanha2012)

(campanha 2013)

Jun/Jul
(campanha
2014 -Copa)
Set/Out
(campanha –
2014)

Avaliação e

Dez (campanha

Dez (campanha

Nov

2012)

2013)

(campanha

Relatório

2014)
SUBPROJETO 4 – Implementar programa periódico de rádio do MP-PR
Criar programa de rádio, semanal, com o objetivo de divulgar os direitos dos cidadãos,
informar sobre o trabalho e os serviços do MP-PR e fazer a interface entre a sociedade e
a instituição. A Assessoria de Comunicação ficará responsável pela idealização do
esqueleto e pelo contexto editorial do programa e fará a produção dos programas. Os
trabalhos técnicos de sonorização e edição ficarão a cargo de uma produtora de áudio,
contratada para o serviço (terceirização). A veiculação dependerá de parceria com
alguma rádio de veiculação estadual e/ou municipal. Os programas também poderão ser
acessados no site do MP-PR.
SUBPROJETO 4 - Cronograma de ações
Etapas
Lançamento de

2011

2012

2013

2014

x

programa piloto
em parceria com
rádio educativa ou
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similar
Contratação de
profissional

Primeiro

Assinatura

semestre –

de contrato

encaminha

- Jan

lei
Nov/Dez seleção
Definição editorial

Agosto

do programa
Construção do

Setembro

esqueleto
Articulações

Outubro

Definição de

Set/Out/Nov

equipe, dinâmica
de trabalho e
cronograma de
produção/gravação
Contratação de

Out/Nov/dez Out/Nov/dez

fornecedores

(para 2013)

Produção e

(para 2014)

Out/Nov/Dez (para
2015)

Janeiro

gravação piloto
Gravação gavetas
Lançamento do

Fev/Março
Abril

programa
Veiculação

Abril a Dez

Jan a Dez

Avaliação

Novembro

Novembro

Reformulação

Dezembro

Dezembro

SUBPROJETO 5 - Implementar programas e programetes de TV do MP-PR
Criar programa de TV, semanal, com o objetivo de divulgar os direitos dos cidadãos,
informar sobre o trabalho e os serviços do MP-PR e promover interface entre a sociedade
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e a instituição. A Assessoria de Comunicação ficará responsável pela idealização do
esqueleto, pela linha editorial do produto e fará a produção dos programas. Os trabalhos
técnicos de direção de TV, gravação, edição, sonorização e pós-produção ficarão a cargo
de uma produtora de vídeo, contratada para o serviço (terceirização). A veiculação
dependerá de parcerias com TVs de veiculação estadual e/ou municipal. Os programas
também poderão ser acessados no site do MP-PR.
SUBPROJETO 5 - Cronograma de ação
Etapas
Contratação de
profissional

2011

2012

2013

Primeiro

Assinatura de

semestre –

contrato – Jan a

encaminha

abril

2014

lei
Nov/Dez seleção
Definição editorial

Maio

do programa
Construção do

Maio

esqueleto
Articulações

Maio/Junho

Definição de

Maio

equipe, dinâmica
de trabalho e
cronograma de
produção/gravação
Contratação de

Jun/Julho/Ago

fornecedores
Produção e

Set/Out/Nov/Dez

gravação de piloto

Gravação gavetas

Out/Nov/Dez

Jan
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Lançamento do

Fev

programa

Veiculação

Fev a Dez

Avaliação

Setembro

Reformulação

Out/Nov/Dez
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1.
NOME DO PROJETO
Interlocução com a imprensa
2.
OBJETIVO / PLANO DIRETOR
Estratégia 6 - Aprimorar as atividades do Núcleo de Imprensa
3.
PÚBLICO ALVO
Jornalistas, veículos de comunicação e porta-vozes do MP-PR
4.
PROPONENTE
Jaqueline Conte e Patrícia Ribas
5.
ESCOPO
Para proporcionar maior interlocução com a imprensa, o projeto visa a criação de Sala de
Imprensa Virtual, no site do MP-PR, espaço de relacionamento com veículos de
comunicação e jornalistas, que facilitará a busca de notícias e outras informações sobre a
instituição. Pretende também desenvolver programa de capacitação de porta-vozes e
sistema de gerenciamento de notícias veiculadas na mídia (clipping).
6.
JUSTIFICATIVA
A Assessoria de Comunicação sempre teve no atendimento à imprensa seu principal foco.
No momento em que todo o trabalho de comunicação está sendo repensado, essa área
não poderia deixar de ser aprimorada, sobretudo na era em que a internet e a obtenção
de informações online revolucionam a forma de comunicação das organizações. Assim,
alguns projetos merecem especial atenção; de um lado, um programa que prepare o
porta-voz da instituição para uma comunicação eficaz com a mídia, que é uma das
interfaces do MP-PR com o cidadão; de outro, a disponibilização à imprensa de
informações do MP-PR de forma mais organizada e pró-ativa, por meio de uma Sala de
Imprensa Virtual; e, por um terceiro prisma, o acompanhamento, registro e distribuição
interna das informações geradas pela mídia, de forma a verificar o resultado das ações da
Assessoria, orientar futuras ações e municiar o integrante da instituição com as
informações mais recentes divulgadas a respeito da atuação do MP-PR e de temas de
relevância institucional.
As Salas de Imprensa na web, presentes nos sites das organizações visivelmente
preocupadas com a comunicação estratégica, tais como Itaipu, Vale, Petrobrás,
Eletrobrás, e órgãos públicos, como o Ministério da Saúde, são mecanismos de interação
com a mídia, que facilitam o trabalho dos jornalistas que precisam de informações sobre a
instituição e permitem a interatividade. Embora possa ter todo o seu conteúdo aberto a
todo tipo de internauta, constitui-se num espaço privativo para os jornalistas, que deve
estar facilmente identificável no site da organização, caracterizar-se por uma excelente
navegabilidade, e estar em sintonia com as demandas, a linguagem e o timing da
imprensa. A Sala de Imprensa pretende potencializar os atendimentos feitos pela
Assessoria, permitindo que os jornalistas se cadastrem via site para receber matérias,
baixar fotos, áudios e vídeos institucionais, ou qualquer outro conteúdo informativo que se
pretenda disponibilizar.
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O programa de media training (ou treinamento de porta-vozes) pretende promover
treinamentos periódicos para grupos de integrantes do MP-PR, a fim de capacitá-los para
uma comunicação eficaz, através dos mais diversos meios de comunicação. Pela
independência funcional e pela alta capilaridade da instituição, cada promotor ou
procurador de Justiça é um porta-voz do MP-PR. No entanto, a formação obtida nas
faculdades de Direito prioriza o conteúdo técnico-formal e não dá a devida ênfase aos
processos comunicacionais. Assim, confunde-se muitas vezes a capacidade de prestar
uma informação com a capacidade de comunicar. O operador do Direito nem sempre
sabe falar “fora dos autos”. E para falar com a sociedade por meio da imprensa existem
técnicas e protocolos que devem ser observados, para a eficiência plena da comunicação.
Daí a necessidade de capacitação específica para o relacionamento com a mídia.
Para que se saiba quais os assuntos relacionados ao trabalho do MP-PR a imprensa vem
abordando, e como é feita esta abordagem, a Assessoria desenvolve há mais de nove
anos o serviço de clipping, que reúne e disponibiliza no site as notícias publicadas
diariamente nos principais jornais do Estado. No entanto, o que é divulgado na mídia
audiovisual (rádio e TV) e na internet (blogs, por exemplo), não é acompanhado, porque a
instituição não dispõe, até o momento, de um sistema que permita gravar e gerenciar as
veiculações. Sabe-se, no entanto, que o número de pessoas que se informa por meio do
rádio e da televisão é muito maior do que as que costumam utilizar a mídia impressa.
Dessa forma, não há como ignorar o que é dito sobre o MP na mídia audiovisual e
também na internet. Para monitorá-las, no entanto, e ainda que parcialmente - visto que
não existem empresas de clipping eletrônico em todas as comarcas - é necessária a
contratação de serviço especializado e a criação de mecanismos internos que permitam a
separação das informações de maior relevância e a disseminação delas aos setores do
MP que possam ter interesse nos respectivos temas, a fim de que o trabalho possa servir
de ferramenta estratégica para a atuação da instituição.
7. OBJETIVOS
- Melhorar as ferramentas de relacionamento virtual entre o MP-PR/Assessoria e os
veículos de comunicação/jornalistas;
- Capacitar os porta-vozes da instituição para entrevistas e demais contatos com a
imprensa;
- Gerenciar de forma mais completa e eficaz as informações veiculadas pela imprensa
escrita, radiofônica, televisiva e online.
8.

AÇÕES

1) Criar espaço de relacionamento com a mídia denominado Sala de Imprensa Virtual do
MP-PR;
2) Desenvolver programa de capacitação de porta-vozes (media training);
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3) Desenvolver sistema de gerenciamento de clipping.
9.

INDICADORES

Ação 1 - Índice de satisfação em pesquisa sobre a eficácia da Sala de Imprensa criada;
Ação 2 - Índice de satisfação em pesquisa com as turmas de porta-vozes que passarem
pelo media training;
Ação 3 - Índice de satisfação em pesquisa sobre a efetividade do serviço de clipping e da
distribuição das informações, com os CAOPs e coordenadores de Promotorias de
entrância final.
10.

CRONOGRAMA GERAL
AÇÃO

Meta 1 - Criar espaço de

2011

2012

2013

2014

x

x

X

x

X

x

X

x

relacionamento com a
mídia denominado Sala
de Imprensa Virtual do
MP-PR
Meta 2 - Desenvolver

X

programa de capacitação
de porta-vozes (media
training)
Meta 3 - Desenvolver

X

x

sistema de gerenciamento
de clipping

11.

ORÇAMENTO

Necessita terceirização

( X ) SIM

( ) NÃO

Contratação de empresa especializada em aplicação de media training.
Licitação para contratação de empresa de clipping (jornal, rádio, TV, internet) - serviço
permanente.
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O desenvolvimento total da Sala de Imprensa poderá depender da reformulação do site,
para disponibilização das ferramentas necessárias (ver projeto 4 - Comunicação Virtual)
12.

EQUIPE NECESSÁRIA
Equipe interna da Assessoria de Comunicação, DTI (Sala de Imprensa), SUBADM
(licitações).
13.
PARCERIAS
Empresa de clipping eletrônico, empresa especializada em media training, área de TI,
SUBADM.
SUBPROJETOS
SUBPROJETO 1 - Criar espaço de relacionamento com a mídia denominado Sala de
Imprensa Virtual do MP-PR.
Criação da Sala de Imprensa Virtual do MP-PR, a partir de discussão da equipe interna da
Comunicação e discussão técnica com o Departamento de Tecnologia da Informação, a
fim de transformar a página da Assessoria de Imprensa em uma ferramenta completa de
interação com a mídia, disponibilizando informações organizadas, referenciadas, sistema
de busca, sistema de cadastramento de jornalistas para recebimento automático de
notícias (RSS), twitter (se for o caso), espaço para download de fotos, entrevistas em
áudio e vídeo, dados a respeito da Instituição (o que é, número de membros, link para a
página da transparência), banco de campanhas externas desenvolvidas, programação de
eventos, manual da marca, política de comunicação, etc. Princípios a serem respeitados:
identificação fácil na página principal da instituição, layout atraente, excelente
navegabilidade, interatividade, atualização permanente.
SUBPROJETO 1 - Cronograma
(sincronizado com o projeto de reestruturação do site/intranet)
Etapas
2011
2012
Pesquisa com

2013

2014

Set/Out/Novembro

jornalistas do
mailing do MPPR para avaliar
o que seria
fundamental ter
na Sala de
Imprensa Virtual
da Instituição
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Definição com a

Fev/Março

equipe interna
das melhores
soluções a
serem buscadas
para a Sala de
Imprensa
Discussão com a

Abril/Maio

área de
Tecnologia da
Informação para
definir o
esqueleto do
subsite
Produção de

Junho/Jul/Ago

conteúdo fixo e
de imagens das
autoridades para
futura
disponibilização
Desenvolvimento

Set/Out

do projeto visual
Programação do
subsite (TI)

Ago/Set/Out/Nov
(confirmar
datas)

Testes / ajustes
Lançamento

Out/Nov
Dez

interno e externo
(visitas às
redações da
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capital e
divulgação pelo
site e pelo
mailing de
jornalistas e sites
nacionais
ligados à
comunicação)
Avaliação por

Março

meio de
pesquisa com
jornalistas e
relatório
Aprimoramento

Abril

do subsite
SUBPROJETO 2 - Desenvolver programa de capacitação de porta-vozes (media training).
A mídia é uma ponte estratégica entre o Ministério Público e a sociedade, destinatária
final do trabalho da instituição. A correta condução do relacionamento mídia-MP é de
fundamental importância para a promoção da cidadania. No entanto, os porta-vozes da
instituição nem sempre têm habilidade para se comunicar com a imprensa e para
“traduzir” o que pensam em “juridiquês” para linguagem inteligível pela maior parte da
população. Assim, devem ser orientados, de forma teórica e prática, para que possam dar
as melhores informações, com especial foco no interesse público. O programa de media
training (ou treinamento de porta-vozes) pretende promover treinamentos periódicos para
grupos de integrantes do MP-PR, a fim de capacitá-los para a comunicação eficaz,
através dos mais diversos meios de comunicação. A capacitação deve começar com uma
sensibilização geral feita durante o Congresso Estadual dos Membros do Ministério
Público, a fim de que um maior número de integrantes da instituição possa ter, desde
logo, orientações básicas sobre o tema. Na sequência, após licitação específica, seis
grupos de doze pessoas cada, a começar pelo PGJ, SubPGJs e coordenadores de
CAOPs, devem receber capacitação específica.
SUBPROJETO 2 - Cronograma
Etapas
2011
Termo de

2012

2013

2014

Maio
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referência para
contratação de
empresa para
realizar
sensibilização (A)
durante o
Encontro Estadual
Termo de

Setembro

referência para
contratação de
empresa para
realizar programa
de media training
durante 12 meses,
prorrogáveis
Reunião de

Setembro

briefing com
empresa
contratada para
evento de
sensibilização (A)
(Encontro
Estadual)
Sensibilização no

Outubro

Encontro Estadual
Licitação para

Out/Nov/Dez

contratação de
empresa para
programa de
media training
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Reunião de

Fevereiro

briefing com
empresa
contratada para
definição dos
primeiros grupos
(datas e
conteúdos)
Divulgação/convite

Fevereiro

aos porta-vozes
(PGJs,
Subs/CAOPs)
Aplicação de dois

Fevereiro/Março

grupos de Media

(dois dias

training

seguidos)

Pesquisa de

Março

avaliação e
relatório
Aplicação de mais

Pedidos de

dois grupos de

inscrição de

media training

interessados

com promotores
de Justiça
interessados (dois
dias seguidos)

(Março),
logística de
diárias (Abril),
aplicação
(Maio)

Pesquisa de

Maio

avaliação e
relatório

86

Aplicação de
outros dois grupos
de media training
com novo PGJ,
Subs e
Coordenadores de
CAOPs (dois dias
seguidos)
Nova licitação
Reunião de

Divulgação
(Maio),
aplicação
(Junho)

Fev/Mar/Abril
Maio

briefing com
empresa
contratada para
definição dos
primeiros grupos
(datas e
conteúdos)
Divulgação/convite

Maio

aos porta-vozes
(PGJs,
Subs/CAOPs)
Aplicação de dois

Junho

grupos de Media
training
Pesquisa de

Junho/Julho

avaliação e
relatório
Aplicação de mais

Pedidos de

dois grupos de

inscrição de

media training

interessados

com promotores

(Ago), logística

de Justiça

de diárias (Set),

interessados (dois

aplicação (Out)
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dias seguidos)
Pesquisa de

Maio

Outubro

avaliação e
relatório
Aplicação de
outros dois grupos
de media training
com promotores
interessados

Divulgação
(Out),
aplicação (Nov)

SUBPROJETO 3 - Desenvolver sistema de gerenciamento de clipping
Para que se saiba o que e como a imprensa - considerados os veículos de comunicação
impressos, radiofônicos, televisivos e a internet - vêm abordando a respeito do MP-PR, é
necessário um sistema eficiente que permita a captação, análise, distribuição e arquivo
dessas informações. Assim, o projeto pretende viabilizar a contratação de serviço
especializado (de preferência por 30 meses, renovável, a exemplo do que é feito pelo
TRE-PR) que forneça clipping dos principais veículos impressos e de rádio e TV do
estado e/ou capital, com apresentação de relatório de monitoramento - análise
positivo/negativo/neutro e referência de tema, local e área de interesse (por exemplo:
tema: licitação de ônibus; local: São José dos Pinhais; área de interesse: patrimônio
público). Internamente, pretende-se capacitar a equipe para o gerenciamento
(distribuição, disponibilização virtual e arquivo) a fim de que possam ser utilizadas de
maneira estratégica por quem tem envolvimento com o tema (integrantes da instituição) e
para que possam servir de indicador para a atuação da Assessoria de Comunicação.
SUBPROJETO 3 – Cronograma
Etapas

2011

Termo de

Setembro

2012

2013

2014

referência
para
contratação de
empresa de
clipping
Licitação

Outubro/Novembro/Dezembro

Fev.Renovação
ou nova
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licitação
Início do

Janeiro

contrato
Grupo de

Outubro/Novembro/Dezembro

trabalho para
definir
melhores
formas de
gerenciamento
Início do

Janeiro

gerenciamento
interno e
indicadores
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1.
NOME DO PROJETO
Identidade Visual do MP-PR
2.
OBJETIVO / PLANO DIRETOR
Criar e implantar a identidade visual do MP-PR
3.
PÚBLICO ALVO
Público externo (cidadãos) e público interno (membros, servidores, estagiários)
4.
PROPONENTE
Maria Amélia Lonardoni
5.
ESCOPO
Criar referências gráficas que identifiquem o Ministério Público do Paraná, bem como o
diferenciem de outras instituições públicas, como o Governo do Estado, Assembleia
Legislativa, Junta Comercial, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, entre outras. Além
de logotipo, pretende-se editar um manual de aplicação da logo do MP-PR, a fim de
orientar o público interno na utilização em materiais gráficos, virtuais, audiovisuais, de
identificação, entre outros.
Buscar-se-á também estabelecer material padrão, como banners e PowerPoint, que
possam ser utilizados em palestras, eventos, audiências públicas e demais atividades
executadas por integrantes da instituição.
6.
JUSTIFICATIVA
Identidade visual é o conjunto de elementos gráficos que representa os conceitos e os
valores de uma instituição. Ela costuma ser definida com base nas cores, no logotipo e
em símbolos visuais que geram a identificação e a diferenciação da instituição. O logotipo,
muitas vezes chamados de logomarca, é a representação gráfica do nome da instituição,
um símbolo visual que torna uma “marca” única, distinta. Ele pode trazer um desenho,
sigla ou imagem capaz de sintetizar as principais informações que representam a
instituição. As cores que são aplicadas em fontes e nas imagens também têm papel
fundamental para a construção dessa identidade. É preciso levar em conta a simbologia,
a semiótica, a aplicação cultural e a lingüística das cores.
Tomemos por base a representação gráfica do banco Itaú:
. As cores, bem definidas
na base do símbolo, uma quente (laranja) e outra fria (azul) trazem o equilíbrio para a
base da imagem. O nome da instituição, em amarelo, no centro, chama a atenção e
remete à sensação de luz. Este é um exemplo de logo que identifica o banco em questão
e o diferencia dos demais. Além das cores, a simplicidade da imagem valoriza a fonte,
que também é favorecida pelo curto nome da empresa.
Mas por que tais técnicas devem ser aplicadas ao Ministério Público do Paraná, uma
instituição pública, que não visa o lucro financeiro e que, teoricamente, não tem
concorrentes?
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Na verdade, há, sim, concorrentes. As placas, outdoors, propagandas de todos os
tamanhos, meios e formatos, as informações que chegam aos cidadãos de diversas
maneiras, o tempo todo, fazem com que uma instituição, seja qual for sua missão, seus
valores e seu trabalho, passe despercebida no mundo das centenas de informações por
segundo. Destacar, identificar e diferenciar o MP-PR nesse turbilhão de informações
visuais é o grande desafio do Núcleo de Imagem Institucional, até por que, a única
identificação visual, hoje, é o símbolo do Estado, o chamado “Ceifador”, mesma imagem
que identifica diferentes órgãos, tais como Assembleia Legislativa do Paraná, Tribunal de
Contas do Estado do Paraná, Junta Comercial do Paraná e Tribunal de Justiça.
Além disso, o benefício ao MP-PR, embora não seja financeiro, é social. Ou seja, a
instituição lucra quando suas ações atingem diretamente a sociedade, produzindo justiça
social, dignidade, democracia e cidadania. Mas como trabalhar em prol de cidadãos que
mal conhecem e sequer identificam o MP-PR? É preciso criar um canal de proximidade;
destacar-se entre as milhares de informações úteis e inúteis que chegam às pessoas
todos os dias, simplesmente para comunicar: “estamos aqui para promover o seu direito.
Pode confiar!”.
Grande parte dos Ministérios Públicos Estaduais já se atentaram para a importância da
identidade visual. É o caso do MP de Santa Catarina, de Minas Gerais, de Pernambuco,
da Bahia, do Ceará, do Tocantins, do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Amazonas, entre
outros.
No logotipo desenvolvido para o Ministério Público do Estado do Tocantins, por exemplo,
a arte foi baseada nas cores e no símbolo da bandeira do estado:

Já o logo do MP de Minas Gerais traz uma tipologia (fonte) moderna atrelada ao símbolo
da bandeira do estado, um triângulo, estilizado:

7.

OBJETIVOS

- Modernizar a identidade visual do MP-PR a fim de diferenciá-lo de outras instituições
públicas, aproximá-lo da sociedade e reforçar sua credibilidade;
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- Padronizar a aplicação da identidade visual para orientar e facilitar sua aplicação nos
mais diversos materiais da instituição;
- Criar, em conjunto com a Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos
Administrativos, um plano de aplicação da identidade visual do MP-PR, a médio e longo
prazos;
- Disponibilizar material básico de identificação, bem como modelos de peças gráficas de
uso cotidiano às Comarcas;
- Desenvolver campanhas de marketing internas e externas a fim de promover a imagem
do MP-PR e divulgar o trabalho realizado e oferecido pela instituição.
8.
AÇÕES
1) Criar logotipo e Identidade Visual;
2) Desenvolver manual de aplicação da marca;
3) Plano de aplicação da identidade visual;

4) Disponibilizar material básico de identificação.

9.

INDICADORES

AÇÃO 1 – aprovação do logotipo pelos representantes da instituição (Colégio de
Procuradores, Procurador-Geral de Justiça, Subprocuradores-Gerais de Justiça,
Coordenadores dos CAOPs, consulta aos integrantes da instituição/votação)
AÇÃO 2 – Distribuição do manual de aplicação da marca aos integrantes da instituição
AÇÃO 3 – Finalização do plano de aplicação da identidade visual do no patrimônio da
instituição
AÇÃO 4 – Entrega de material básico de identificação (banner e Power point) a todas as
Promotorias do estado
AÇÃO 5 – Pesquisa com o público interno sobre a nova Identidade Visual do MP-PR
10. CRONOGRAMA
AÇÃO

2011

2012

2013

2014
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1 - Criar logotipo e Identidade Visual

x

2 - Desenvolver manual de aplicação da

x

marca
3 - plano de aplicação da identidade visual

4

-

Disponibilizar

material

básico

x

de

x

identificação
11.
ORÇAMENTO
Necessita terceirização

(X) SIM

( ) NÃO

12.
EQUIPE NECESSÁRIA
- Equipe interna
Equipe da Comunicação - para realizar interface com fornecedores/criativos;
- Equipe externa
Agência de Publicidade de porte médio, com pelo menos duas equipe criativas (redatores
e diretores de arte), além de profissional de design gráfico;
13.
PARCERIAS
- Equipe da SubAdm – para formar equipe interdisciplinar para a elaboração do plano de
Identificação Visual do MP-PR (médio e longo prazo);
SUBPROJETOS
SUBPROJETO 1 - Criar logotipo que reforce a credibilidade da instituição, mas que
modernize sua identidade; e estabelecer identidade visual única para o MP-PR a fim de
reforçar sua imagem na sociedade e facilitar sua identificação pelos cidadãos que dela
necessitam, indicando padrões de cores, tipagem, símbolos, imagens, para a aplicação
institucional;
SUBPROJETO 1 - Cronograma
Etapas
2011
Pedido

de

estudo jurídico
para

2012

2013

2014

Feito em Outubro
de 2010

criação

do logotipo
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Autorização

aguardando

da PGJ para a
criação

de

logotipo
Definição

de

Briefing

Setembro

para

logotipo
Criação

de Setembro/Outubro

logotipo
Apresentação

Outubro

das opções ao
PGJ
Ajustes

Novembro

necessários
Aprovação

Novembro

pela
Instituição
Lançamento

Dezembro

da logo
SUBPROJETO 2 - Desenvolver e editar um manual de aplicação da marca para ser
disponibilizado aos membros e servidores, a fim de padronizar e facilitar a aplicação da
identidade visual do MP-PR nos mais diversos materiais da instituição;
SUBPROJETO 2 - Cronograma
Etapas
2011
Pesquisa
os

sobre

2012

2013

2014

Janeiro

diversos

materiais de que
o

MP-PR

necessita
Briefing

manual

Janeiro
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de aplicação da
marca
Elaboração

do

manual

de

aplicação

da

Janeiro/Fevereiro

marca
Apresentação de
manual

de

aplicação

da

Fevereiro

marca
Ajustes

Fevereiro/Março

necessários
Aprovação

do

Março

Programação da

Março

Manual

versão online
SUBPROJETO 3 – Criar, em conjunto com a Subprocuradoria-Geral de Justiça para
Assuntos Administrativos, um plano de aplicação da identidade visual do MP-PR, a médio
e longo prazos, no patrimônio da instituição (sedes, carros, tótens, papelaria e demais
estruturas físicas e materiais que identifiquem a instituição);
SUBPROJETO 3 - Cronograma
Etapas
Formar equipe

2011

2012

2013

2014

Jan/Fev

interdisciplinar
Cronograma

Jan/Fev

de trabalho
Elaboração do

Março/Abril

plano
Apresentação

Maio

do Plano
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Ajustes

Maio

Necessários
Aprovação do

Junho

plano
Elaboração de

A definir

materiais
definidos

no

plano
Aprovação

A definir

Estabelecer

A definir

Cronograma
de aplicação

SUBPROJETO 4 - Disponibilizar material básico de identificação (banner e PowerPoint)
às Comarcas, além de modelos padronizados de peças gráficas que possam ser baixadas
e aplicadas nas Promotorias de todo o estado (layout de avisos, comunicados, etc)
SUBPROJETO 4 - Cronograma
Etapas

2011

Briefing
Criação

2012

2013

2014

Jan
dos

Jan/Fevereiro

materiais
Apresentação à

Fevereiro

PGJ
Ajustes

Fevereiro

Necessários
Aprovação

Março

materiais
Impressão das

Março

peças gráficas
Distribuição das

Março/Abril
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peças gráficas
Disponibilização
das

Março

peças

virtuais

SUBPROJETO 5 – Lançamento da nova Identidade Visual do MP-PR e de campanha
interna para divulgação e utilização dos materiais, além de campanha externa para a
identificação do cidadão com a instituição.
SUBPROJETO 5 - Cronograma
Etapas
Criação

dos

2011

2012

Dez

Jan

2013

2014

materiais
Elaboração de
Plano

Jan

de

Mídia
Apresentação

Fev

à PGJ
Ajustes

Fev

Necessários
Aprovação

Fev

materiais
Impressão
das

Fev/Março

peças

gráficas
Distribuição
das

Março

peças

gráficas
Veiculação da

Março/Abril

campanha no
site
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1.
NOME DO PROJETO
Programa de Comunicação Externa
2.
OBJETIVO / PLANO DIRETOR
Desenvolver e gerenciar um Programa de Comunicação Externa
3.
PÚBLICO ALVO
Público externo (cidadãos em geral)
4.
PROPONENTE
Maria Amélia Lonardoni
5.
ESCOPO
O Programa de Comunicação Externa pretende aproximar o MP-PR dos cidadãos
paranaenses, com ações estratégicas de comunicação de massa e dirigida, investindo em
materiais de interesse público e de divulgação. O objetivo é reforçar a imagem da
instituição perante a sociedade, tornando cada vez mais públicos o trabalho, a missão e
as formas de acesso ao MP-PR.
6.
JUSTIFICATIVA
O Programa de Comunicação Externa pretende ajudar a resolver uma lacuna na história
do Ministério Público. A instituição, que tem por missão defender os direitos sociais e
individuais indisponíveis, é pouco conhecida pelo público para o qual trabalha. Esse
distanciamento aparente entre o MP-PR e a população foi confirmado na pesquisa
qualitativa realizada pela Assessoria de Comunicação do MP-PR, em 2010, em que foi
constatado o desconhecimento de diversos segmentos da população sobre a função do
MP.
Difundir a instituição, seu trabalho e sua missão entre os paranaenses é o principal
objetivo do Programa de Comunicação Externa, que congrega ações dos quatro Núcleos
de Comunicação, a fim de atingir públicos de todas as idades, classes sociais, correntes
ideológicas, origem étnica, etc. O intuito é divulgar as causas defendidas pelo Ministério
Público do Paraná, os direitos dos cidadãos, as formas de acesso ao MP-PR, a atuação e
o resultado do trabalho desempenhado pela instituição.
7.
OBJETIVOS
- Viabilizar campanhas publicitárias focadas no cidadão para divulgar o MP-PR e reforçar
a imagem da instituição na sociedade;
- Investir em ações dirigidas de mobilização social, oferecendo materiais de apoio e
divulgação do trabalho do MP-PR para lideranças comunitárias e atores sociais, para que
possam multiplicar informações sobre a instituição e sobre direitos dos cidadãos e
sensibilizar a população, sobretudo a de baixa renda, para buscar a efetivação daqueles
direitos (participação social);
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- Fornecer material para apoiar as ações de articulação e mobilização realizadas pelas
Promotorias de Justiça e outros órgãos e unidades do MP-PR;
- Desenvolver estratégias casadas com o Núcleo de Imprensa, o Núcleo de Mídias
Eletrônicas e o Núcleo de Relações Públicas, a fim de oferecer, periodicamente, aos
veículos de comunicação, pauta positiva sobre o MP-PR;
- Viabilizar campanhas institucionais para serem veiculadas nos meios de comunicação
institucional e nos programas produzidos pelo MP-PR, além de outros meios de
comunicação públicos, comunitários e universitários.
- Estabelecer programa de recepção de autoridades em visita à PGJ e criar material
institucional para ser entregue a este público;
- Realizar pesquisa de imagem sobre o Ministério Público do Paraná.
8.

AÇÕES

1) Criar kit audiência pública;
2) Cartilhas impressas e eletrônicas para a comunidade;
3) Campanhas de áudio e vídeo;
4) Pautas positivas na mídia;
5) Layout para cartões de visita e assinaturas eletrônicas;
6) Programa de recepção de autoridades.
9.

INDICADORES

AÇÃO 1 - Criar kit audiência pública – avaliação junto aos promotores de Justiça;
AÇÃO 2 - Cartilhas impressas e eletrônicas para a comunidade – feedback dos
promotores de Justiça;
AÇÃO 3 - Campanhas de áudio e de vídeo - avaliação dos retornos recebidos pelos
canais de comunicação com o público externo, pesquisa de imagem;
AÇÃO 4 - Pautas positivas na mídia – análise de clipping;
AÇÃO 5 - Layout para cartões de visita e assinaturas eletrônicas – manifestação de
satisfação dos solicitantes;
AÇÕES 6 e 7 - Materiais para autoridades - manifestação de satisfação dos solicitantes;
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AÇÃO 8 - Campanha de mídia - avaliação dos retornos recebidos pelos canais de
comunicação com o público externo, pesquisa de imagem;
AÇÃO 9 - Cidadão em Formação (projeto de formação de público) – avaliação junto aos
parceiros
AÇÃO 10 - Realizar pesquisa de imagem sobre o Ministério Público do Paraná –
avaliação do resultado da pesquisa
10 - CRONOGRAMA GERAL
AÇÃO

Ano 2011

1 - Criar kit audiência pública
2

-

Cartilhas

impressas

Ano 2012 Ano 2013 Ano 2014

X
e

X
X

X

X

X

X

X

4 – Pautas positivas na mídia

X

X

X

5 - Layout para cartões de visita

X

X

X

X

X

X

eletrônicas para a comunidade

3 – Campanhas de áudio e

X

vídeo

e assinaturas eletrônicas

6 – Programa de recepção de

X

autoridades
7 – Materiais para autoridades

8 – Campanha de mídia
9 – Cidadãos em Formação

X
X

X

X

(projeto de formação de público)
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10

–

imagem

Realizar

pesquisa

sobre

o

de

Ministério

Público do Paraná

X (ainda

X

gerenciada
pela
Subplan)

11.
ORÇAMENTO
Necessita terceirização
12.

( x) SIM

( ) NÃO

EQUIPE NECESSÁRIA

- Equipe interna
Equipe da Comunicação - para realizar interface com fornecedores/criativos;
- Equipe externa
Agência de Publicidade de porte médio, com pelo menos duas equipe criativas (redatores
e diretores de arte);
Empresa de pesquisa
13.

PARCERIAS

- Equipe da SubAdm – para formar equipe interdisciplinar para a elaboração do plano de
Identificação Visual do MP-PR (médio e longo prazo);
- Secretarias de Estado

SUBPROJETOS

SUBPROJETO 1 - Criar um kit audiência pública, contendo manual sobre audiência
pública para os promotores de Justiça (com conteúdo fornecido pela SUBPLAN);
materiais impressos sobre o trabalho do MP-PR, audiência pública e participação social;
banner; vídeo e modelo de apresentação (PowerPoint) institucionais. Cada comarca
deverá receber, no mínimo, um kit com quantidade de material a ser definida de acordo
com o número de habitantes, a possibilidade operacional e as ações previstas pelas
Promotorias. Objetiva-se fornecer o apoio necessário para que membros e servidores do
MP-PR possam desempenhar com mais facilidade o trabalho voltado às comunidades.
SUBPROJETO 1 – Cronograma
Etapas
Articulação

2011

2012

2013

2014

Outubro
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com Subplan
para
elaboração do
conteúdo
manual

do
para

promotores
Elaboração de

A definir

layout manual
Elaboração de Nov/Dezembro
layout

Janeiro

p/

banner, Ppoint
e

folder

p/

cidadãos
Levantar

a

Novembro

necessidade
das
Promotorias
Criar

Janeiro

campanha
para
aplicação

a
do

kit e organizar
a distribuição
dos materiais
Aprovação

Janeiro

pela PGJ
Lançamento

Março

do Kit
Distribuição

Março

do kit

104

Avaliação

do

Novembro

kit
Reedição

do

Março (início

kit

do processo)

SUBPROJETO 2 – Desenvolver materiais de apoio e de divulgação do trabalho do MPPR para lideranças comunitárias e atores sociais, nas diversas áreas de atuação
institucional, com temas e objetivos a serem definidos pelos gestores dos projetos
estratégicos. Serão materiais impressos e eletrônicos que possam subsidiar o trabalho
dos Centros de Apoio e das Promotorias. Os produtos deverão ter linguagem didática e
trarão orientações relativas aos temas escolhidos e às formas de atuação do MP-PR na
área fim. Também deverão tratar da importância e das maneiras existentes de articulação
e participação social. Explicações sobre Conselhos e Comissões de direitos,
organizações da sociedade civil, mecanismos de atuação coletiva, secretarias de Estado
e o papel dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, entre outras informações,
poderão estar contidas nestes materiais.
A intenção é proporcionar cartilhas para o cidadão, a fim de envolvê-lo na solução dos
problemas sociais que, geralmente, necessitam de intervenção do Ministério Público
justamente pela falta de organização e participação da sociedade civil. Preventivamente,
buscar-se-á a inversão destes papéis, municiando os cidadãos com informações que
possam, ao longo dos anos, empoderá-los com o objetivo de estimular a prática da
democracia plena no Estado do Paraná.
SUBPROJETO 2 - Cronograma de ações
Etapas
Realizar

2011

reuniões

2012

2013

2014

Maio –

Maio –

Março/Abril/Maio

individuais com os
coordenadores dos
CAOPs
Fechar

as

temáticas
cada

área

Abril/Maio

para
e

cronograma

de

elaboração

por

CAOP
Estabelecer

Maio –
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cronograma

de

Setembro

Setembro

Setembro

elaboração

dos

Cartilha 1

Cartilha 2

Cartilha 3

Outubro

Outubro

Outubro

com PGJ

Cartilha 1

Cartilha 2

Cartilha 3

Imprimir materiais

Novembro

Novembro

Novembro

Cartilha 1

Cartilha 2

Cartilha 3

Nov/Dez e

Nov/Dez e

Nov/Dez e

Jan/2013

Jan/2014

Jan/2015

Cartilha 1

Cartilha 2

Cartilha 3

Fevereiro

Fevereiro

Cartilha 1

Cartilha 2

materiais
(conteúdo) com as
equipes

dos

CAOPs
Aprovar

materiais

Criar versão online

Aprovar

versão

online
Criar campanha de

Novembro

Novembro

Novembro

sensibilização

Cartilha 1

Cartilha 2

Cartilha 3

Dezembro –

Março – online

Março – online

impressos

(Cartilha 1)

(Cartilha 2)

Cartilha 1

Dezembro –

Dezembro –

impressos

impressos

(Cartilha 2)

(Cartilha 3)

Lançamento

dos

materiais

Distribuir materiais

Janeiro/fevereiro Janeiro/fevereiro
Cartilha 1

Avaliação
Observações

(Cartilha 2 )

Abril – Cartilha 1 Abril – Cartilha 2
Segue
cronograma em
2015

SUBPROJETO 3 - Elaborar campanhas audiovisuais (programetes e VTs para TV e spots
e vinhetas para rádio) e materiais para o site e para a intranet (web banner, e-mail
marketing), que promovam os direitos dos cidadãos e que divulguem o papel do MP-PR
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na garantia desses direitos. À Assessoria de Comunicação caberá roteirizar os materiais,
planejar a estratégia de divulgação e de veiculação (plano de mídia), articular parceiros
para a produção e veiculação dos materiais nos mais diversos meios públicos de
comunicação. A produção também poderá ser terceirizada, por meio de produtoras de
vídeo e de áudio, caso não haja estrutura disponível nos veículos parceiros.
SUBPROJETO 3 - Cronograma
Ver cronograma – Projeto 5 – Comunicação audiovisual (AÇÃO 1)
SUBPROJETO 4 – Criar um cronograma bimestral de pautas positivas sobre o MP-PR,
que possam ser trabalhadas simultaneamente pelos quatro Núcleos da Comunicação,
com a finalidade de promover a imagem do MP-PR entre os públicos com os quais se
relaciona.
Assim, por meio do Núcleo de Imprensa, serão oferecidos aos veículos de comunicação,
releases, com fotos e entrevistas em podcast, sobre a temática escolhida. Por meio do
Núcleo de Mídias Eletrônicas, serão elaborados materiais para a internet sobre os
mesmos temas, porém, com o foco no cidadão. Já o Núcleo de Imagem institucional irá
elaborar layout para os demais Núcleos, subsidiando-os com fotos e imagens
(infográficos, por exemplo) que possam contribuir com os objetivos específicos de cada
setor da Comunicação. Já o Núcleo de Relações Públicas sensibilizará os servidores,
membros e estagiários do MP-PR para que sejam multiplicadores das pautas positivas e
interlocutores nas mais diversas regiões do Estado.
SUBPROJETO 4 – Cronograma
Etapas
Estabelecer pauta
Produzir

materiais

2011

2012

2013

2014

Janeiro
Jan/Fevereiro

impressos
Produzir gráficos /

Jan/Fev

fotos
Produzir

matérias

Jan/Fev

para portal / intranet
Produzir
para

matérias

Jan/Fev

informativos

internos
Produzir entrevistas

Jan/Fev

em podcast
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Produzir layout para

Jan/Fev

site e intranet
Aprovação

Fevereiro

materiais

(início)

Veiculação
Avaliação

Fevereiro (fim)
de

Março

Avaliação

de

Março

resultados

/

clipping

Ouvidoria
Observação

Segue
cronograma
bimestral nas
demais pautas

SUBPROJETO 5 – Criar layout para cartões de visita e assinaturas eletrônicas (para os
e-mails institucionais), identificando as lideranças e representantes da instituição, bem
como reforçando a ligação dos mesmos com o MP-PR. A identidade visual dos materiais
será desenvolvida pelo Núcleo de Imagem Institucional e a impressão (no caso dos
cartões de visita) será terceirizada, de acordo com a demanda e interesse institucional.
SUBPROJETO 5 - Cronograma de ações
Etapas

2011

Briefing Cartão e

2012

2013

2014

Abril

assinatura
Criação dos layouts

Abril/Maio

Aprovação layouts

Maio

Disponibilização da

Maio

assinatura
eletrônica

Impressão

de

a definir com
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cartões

SUBADM

Distribuição

a definir com
SUBADM

SUBPROJETO 6 – Criar Programa de Recepção de Autoridades
Desenvolver Programa de Recepção de Autoridades em visita à Procuradoria-Geral de
Justiça, providenciando acompanhamento da agenda do PGJ e as providências
necessárias ao bom atendimento das autoridades visitantes.
SUBPROJETO 6 – Cronograma
Etapas

2011

2012

2013

2014

Estabelecimento de

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

protocolos

de

recepção

de

autoridades
Acompanhamento
diário da agenda
do PGJ
Recepção

do

visitante
Encaminhamentos
necessários

pós-

recepção

(foto,

release,

brinde

institucional)
Avaliação periódica
da sistemática
SUBPROJETO 7 - Criar layouts e conteúdo, além de coordenar a produção junto aos
fornecedores, de materiais como livros, folders, entre outros produtos promocionais sobre
o MP-PR, para serem distribuídos a autoridades que visitam a Procuradoria-Geral de
Justiça. Com o intuito de promover, de forma direta, o MP-PR entre seus públicos
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estratégicos de relacionamento, o material deverá conter assuntos relacionados ao MPPR e às causas que a instituição defende.
SUBPROJETO 7 - Cronograma
Etapas

2011

Brainstorm / livro

2012

2013

2014

Abril

Criação dos layouts

Abril/Maio

Aprovação layouts

Maio

Disponibilização da

Maio

assinatura
eletrônica
Impressão
cartões
Distribuição

de

a definir com
SUBADM
a definir com
SUBADM

SUBPROJETO 8 - Divulgar o Ministério Público do Paraná a pessoas de todas as idades
e classes sociais, com foco prioritário às camadas que mais necessitam da intervenção
ministerial, por meio de campanhas publicitárias exibidas e publicadas em veículos de
comunicação de massa. A proposta é desenvolver uma grande campanha de mídia por
ano, com materiais criados para diversos meios, como TV, rádio, jornal, revista, internet
(sites e redes sociais), outdoor, mobiliário urbano, entre outros.
Em cada ano, um tema de interesse institucional será trabalhado. Ele deverá,
preferencialmente, ter relação com as ações e projetos estratégicos do MP-PR, podendo
ser sugerido pelas lideranças da instituição. A escolha será atribuída ao procurador-geral
de Justiça.
À equipe da Assessoria de Comunicação do MP-PR caberá o briefing e a orientação aos
fornecedores, o auxílio na criação dos materiais, o alinhamento da campanha com os
objetivos da instituição e do Plano Diretor de Comunicação, o desenvolvimento e a
logística do plano de mídia, a articulação com os veículos de comunicação para a
exibição e publicação dos materiais e o relatório de veiculação. Ao fornecedor (agência de
publicidade / produtoras de áudio e de vídeo) caberá a criação, produção e finalização
dos materiais.
A veiculação da campanha deverá ser gratuita, para isso, o Núcleo de Imagem
Institucional buscará parcerias com os veículos de comunicação paranaenses, a fim de
ocupar os espaços destinados ao serviço de utilidade pública.
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As campanhas deverão, preferencialmente, ser atemporais, permitindo que sejam
publicadas e republicadas independentemente de datas e períodos específicos. Também
deverão levar em conta a possibilidade de veiculação nacional, em nome do CNPG –
Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais de Justiça, uma vez que o MP-PR contribui
com a RedeComMP (Rede dos Assessores de Comunicação do Ministério Público
Brasileiro), que prevê o compartilhamento de campanhas.
SUBPROJETO 8 – Cronograma
(Ver cronograma do Subprojeto 4 – Identidade Visual do MP-PR)
SUBPROJETO 9 - Elaborar cartilhas educativas nas áreas de atuação do MP-PR, de
acordo com as necessidades dos CAOPs e dos projetos estratégicos da instituição.
Partindo do princípio constitucional da Prioridade Absoluta, o primeiro projeto em escala
estadual sugerido pela Assessoria de Comunicação é o Cidadão em Formação. O
objetivo é criar cartilhas sobre os direitos das crianças e dos adolescentes, com histórias
em quadrinhos, álbum de figurinhas, jogos educativos, entre outros atrativos, com versão
para o portal do MP-PR (web), que permita interação com as crianças e os jovens. Os
temas a serem apresentados na cartilha – tanto na impressa, quanto na online – deverão
respeitar a faixa etária e a fase pedagógica em que as crianças e os adolescentes se
encontram. Sendo assim, propõe-se a criação e a elaboração de três cartilhas: Direitos e
Deveres das Crianças – voltada a meninos e meninas de 3 a 7 anos; Direitos e Deveres
das Crianças – para crianças com idade entre 8 e 12 anos; e o “Guia do Adolescente” –
destinado a jovens de 13 a 18 anos (nomes provisórios). As cartilhas devem apresentar
com linguagem didática, adaptada à fase em que os públicos citados se encontram, os
principais direitos e deveres das crianças e dos adolescentes, bem como o que é e como
atua o MP-PR. A finalidade do material é divulgar o Ministério Público, o Estatuto da
Criança e do Adolescente e apoiar a formação de cidadãos conscientes dos seus direitos
e deveres. Além disso, o MP-PR pretende despertar, desde cedo, o exercício da
cidadania e da participação social em todas as etapas da vida.
Os materiais serão elaborados pela equipe de comunicação em parceria com as equipes
dos CAOPs da Criança e do Adolescente, Eleitoral, dos Direitos Constitucionais, de
Proteção à Saúde Pública, entre outros, e terá como parceiros fundamentais os
profissionais da área de Tecnologia da Informação, no tocante aos subsites dirigidos ao
público infantojuvenil dentro do Portal do MP-PR.
Buscar-se-ão ainda parcerias com as Secretarias de Estado da Família e
Desenvolvimento Social e de Estado da Educação para apoio na impressão e na
distribuição dos materiais nas escolas, bem como com a Secretaria de Estado da Saúde,
para a elaboração dos materiais dirigidos aos adolescentes. O objetivo é que as cartilhas
possam ser disponibilizadas a todas as crianças paranaenses das redes pública e
particular de ensino. Parcerias com ONGs e com atores da Rede de Proteção e
Promoção a Crianças e Adolescentes do estado também serão indispensáveis para o
desenvolvimento e sucesso do projeto.
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SUBPROJETO 9 – Cronograma
Etapas
Formar

2011

equipe

2012

2013

2014

Março

multidisciplinar
Definir
dos

estrutura
materiais

cronograma

Abril

e
de

ação
Elaboração

de

conteúdo

Agosto/Setembro

Criação de layout
Programação

Maio/Jun/Julho

do

Set/Out/Nov/
Set/Out/Nov/Dez

Jan/Fev

espaço criança no
Portal
Aprovação

dos

Março

materiais (PGJ)
Impressão

Abril

Elaboração

da

Campanha

de

Jan/Fev/Março

Lançamento
Lançamento

Maio

Distribuição

Maio/Jun

Veiculação

Outubro

Avaliação

de

Trimestral –
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resultados

/

início em

Ouvidoria

/

Novembro

Retornos site
Observações

Segue o
cronograma nos
anos seguintes
para as demais
cartilhas

SUBPROJETO 10 - Realizar pesquisa de imagem sobre o MP-PR
Realizar a cada dois anos pesquisa de opinião para avaliar a imagem do MP-PR. O
resultado da pesquisa servirá de linha-base para medir se haverá mudança ao longo do
tempo na percepção do cidadão a respeito do Ministério Público do Paraná.

SUBPROJETO 10 – Cronograma
Etapas

2011

1 - Criar kit audiência pública
2

–

Cartilhas

impressas

2012

2013

X
e

2014

X
X

X

X

X

X

X

4 – Pautas positivas na mídia

X

X

X

5 - Layout para cartões de visita

X

X

X

X

eletrônicas para a comunidade
3 – Campanhas de áudio e

X

vídeo

e assinaturas eletrônicas

6 – Programa de recepção de

X

autoridades
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7 – Materiais para autoridades

X

X

8 – Campanha de mídia

X

9 – Cidadãos em Formação

X

X

X

(projeto de formação de público)

10

–

imagem

Realizar
sobre

Público do Paraná

pesquisa
o

de

Ministério

X (ainda

X

gerenciada
pela
Subplan)
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1.
NOME DO PROJETO
Capacitação e Desenvolvimento Humano da Assessoria de Comunicação
2.
OBJETIVO / PLANO DIRETOR
Estratégia 10 – Desenvolver e gerenciar programa de capacitação, treinamento e
desenvolvimento humano da Assessoria de Comunicação do MP-PR
3.
PÚBLICO ALVO
Equipe multidisciplinar de profissionais que integram a Assessoria de Comunicação do
MP-PR
4.
PROPONENTES
Vanessa Klas e Jaqueline Conte
5.
ESCOPO
O Programa de Capacitação e Desenvolvimento Humano da Assessoria de Comunicação
enquadra-se no objetivo estratégico “Aperfeiçoar continuamente a qualificação de
membros e servidores”.
Vivemos hoje na era do conhecimento, da instantaneidade das informações, das
mudanças constantes na forma de interação entre as pessoas. E a área da Comunicação
é uma das que mais sentem os reflexos dessas transformações. Para traduzir esses
novos conhecimentos em pensamentos e ações estratégicas de comunicação é que os
profissionais da área devem estar sempre atualizados. A Assessoria de Comunicação é
responsável por divulgar e transmitir informações como missão, visão, valores e ajuda a
construir uma imagem positiva junto aos públicos de relacionamento da instituição. Dessa
forma, verifica-se que é de fundamental importância o investimento na capacitação, no
treinamento, na qualificação e no desenvolvimento humano, destinado à atualização dos
profissionais que ajudam a construir o diálogo e a imagem do MP-PR.
6.
JUSTIFICATIVA
Após o lançamento do programa GEMPAR 2018, em 2009, o MP-PR se propôs a
estruturar seus processos e rotinas de trabalho, utilizando o planejamento estratégico
como principal ferramenta de gestão institucional. Este cenário representou uma
oportunidade de mudança cultural, gerando um novo posicionamento frente aos
processos de trabalho. A partir disso, a Assessoria de Imprensa se sensibilizou e
repensou o seu papel dentro da instituição, o que levou à idealização de uma nova
estrutura intitulada Assessoria de Comunicação, com novas características e área de
intervenção ampliada. Assim, novos produtos, serviços e uma equipe de profissionais
multidisciplinares devem passam a compor este novo momento da comunicação do MPPR. Frente aos desafios que se apresentam e à rápida modificação nas formas de
comunicação do mundo moderno, é necessária a capacitação e atualização permanente
da equipe. É isso que propõe o projeto de capacitação e desenvolvimento humano da
equipe de comunicação do MP-PR.
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7.
OBJETIVOS
1)
Promover de forma contínua a capacitação da equipe de comunicação do MP-PR
com dois focos distintos:
a) técnico/ especializado - para capacitação e atualização em matérias ligadas às
diversas áreas da comunicação
b) comportamental - desenvolvimento de competências como liderança, trabalho em
equipe, relacionamento e comunicação interpessoal, motivação, entre outros.
8.
AÇÕES
1) Criar programa anual de capacitação e desenvolvimento humano que permita a todos
os integrantes da equipe de Comunicação realizar cursos de capacitação, em temas
como:
Categoria conhecimento técnico/ especializado:
Web (redação e linguagem de internet/web, ferramentas e recursos mais usados,
criação de layouts para web, mídias sociais, blogs, relatório de monitoramento, estatística
de acesso);
Softwares/ programas: apresentação gráfica (PowerPoint), planilha de cálculo e
banco de dados (Excel), edição de fotos e imagens (PhotoShop), criação de layout
gráfico, Indesign, Web 3D, Programação em Flash, Premier (edição de vídeo), entre
outros;
Podcast rádio: treinamento para produção e edição de vinhetas, entrevistas
veiculadas para mídia rádio;
Organização de eventos;
Técnicas de endomarketing e recepção de autoridades;
Atualização assessoria de imprensa na área pública (sala de imprensa, mídia
trainning, mídias sociais, entre outros);
Comunicação estratégica/corporativa e gestão integrada da comunicação;
Categoria conhecimento comportamental:
Liderança;
Trabalho em equipe: criar redes favoráveis de relacionamento com pessoas;
Relacionamento e comunicação interpessoal: capacidade de ouvir, expressar
ideias com clareza, empatia e fazer acontecer;
Tomada de decisão: estar ciente dos riscos e implicações de ações;
Pensar estratégico e inovador: propor soluções práticas, criativas e sustentáveis
para os desafios do hoje e do amanhã;
Iniciativa, flexibilidade e resiliência: capacidade de adaptar-se à mudança, aceitar
críticas, refletir sobre elas, com foco no crescimento e assim criar hábitos e valores
positivos.
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9.
INDICADORES
Criar uma ferramenta de avaliação da produtividade da equipe de comunicação, após a
realização do trabalho de capacitação, definido com isso a efetividade do investimento
neste programa.
10.

CRONOGRAMA

AÇÃO

2011

Capacitação

2012

2013

2014

x

x

x

liderança.

x

x

Fevereiro

Fevereiro

Fevereiro

In design;

técnica

Mídias

especializada

sociais/blogs;
Podcast/rádio;

Capacitação

trabalho em

conhecimento

equipe,

comportamental

Definição
programação

de

Fevereiro

e

orçamento anual
11.
ORÇAMENTO
Necessita terceirização ( x ) SIM ( ) NÃO
Terceirização de fornecedores para realização dos cursos e treinamentos.
12.
EQUIPE NECESSÁRIA
- Equipe interna - para a realização dos cursos e multiplicação do conhecimento na
equipe; CEAF; SUBADM.
13.
PARCERIAS
- CEAF, Universidades e faculdades, institutos de pesquisa, instituições públicas e da
sociedade civil organizada, etc.
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