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Em Busca do Público: 

Um olhar externo sobre a experiência de gestão da TVE e da RÁDIO CULTURA 

 

Domingos Armani1 

 

Tendo sido convidado a realizar um balanço pessoal da experiência de gestão e 

planejamento da atual Direção à frente da Fundação Cultural Piratini, o faço com muita 

satisfação. Isto porque não faz parte da tradição de gestão pública no Brasil propor-se a 

realizar avaliações abertas sobre os avanços e limites da experiência vivida. Mas também 

porque fazer este balanço me permite, de certa forma, “fechar” o processo de reflexão 

relativo ao meu acompanhamento à Fundação. 

Os comentários que seguem brotam de reflexões sobre meu envolvimento com a 

consultoria à Diretoria da Fundação. Tal envolvimento teve início com o processo de 

diagnóstico rápido participativo realizado no final de 1999, e teve seqüência com a 

realização do planejamento estratégico para o período 2000-02, realizado no primeiro 

semestre de 2000 e, ainda, no acompanhamento à gestão da Fundação no decorrer de 2000 

e 2001 (até agosto).   

É importante assinalar que este balanço tem vários limites. O primeiro deles é que já 

faz praticamente um ano que não acompanho a gestão da Fundação, o que pode resultar em 

que alguns comentários estejam algo defasados. Um segundo limite tem a ver com o fato de 

que, mesmo quando estive acompanhando a Diretoria da Fundação, não tive contato direto 

e regular com todas as dimensões da gestão, mas apenas com aquelas mais vinculadas ao 

planejamento. É importante assinalar também que este balanço enfoca apenas algumas 

dimensões da problemática da gestão da Fundação enquanto instituição pública, não dando 

conta, por exemplo, da análise da especificidade dos seus processos e produtos de 

comunicação.  

Dito isto, como ouvinte e telespectador, me parece inquestionável o avanço da TV 

Educativa e da Rádio FM Cultura como veículos de comunicação pública, democrática e de 

qualidade.  

 

O MARCO DE REFERÊNCIA DA CONSULTORIA 

 

Democracia, espaço público e interesse público 

A tarefa mais difícil a ser enfrentada pelos que buscam construir uma comunicação 

pública e democrática, neste caso uma TV e uma rádio, parece ser delinear conceitual, ética 

e operacionalmente o que seja o seu caráter público. Isto é, explicitar e materializar 

elementos que expressem a sua dimensão pública, não redutível a interesses privados, 

corporativistas ou puramente governamentais. Isto se torna tão mais difícil na medida em 

que se reconhece que são parcos os referenciais existentes e que se deve começar de um 

patamar de experiência muito limitado. 

Tal desafio histórico se torna ainda mais complexo e dramático, em vista de três 

fatores: (i) a forte tradição patrimonialista de gestão da coisa pública no país, a qual oferece 
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obstáculos econômicos, políticos e culturais muito poderosos contra a emergência de 

movimentos democratizantes do espaço público, seja no âmbito do Estado, seja no da 

sociedade civil; (ii) as, até certo ponto, naturais dificuldades filosóficas, políticas e 

metodológicas da maior parte das forças de esquerda no país em avançar na transição rumo 

a um paradigma de sociedade, de gestão governamental e de relação Estado-sociedade 

orientados por uma ética democrática e pública e, por fim, (iii) o atual contexto de forte 

polarização ideológica e política no Rio Grande do Sul, o que torna a incontornável questão 

da relação entre a política de comunicação de governo e a política de TV e rádio públicas 

mais tensa do que já seria de se esperar.  

Antes de seguir adiante, é importante explicitar o que se está entendendo por 

público, espaço público e interesse público. 

Público é aqui compreendido como a condição do que nos é comum, daquilo que 

nos une e integra enquanto comunidade e como nação. É a dimensão da vida social que 

expressa aquilo que, sendo bom para todos (ou quase todos), não é redutível a nenhum 

interesse particular. É a expressão de princípios de regulação da vida social radicados na 

necessidade de sobrevivência de todos, mas da sobrevivência como comunidade e 

sociedade e também da valorização concomitante da igualdade, da diversidade e da 

liberdade. Tudo que é “público”, assim, é superior aos interesses particulares do setor 

privado e do mercado, do governo e também de setores específicos da sociedade civil.  

Já espaço público está aqui sendo compreendido como dimensão/espaço ético-

político, mas também como expressão institucional no interior do qual se dão os processos 

de comunicação, de disputa e negociação necessários para a construção do interesse 

público.  Embora se fale genericamente em “espaço público” no singular, na verdade, pode-

se identificar na vida cotidiana uma diversidade enorme de tipos e âmbitos do espaço 

público, neste sentido, podemos pensar no espaço público como a expressão simbólica de 

uma teia complexa e mutável de espaços públicos em interação constante, desde os espaços 

públicos mais informais e fugazes - onde os atores, as propostas, os interesses se colocam 

na sociedade, como nas manifestações, nas mobilizações de movimentos sociais, nos 

eventos de formação, na mídia, nos debates nas universidades e até nas conversas regulares 

nos botecos, por exemplo – como os espaços mais estruturados e institucionalizados – onde 

há regras bem definidas de representação, de participação de atores os quais representam 

setores sociais e propostas, entrando em interlocução e negociação tendo em vista tomar 

decisões de interesse público, como é o caso do poder legislativo, do judiciário, das 

câmaras setoriais, dos conselhos de políticas públicas, do orçamento participativo, etc.  

Daí que o interesse público expressaria, mesmo que de forma imperfeita e sempre 

provisória, a medida de justiça e equidade em relação a determinadas questões em certos 

momentos históricos. Por isso, só pode haver interesse público quando houver um intenso 

debate sobre determinada questão no espaço público, o qual resulta em legislação e, muitas 

vezes, em direitos, que são sua expressão mais genuína. É claro que, dados os limites e 

fragilidades do espaço público no Brasil, a maior parte dos parâmetros que regem nossa 

vida social não foram definidos a partir deste espírito. Representam, quanto muito, 

interesses bem definidos na sociedade que não foram ainda (suficientemente) tematizados e 

enfrentados no espaço público. 

O trabalho de consultoria realizado e a avaliação que segue estão baseadas na 

convicção de que a construção permanente da dimensão pública da vida social é um dos 

princípios articuladores mais fundamentais de uma visão de sociedade radicalmente 

democrática. Isto porque a construção de uma sociedade efetivamente democrática requer 
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como método para sua construção a interlocução e a disputa nos espaços públicos e o 

próprio fortalecimento e ampliação destes espaços públicos, nos quais se forja o interesse 

público. Nesta ótica, toda política de governo deve ser construída como uma política 

pública, isto é, discutida de forma participativa e legitimada em espaços públicos e 

submetida a controle social público. Assim, para que uma instituição ou empresa 

governamental seja instrumento efetivo de realização do interesse público, é fundamental 

que ela seja regida por princípios e processos organizacionais que a tornem, em si mesma, 

um espaço público. 

 

Desafios à construção de TV e rádio públicas e democráticas 

O diagnóstico participativo da Fundação realizado logo no final do primeiro ano da 

gestão e a experiência subseqüente da consultoria ao planejamento estiveram baseados no 

pressuposto de que as principais variáveis a serem enfrentadas no processo de construção 

de uma TV e uma rádio públicas e democráticas são: 

➢ O processo de construção de um padrão de qualidade adequado: isto é, o 

estabelecimento de uma atitude, de condições técnicas e de dinâmicas de trabalho 

capazes de gerar, de forma progressiva, os padrões éticos, técnicos e estéticos 

correspondentes a uma TV e uma rádio públicas e democráticas; 

➢ O estímulo à participação e ao envolvimento dos servidores no processo de trabalho 

e na construção do novo padrão de comunicação pública, de forma a que a 

organização e a gestão do trabalho favorecessem as mudanças culturais necessárias 

e o aprofundamento de relações democráticas de trabalho; 

➢ O desenvolvimento da capacidade e de sistemas de gestão estratégica de uma 

empresa pública (de comunicação) por parte da Diretoria Executiva e das chefias 

intermediárias, e... 

➢ O estabelecimento de relações ampliadas com a sociedade, abrindo canais 

diversificados de participação na TV e na rádio e a qualificação do controle social 

público através da relação com o Conselho Deliberativo. 

 

O balanço parcial da experiência apresentado a seguir está estruturado segundo estas 

quatro variáveis. 

 

DIMENSÕES DA CONSTRUÇÃO DO “PÚBLICO” 

 

A construção do padrão de qualidade da TV e rádio públicas 

 

A construção do caráter público como processo 

Partindo-se do pressuposto de que o caráter público e democrático da TV e da rádio 

seria um ponto de chegada, e não de partida, e de que isso exigiria um processo de 

construção necessariamente cumulativo, baseado na sistematização dos aprendizados da 

experiência, considerou-se fundamental estabelecer como objetivos estratégicos (i) o 

estímulo à criação e à inovação, (ii) o estabelecimento de um processo de avaliação crítica 

sistemática da programação da tv e da rádio, (iii) a realização de oficinas e seminários 

internos de capacitação, aprofundamento conceitual e intercâmbio de experiências, e (iv) a 

sistematização dos elementos-chave do novo padrão e sua difusão na forma de publicações. 

Dos quatro elementos acima, apenas os três primeiros foram inscritos como 

“resultados esperados” no plano estratégico. A sistematização e publicação dos avanços 
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eventualmente conquistados, embora relevante, acabou sendo considerada uma meta muito 

ambiciosa para as difíceis condições de trabalho na Fundação.  

Infelizmente, os elementos que tenho em mãos não me permitem um balanço 

centralmente positivo destes elementos. Não se trata aqui, é claro, de avaliar a qualidade da 

programação, dos padrões de conteúdo e forma desenvolvidos, o que foge de meu domínio 

profissional, trata-se, antes, de avaliar em que medida os processos e instrumentos 

delineados como condição para cristalizar avanços e aprendizados foram implementados. 

Trata-se, assim, de avaliar os meios e não os resultados.  

O estímulo à criação e à inovação esteve presente no processo de planejamento e de 

gestão, tanto na Diretoria Executiva da Fundação como um todo quanto na Direção de 

Programação da TV e na rádio em específico. Suas manifestações mais evidentes foram no 

processo criativo dos novos programas (na TV e na rádio) e nas novas iniciativas de 

programas em parceria. Mesmo assim, as entrevistas à época indicaram que as debilidades 

gerenciais e os limites financeiros e técnicos contribuíram para tornar o processo criativo 

mais limitado e incerto do que se poderia esperar. 

Já quanto aos mecanismos de avaliação sistemática da programação, infelizmente, 

nunca conseguiram ser implementados. A idéia original inscrita no planejamento era a de 

que deveria ser constituída uma Comissão de Avaliação da Programação, representativa 

tanto dos setores internos da tv como da rádio, a qual seria o lócus cotidiano de qualificação 

da programação. O que pôde acontecer na prática foi mais avançado, mas também mais 

limitado do que o planejado. Mais avançado porque, tanto a rádio como a tv criaram 

mecanismos e processos internos específicos de avaliação sistemática da programação, 

tanto de cada programa como do conjunto da grade de programação, proporcionando maior 

especificidade à avaliação de cada meio. Por outro lado, nunca se estabeleceu uma instância 

ou processo conjunto de avaliação o que, acredita-se, poderia colocar a reflexão sobre o 

caráter público e democrático da programação em outro patamar e estimular com que 

avanços em um âmbito contribuíssem para a discussão em outro. 

Por fim, quanto às oficinas e seminários de capacitação e reflexão, também não 

chegaram a cumprir seu papel. Aconteceram alguns destes eventos, mas, aparentemente, 

mais voltados à capacitação técnica do que à reflexão crítica sobre a experiência e ao 

necessário aprofundamento conceitual2. 

Pode-se dizer, assim, que o desenvolvimento dos processos e dinâmicas de trabalho 

destinados a facilitar a construção progressiva e reflexiva do novo padrão de rádio e tv foi 

implementado apenas parcialmente. Acredita-se que, possivelmente, maiores avanços 

poderiam ter sido conquistados se houvesse havido maior prioridade para a reflexão 

sistemática conjunta sobre a experiência, para o intercâmbio de experiências e para o 

aprofundamento conceitual. 

 

A organização do processo de trabalho 

Outra dimensão fundamental para o almejado novo padrão de qualidade foi a 

necessidade de rever processos e rotinas de trabalho, de forma a se alcançar uma integração 

dos fluxos de trabalho e um nível de sinergia entre diferentes interfaces do processo 

produtivo exigidos para a maior qualidade dos produtos e de seus respectivos processos.  

 
2 Aconteceram muitas oficinas de treinamento dos funcionários para a utilização dos novos equipamentos, 

expressão de uma base tecnológica mais avançada, mas estes não tiveram como objetivo reflexões conceituais 

ou de análise da programação. 
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A situação encontrada em 1999, neste sentido, era das piores. O diagnóstico 

participativo indicou um grau enorme de fragmentação e de compartimentação do processo 

de trabalho, além de uma enorme resistência a processos de integração intra e inter-setorial, 

tanto na tv como na rádio e também entre ambas. 

Embora o desafio de revisão dos processos de trabalho e de maior integração tivesse 

sido detectado desde o início – afinal eles são marcas registradas da cultura de 

administração pública vigente no país – e estivessem inscritos no plano estratégico, as 

ações respectivas parecem só ter ganhado maior densidade e alcançado resultados mais 

palpáveis a partir de 2001. Uma possível hipótese explicativa para isso é a de que somente 

neste ano foi possível criar as condições favoráveis para que a gerência pudesse promover 

com maior vigor tais mudanças, isto é, somente em 2001 houve a feliz (embora um tanto 

tardia) conjunção de fatores positivos expressa por maior conseqüência no envolvimento e 

na participação dos funcionários, pela chegada dos novos equipamentos e pela realização 

de intenso programa de capacitação técnica, o que resultou numa evidente elevação da 

auto-estima dos funcionários e no fato de que um futuro melhor começava a ser tornar mais 

tangível. 

Os avanços neste âmbito parecem ter sido muito positivos, embora ainda se pudesse 

identificar obstáculos à maior integração no final de 2001. Um dos fatores positivos para 

isso foi a decisão de se ter reuniões setoriais como parte do processo de planejamento de 

2001. Nestas reuniões o setor em questão primeiro fazia sua discussão de planejamento e, 

depois, recebia representantes de outros setores para refletir sobre relações inter-setoriais e 

identificar e propor solução para eventuais focos de conflitos. Outro fator positivo foi a 

proposição e realização, a partir destas reuniões setoriais de planejamento, de reuniões de 

trabalho específicas entre setores que necessitavam um do outro para realizar determinado 

trabalho, mas que mantinham relações de trabalho difíceis e, por vezes conflituosas. Tais 

reuniões foram muito importantes para maior integração cotidiana, para diluir tensões e 

para fortalecer o sentimento de co-responsabilidade para com o produto final. Por fim, a 

constituição de grupos e processos regulares de discussão sobre cada programa propiciou 

uma visão mais integradora do processo de produção de cada programa, fortalecendo a 

mudança de fluxos de trabalho e a integração mais substantiva de todo/as nos processos 

produtivos. Outra iniciativa discutida, mas não implementada, diz respeito à contratação de 

uma consultoria específica para revisão de rotinas e métodos de trabalho. 

Pode-se dizer, assim, que o estímulo representado pela chegada dos novos 

equipamentos e pela criação de processos de trabalho mais participativos e democráticos, e 

a iniciativa de reuniões setoriais e de resolução de conflitos entre equipes/setores, apesar da 

ausência de apoio externo especializado à revisão de rotinas e métodos, contribuíram 

decididamente para que as resistências à integração fossem progressivamente reduzidas, 

que os processos de trabalhos fluíssem melhor e que os funcionários se dispusessem a um 

maior envolvimento na construção do novo projeto de tv e rádio. 

 

Estabelecimento de padrão de qualidade técnico-operacional 

Um dos desafios mais trabalhosos enfrentados, especialmente na tv, parece ter sido 

a sensibilização e treinamento dos funcionários para o novo padrão tecnológico exigido 

pelos equipamentos digitais disponíveis a partir de 2001. 

Um dos problemas neste âmbito, completamente fora de governabilidade por parte 

da Fundação, foi o atraso da aquisição e chegada dos novos equipamentos, dependentes dos 

fluxos financeiros do governo estadual. Mas além deste, havia também ceticismo por parte 
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dos servidores com a real possibilidade de um novo padrão técnico na, até então, 

desacreditada TVE. E, ainda, resistência e insegurança de boa parte dos funcionários, seja 

porque acreditavam que poderiam vir a ser desligados ou porque a fragilidade técnica de 

muitos deles seria explicitada. E, mesmo após os treinamentos e operação dos novos 

equipamentos, verificava-se um grau ainda inaceitável de erros técnicos, na sua maior parte 

devidos à negligência pessoal, agravados em muitos casos porque não era possível 

aumentar equipes e/ou trocar funções devido às restrições de pessoal. 

Neste âmbito houve um ótimo e intenso trabalho de preparação e, especialmente, 

capacitação do pessoal, através de vários cursos específicos que parecem ter sido bem 

desenvolvidos e bastante aproveitados. É preciso dizer que a Diretoria de Operações saiu-se 

muito bem neste desafio. Este processo de treinamento contribuiu muito também para dar 

novo estímulo aos técnicos e elevar sua auto-estima. 

Outro elemento importante do novo padrão de qualidade técnica seria a 

sistematização das novas orientações e procedimentos através de “manuais”, tanto na tv 

como na rádio. Embora isso tenha sido inscrito no plano anual de 2001 (com prazo para 

realização até dezembro), acabou não sendo priorizado, muito provavelmente por um 

obstáculo real e que permeou praticamente toda a gestão na Fundação – a insuficiência de 

pessoal, tanto em número como em perfil técnico.  

É importante reconhecer-se que a qualidade técnica dos processos e programas, na 

rádio, mas ainda mais na tv, sofreram fortemente tanto (i) pelas restrições financeiras 

impostas à gestão da Fundação, com suas implicações para a infraestutrura, as 

possibilidades do uso do espaço, os equipamentos e sua manutenção, os cenários, a 

contratação de serviços externos, os carros, os recursos técnicos, etc., como (ii) pelo fato de 

que o trabalho na tv e na rádio foi sempre realizado sob uma enorme pressão e sobrecarga 

sobre relativamente poucas pessoas, simplesmente porque várias funções nunca foram 

preenchidas e porque o concurso de provimento de pessoal previsto desde o início de 2000, 

só veio a acontecer no segundo semestre de 2001 e, mesmo assim, sem selecionar técnicos 

para várias vagas e com grande atraso na contratação efetiva dos selecionados. 

 

 Houve, assim, um enorme avanço da qualificação técnica dos servidores da tv e da 

rádio, o que levou ao aprofundamento de uma nova atitude de co-responsabilidade com a 

qualidade dos processos e produtos, e à valorização dos servidores como profissionais em 

processo de qualificação em um mercado bastante competitivo. Apesar dos limites ainda 

existentes e dos obstáculos citados e, graças aos esforços de capacitação técnica e também 

ao aprofundamento de relações mais democráticas de trabalho e gestão, ouvintes e 

telespectadores não teriam dúvidas em opinar favoravelmente ao enorme salto de qualidade 

técnica da rádio e da tv. 

 

A participação dos servidores 

 

A participação dos funcionários efetivos 

A questão da participação dos servidores do quadro efetivo da Fundação na 

construção do novo projeto de rádio & tv é fator absolutamente fundamental para o êxito da 

materialização de seu caráter público e democrático. É uma condição sine qua non. 

A dimensão da participação nesta gestão da Fundação teve muitos avanços, mas 

também limites. Já no diagnóstico participativo se afirmava, para 1999, que havia uma certa 

indefinição da nova direção da Fundação quanto à “desejabilidade” e quanto às estratégias 
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de promoção da participação dos servidores. Isto é, e isto é importante de ser assinalado, 

não havia consenso na diretoria executiva sobre quão desejável e/ou necessária a 

participação dos servidores seria para construir o novo projeto. Claramente, esta 

ambigüidade e falta de clareza no tocante à relação intrínseca entre o caráter público e 

democrático da tv e da rádio e a participação dos servidores, inclusive na gestão, 

representou um importante obstáculo a maiores avanços nesta gestão. Felizmente, um dos 

resultados dos avanços da capacidade de gestão estratégica verificados entre 2000 e 2001, 

foi o maior convencimento e envolvimento do conjunto da Diretoria Executiva na 

promoção da participação.     

No primeiro ano, como indicam os depoimentos colhidos, por exemplo, não houve 

um genuíno processo de abertura e estímulo ao envolvimento dos servidores da casa com o 

novo projeto. Houve uma ou outra tentativa de diálogo, mas metodologicamente mal 

encaminhada. Viu-se ainda no diagnóstico que houve muita insegurança por parte dos 

novos dirigentes. Não houve, a princípio, o adequado respeito e valorização pelo saber 

técnico e pela experiência dos servidores com mais tempo de casa o que tendeu ampliar a 

resistência à mudança por boa parte dos servidores, muitos dos quais demonstravam 

acomodação, resignação e ceticismo. Enquanto o ano de 1999 parece ter marcado um 

período de pouco ou nenhum diálogo, o ano de 2000 foi um período de renovadas 

tentativas, enquanto 2001 inaugurou um novo período de iniciativas basicamente exitosas. 

Uma iniciativa de caráter estratégico por parte da Diretoria Executiva para o 

favorecimento da participação, foi a decisão de promover o diagnóstico externo de 1999 

com caráter participativo, bem como de desenvolver metodologia participativa de avaliação 

& planejamento anual. Assim, vale a pena registrar que os seminários gerais de avaliação & 

planejamento (em 18 de dezembro de 1999, 06 de maio de 2000 e 05 de maio de 2001) 

tiveram uma participação muito expressiva (cerca de 90 pessoas em 1999, 100 em 2000 e 

de 90 em 2001). O mesmo aconteceu nos seminários setoriais de avaliação e planejamento 

(abril) que prepararam o seminário geral de 2001 (uma estimativa parcial indica pelo menos 

100 pessoas presentes).  

Além destas iniciativas, uma outra decisão estratégica se revelou essencial para 

aprofundar o envolvimento e co-responsabilidade dos servidores no projeto de uma tv & 

rádio públicas – a constituição de “instâncias colegiadas de gestão setorial”, tanto na rádio, 

como nos setores de “programação” e de “operações” da tv, os quais passaram a funcionar 

como canais de participação dos servidores no processo de trabalho (produção dos 

programas) e como instrumentos de democratização da gestão. Estes três coletivos tiveram 

uma enorme contribuição e impacto na motivação dos servidores, na maior delegação de 

responsabilidades, na democratização das relações de trabalho e na participação dos 

servidores também na gestão (colegiada) do trabalho nestas três áreas da Fundação. 

Infelizmente, uma área importante como a do jornalismo da tv (subordinada à Diretoria de 

Programação), não parece ter conseguido implantar tal processo. Os três coletivos 

instituídos começaram a operar em diferentes momentos do primeiro semestre de 2001 e 

tiveram enorme êxito.  

Por fim, os avanços e limites da participação dos servidores também foram 

marcados pelas vicissitudes de sua condição de trabalhadores de uma empresa pública. 

Neste âmbito, e em acréscimo ao que já foi dito acima, houve três iniciativas que merecem 

referência, todas inscritas no plano estratégico. Uma delas foi a decisão de instituir, em 

maio de 2001, um “Fórum Permanente de Diálogo” entre Direção e servidores. As 
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primeiras reuniões do Fórum parecem ter sido muito proveitosas e de terem se 

desenvolvido num clima bastante amistoso e produtivo. 

As outras iniciativas relevantes neste âmbito foram o processo de discussão do 

Plano de Classificação de Cargos e Salários e o processo de modificação do Regimento 

Interno e do Estatuto da Fundação, ambos desenvolvidos a partir de 2001. O processo 

relativo ao plano de cargos e salários foi bem implementado, tendo sido conduzido por uma 

comissão representativa dos servidores. Já o processo de revisão do Regimento e do 

Estatuto teve um início positivo, mas um progresso mais lento e, acredito, ainda não teve 

desfecho. 

 

A participação dos CCs 

Um problema já clássico da administração pública brasileira é o peso e o caráter do 

trabalho das pessoas em Cargos de Confiança (CCs), bem como sua relação, na 

implementação da política pública, com os servidores efetivos. No caso da TV Educativa e 

da Rádio Cultura FM não foi diferente. É claro que tal fenômeno não depende apenas da 

vontade dos dirigentes. O uso (e abuso) dos CCs na administração pública se radica (i) na 

cultura patrimonialista de gestão da coisa pública (se os negócios “públicos” são 

gerenciados como privados, nada mais natural do que impor “os gerentes do dono”); (ii) na 

cultura de “tabula rasa”, pela qual cada governo tende a se constituir como ruptura absoluta 

em relação ao seu antecessor, e (iii) na reduzida quantidade e qualidade técnica dos 

servidores tradicionalmente encontrados na maior parte das instituições públicas do país, 

ademais acostumados a tudo, exceto a uma cultura de gestão pública. Obviamente, espera-

se que um governo de esquerda enfrente maiores dificuldades neste sentido, dado o natural 

reforço inicial das várias formas e dimensões da resistência às mudanças.  

Um dos problemas aqui são as diferenças marcantes entre a condição de “CC” e de 

servidor do quadro efetivo. Os CCs, para começar, têm identidade e lealdade políticas 

claras com os partidos no governo. Eles também têm uma condição salarial bem superior à 

grande maioria dos servidores. Ademais, têm acesso a informações das quais a massa dos 

servidores é privada. As próprias linhas de autoridade e de comando tendem a ser mais 

flexíveis para os CCs, dado seu duplo vínculo – horizontal, com a identidade política com 

os partidos no governo, e vertical, em subordinação à chefias e direção.  Por fim, os CCs 

estão na Fundação mas não vão estar por muito tempo, isto é, estão ali por que querem, não 

por que são obrigados legalmente ou por necessidade. Por fim, é importante dizer 

claramente que muitos CCs não têm o perfil de formação e/ou de experiência profissional 

par as funções para as quais são designados. Nem são todos politicamente orientados. Isto 

alimenta uma certa percepção nos servidores de que os CCs (ou parte deles) exercem 

autoridade fundamentalmente por determinação política e não por reconhecida capacidade 

profissional. É claro que, dependendo da escala do problema, isto pode contribuir para 

solapar a confiança nos dirigentes do novo projeto e na própria qualidade do mesmo. 

O fato é que, na construção e condução do novo projeto de tv & rádio, os CCs 

tiveram um papel fundamental, especialmente entre 1999 e meados de 2001 quando, com a 

instituição de instâncias intermediárias de gestão coletiva em diferentes setores da 

Fundação, abriu-se caminho para a integração dos servidores na gestão do trabalho3. Em tal 

período, o processo de gestão da Fundação tendeu a se concentrar fortemente numa rede de 

CCs sob coordenação da Diretoria Executiva, sem envolver de forma significativa os 

 
3 Um exemplo extremo é o setor de jornalismo da tv, onde a quase totalidade das pessoas são CCs. 
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servidores4 ou mesmo, o conjunto dos CCs. As coisas parecem ter se passado na prática 

como se um grupo seleto de pessoas em Cargos de Confiança fossem as únicas dignas de 

confiança e responsabilidade no processo de gestão do trabalho. Isto, além de discutível, 

certamente também contribuiu para o ceticismo e o pouco envolvimento do conjunto dos 

CCs e dos servidores no novo projeto nos primeiros dois anos e meio da gestão. 

 

A capacidade de gestão estratégica de uma instituição pública 

 

A capacidade da Diretoria para a gestão estratégica no âmbito público 

Este parece ter sido um dos desafios mais sérios da gestão da Fundação – o 

relativamente limitado nível de experiência dos membros da Diretoria Executiva e de 

chefias intermediárias para a o gerenciamento estratégico de uma empresa pública de 

comunicação. 

Embora se possa dizer que todos os membros da direção e os detentores de chefias 

intermediárias que assumiram a Fundação a partir de 1999 sejam pessoas com valiosa 

experiência técnica e política, poucos deles, aparentemente, tiveram a oportunidade de 

agregar às dimensões técnica e política a dimensão propriamente gerencial5. Isto é, tal 

grupo de pessoas, embora muito comprometido com o novo projeto de comunicação 

pública, alguns com significativa experiência em empresas privadas, não detinha 

experiência, capacitação e disposição cultural suficientes para o exercício da gestão 

estratégica e profissionalizada de uma empresa pública de comunicação6.  

Alguns elementos que, possivelmente, foram manifestações desse déficit seriam (i) 

as resistências (abertas e sutis) ao planejamento estratégico como instrumento de gestão, 

(ii) a dificuldade para lidar com o imperativo da participação dos servidores, e (iii) as 

limitações do ponto de vista metodológico (estratégia e instrumentos) para conduzir o 

processo de mudança (inclusive cultural) envolvido no novo projeto. Isto é, acredita-se que, 

houvesse outro nível de experiência em gestão pública e tais percalços seriam enfrentados 

com maior propriedade e menos conflito. 

É importante destacar, contudo, que houve outros obstáculos a uma gestão 

estratégica na Fundação, para além da capacidade gerencial do grupo dirigente. Um deles 

foi o relativamente reduzido montante de recursos disponibilizado à Fundação durante toda 

a gestão, acrescido da incerteza quanto ao seu volume e aos prazos em que tais recursos 

seriam disponibilizados. A compra de novos equipamentos, a recuperação salarial dos 

servidores (pagamento do acordo coletivo) e a contratação de novos servidores a partir do 

concurso são três exemplos eloqüentes de áreas-chave do planejamento que sofreram de 

incerteza, atrasos e limites orçamentários o que, por sua vez, contribuiu para um contexto 

refratário à gestão estratégica. 

 
4 É ilustrativo, por exemplo, que o Grupo de Planejamento, responsável pela elaboração preliminar e 

condução do plano estratégico 2000-02 da Fundação, instituído no início de 2000 e composto por cerca de 18 

pessoas, foi constituído exclusivamente por CCs. 
5 Vários membros da direção tiveram experiências relevantes no âmbito privado, o que certamente contribuiu 

para minimizar a deficiência gerencial da direção enquanto coletivo gestor, mas nenhum deles tivera 

experiência relevante de gestão pública. 
6 Muitas destas pessoas, obviamente, tiveram densas experiências de comunicação em âmbito público 

(trabalhando na prefeitura de Porto Alegre, por exemplo) o que, porém, não significa experiência em gestão 

pública per se. 
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 Outro obstáculo à gestão mais eficiente da Fundação tem origem num ethos 

institucional não favorável a uma cultura de “gestão pública estratégica”, isto é, uma gestão 

orientada por valores, princípios e métodos marcados, dentre outras coisas, pelo 

profissionalismo, pela participação, pela gerência baseada em objetivos estratégicos e 

metas, pela prestação de serviços de qualidade ao cidadão, pela promoção de uma cultura 

pública e cidadã dentre os servidores, pelo tratamento democrático dos conflitos com os 

servidores, pela transparência, pela probidade e pela abertura ao controle social.  

Uma primeira dimensão desta “ambiência cultural” desfavorável é caracterizada 

pelo perfil ético-profissional dos servidores, em sua grande maioria acostumada a baixos 

padrões de exigência técnica e profissional, a uma postura passiva diante dos problemas e a 

não participação e não compartilhamento de um projeto de tv e rádio do qual pudessem se 

orgulhar. Uma segunda dimensão diz respeito ao perfil profissional do grupo dirigente, 

caracterizado preponderantemente por profissionais de comunicação (e mais 

especificamente de jornalistas), via de regra, com pouca familiaridade e, em alguns casos, 

resistência em relação a uma cultura de trabalho planejado. Por fim, uma terceira dimensão 

é a especificidade da gestão de uma empresa pública de comunicação, cujo processo 

cotidiano de trabalho é marcado por um ritmo frenético, pela interatividade constante, pelo 

“caos criativo” e pelo caráter relativamente intangível da qualidade de forma e conteúdo 

dos programas. Isso sem falar na necessidade de lidar constantemente com eventuais 

conflitos entre a linha editorial dos programas da tv e da rádio e as expectativas do 

Executivo estadual. Tudo isso impõe desafios cotidianos de ordem prática, mas também 

cultural a uma gestão estratégica.  

Como conseqüência da conjunção de limitações acima indicada – de experiência 

gerencial do grupo dirigente e dos obstáculos objetivos à uma gestão eficiente existentes – 

houve uma insuficiência no desenvolvimento de instrumentos de gestão estratégica cruciais 

para uma boa gestão pública. Um exemplo disso foi a não realização, pelo menos até o 

início do segundo semestre de 2001 (3 ano da gestão) das pesquisas relativas à 

caracterização do perfil do público da tv e da rádio e de suas audiências, com o que, se 

reduziu a possibilidade de refletir mais objetivamente sobre a relação do projeto em 

construção e a respectiva grade de programação e o perfil do público, suas expectativas, 

opiniões, etc. Um segundo exemplo se refere ao limite e ao caráter excessivamente 

informal dos instrumentos e canais de informação e comunicação entre a direção e os 

servidores. Um terceiro exemplo foi a não constituição de uma comissão permanente de 

acompanhamento e avaliação da programação, à luz do novo projeto de tv e rádio. Um 

quarto exemplo foi a dificuldade em constituir instâncias de descentralização e 

democratização da gestão do trabalho. 

Apesar do reconhecimento dos limites gerenciais acima indicados, é inegável o 

avanço da capacidade de gestão do grupo dirigente ao longo do período, especialmente nos 

últimos dois anos (2001 e 2002). Entretanto, uma nova gestão teria muito a avançar em 

termos do desenvolvimento de capacidade (estratégia e instrumentos) gerencial de uma 

empresa pública de comunicação. Para tanto, seria fundamental aprender com as inúmeras 

experiências exitosas de gestão de empresas públicas existentes no sul do Brasil. 

 

O planejamento estratégico como instrumento de gestão 

É inegável a contribuição do planejamento estratégico para o aprimoramento da 

gestão contemporânea, seja no âmbito privado, seja no âmbito público. Neste sentido, a 

decisão da direção da Fundação de promover uma avaliação participativa do primeiro ano 
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de trabalho com assessoria externa e, na seqüência, promover o planejamento estratégico 

dos três anos restantes de gestão, foi absolutamente acertada. 

Cabe uma reflexão, entretanto, sobre a qualidade e adequação do método e do 

processo de planejamento estratégico adotado. 

Sobre o “diagnóstico rápido participativo”, pode-se dizer que foi bem conduzido 

metodologicamente, tendo possibilitado ampla participação e a geração de um conjunto 

valioso de informações e percepções sobre o primeiro ano de gestão, tendo proposto 

recomendações muito úteis para o futuro7.  O diagnóstico teve ainda dois méritos muito 

importantes, a meu ver: (i) pela primeira vez, os servidores sentiram-se efetivamente 

convidados a participar de um processo bem estruturado de diálogo franco sobre os rumos 

da Fundação, tendo o sentimento de que efetivamente havia possibilidade de virem a 

influenciar nas proposições e decisões. Isto é, um dos “produtos” do diagnóstico foi 

despertar os servidores do ceticismo habitual e dar um importante estímulo a sua 

expectativa e vontade de se envolver e participar do novo projeto; (ii) o diagnóstico, dado 

seu caráter participativo e sua condução por consultor externo, possibilitou quebrar o medo 

da direção em tomar iniciativas de participação que corressem o risco de serem frustrantes. 

Ambos resultados foram fundamentais como “porta de entrada” para os avanços 

promovidos, a seguir, pelo planejamento estratégico. 

Em relação ao planejamento estratégico, deve-se analisar vários elementos 

importantes, a saber: (i) o processo em si, (ii) o método empregado, (iii) a especificidade do 

processo/método para uma empresa pública de comunicação, (iv) a qualidade do plano 

elaborado e (v) a qualidade do processo de gestão estratégica do plano.  

Quanto ao processo, a avaliação é bastante positiva. O planejamento foi precedido 

de um diagnóstico dos avanços e desafios do primeiro ano de gestão, de uma reunião de 

avaliação do processo e resultados do diagnóstico na direção da Fundação e pela vivência 

de uma experiência positiva de participação e diálogo entre direção e servidores. A versão 

preliminar do plano estratégico foi elaborada por um “grupo de planejamento” composto de 

18 pessoas, dentre membros da Diretoria Executiva e CCs. Aqui houve um claro limite – o 

ideal teria sido (e foi sugerido pelo consultor) que tal grupo fosse constituído da direção, de 

CCs em posição estratégica e de servidores em cargos ou posições importantes para a 

condução do trabalho. Com a decisão de manter o grupo apenas de CCs, reduziu-se a 

participação no processo de planejamento e, claramente, limitou-se o necessário caráter 

público do planejamento numa empresa pública. Por outro lado, a versão preliminar do 

plano estratégico foi amplamente discutida em um seminário com cerca de 100 servidores, 

o qual propôs revisões e especificações ao plano. Um último aspecto do processo de 

planejamento, também positivo, foi a explicitação do plano estratégico plurianual em 

planos anuais (para 2000 e 2001), sempre baseados em avaliações participativas do ano 

anterior. 

Já quanto ao método de planejamento estratégico, a avaliação é mais ambígua. Se 

por um lado, o método adotado - uma combinação dos princípios e técnicas do PES – 

Planejamento Estratégico Situacional com o ZOPP – Planejamento de Projetos Orientado 

por Objetivos e com técnicas de planejamento empresarial – foi satisfatório, o 

desenvolvimento de alguns aspectos específicos do planejamento deixou a desejar. O 

 
7 O diagnóstico envolveu entrevistas individuais com todos os diretores, consulta a documentação relevante, 

um seminário de avaliação com cerca de 90 participantes, um relatório final do diagnóstico e uma reunião de 

avaliação do processo com a Diretoria Executiva. 
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principal deles foi o insuficiente aprofundamento da dimensão situacional do plano, isto é, 

da consideração dos fatores contextuais, dos riscos e da reação de outros atores 

institucionais em relação ao plano da Fundação. Isto se refletiu, por exemplo, na não 

realização de “stakeholder analysis”, a qual daria indicações muito úteis de cursos de ação a 

desenvolver em relação a comportamentos favoráveis/desfavoráveis ao projeto em 

implantação. Outro exemplo foi a não sistematização dos fatores de risco previsíveis, o que 

teria resultado numa melhor preparação de planos de contingência. Um fator limitante para 

isso tudo foi o relativamente pouco tempo para a realização do planejamento (cerca de dois 

dias de trabalho apenas). 

No mais, o método pareceu adequado e satisfatório. Dedicou-se tempo razoável para 

a elaboração coletiva da missão da Fundação, cujo resultado foi avaliado como muito bom. 

Formularam-se quatro “operações estratégicas” como esteios do plano, as quais derivavam 

dos principais desafios identificados na análise da Fundação. Cada operação, por sua vez, 

foi estruturada com um objetivo geral, com resultados esperados e estes com suas 

respectivas ações.  

Em relação à qualidade do plano elaborado, tanto o plurianual como os dois anuais, 

pode-se afirmar que foram de boa qualidade, tanto porque seu conteúdo (missão, objetivo 

das operações, resultados esperados e ações) foi construído de forma participativa e em 

correspondência a um diagnóstico satisfatório dos desafios, quanto porque os planos anuais 

foram editados na forma de planilhas, o que facilitou sua compreensão e o processo de 

gerenciamento. Mas, se a qualidade formal do plano estratégico foi considerada muito boa, 

inclusive pela diretoria, a insuficiência na proposição de planos de contingência para 

enfrentar os riscos foi, claramente, sua principal fraqueza. 

Já quanto à especificidade do processo e do método de planejamento para uma 

empresa pública de comunicação, constata-se que a dimensão pública foi satisfeita 

especialmente pelo caráter participativo do processo, não obstante a já referida ausência de 

servidores no grupo de planejamento. Em relação à especificidade de uma empresa de 

comunicação, é muito difícil de avaliar e até de saber até que ponto existe uma 

especificidade relevante para o planejamento. De qualquer forma, é importante ressaltar 

que o consultor em questão não detinha experiência relevante em planejamento empresarial 

e não tem especialização na área de comunicação. Provavelmente, o contrário teria 

facilitado e qualificado o processo. 

Por fim, quanto à gestão do plano, foi, tudo indica, aonde houve a maior 

dificuldade. Em parte, pela relativamente limitada experiência do grupo dirigente em gestão 

pública, mas também pelos obstáculos objetivos existentes no contexto da Fundação e do 

governo estadual - realçando-se aqueles relativos à situação de “sucateamento” encontrada 

no início da gestão, à incerteza e aos atrasos quanto à disponibilidade de recursos, bem 

como aqueles referentes ao ethos institucional refratário a uma cultura de planejamento - 

conforme referido anteriormente.  

No âmbito dos fatores relativos à capacidade de gestão estratégica da diretoria 

executiva, se deve considerar a insuficiente organização interna da própria diretoria 

executiva como órgão dirigente da Fundação e, ainda, os problemas políticos internos à 

diretoria e a dificuldade para sua resolução, o que tendeu a criar situações de impasse que 

inviabilizaram as próprias reuniões da diretoria por vários períodos.  

De fato, com base na observação direta, nas atas e nos depoimentos de vários 

diretores, pode-se afirmar que a Diretoria Executiva teve um processo complicado de 

funcionamento, tendo enormes dificuldades para tomar decisões, para compartilhar 
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responsabilidades e para exercer a direção de forma unificada, para definir prioridades e 

para resolver satisfatoriamente seus conflitos internos. As suas reuniões, muitas vezes, 

careciam de agenda clara previamente definida. Tais reuniões tampouco tinham uma 

condução adequada e objetiva. Dado o acúmulo de trabalho e a eclosão de situações 

conflituosas, a diretoria ficou várias vezes sem clima para se reunir. Isso reforçou uma 

tendência à direção fragmentada no cotidiano.  

As dificuldades para uma maior integração política intradiretoria favoreceram ainda 

mais a dominância de “urgências” e “rotinas” na sua agenda, em detrimento da discussão 

mais estratégica do “projeto”. Embora as condições de gestão fossem reconhecidamente 

difíceis, as dificuldades da diretoria para pensar e atuar de forma mais estratégica e mais 

integrada tenderam a limitar o alcance do seu papel dirigente. 

Mesmo as relações com o consultor foram afetadas por este tipo de funcionamento 

da diretoria. Os impasses criados por conflitos políticos na diretoria contribuíram para 

paralisar atividades planejadas e para suspender o trabalho de consultoria várias vezes.  

 

As relações com a sociedade 

 

O Conselho Deliberativo 

A relação da Diretoria Executiva com o Conselho Deliberativo da Fundação parece 

ter sido um foco permanente de tensão. O Conselho fora criado no governo anterior como 

um conselho deliberativo, composto por 19 representantes da sociedade civil e por seis 

especialistas em comunicação, com a função de ampliar e qualificar a discussão sobre o 

papel da tv e da rádio. O Conselho havia sido renovado em novembro de 1998. 

Desde o início a relação foi muito tensa, para o que, parecem ter contribuído tanto o 

caráter inovador e aberto da experiência de se ter um conselho deste tipo na Fundação, 

quanto uma atitude algo relutante de ambos, Conselho e Diretoria Executiva, para discutir e 

definir o papel específico das duas instâncias, bem como suas interfaces. O Conselho, por 

seu lado, parece ter buscado, desde o início, um papel forte na definição da nova 

programação, a partir do projeto de comunicação do novo governo. O Conselho também 

teve muitas dificuldades para funcionar regularmente. Já a Diretoria, por sua vez, tentava, 

naturalmente, assumir suas responsabilidades como força dirigente da Fundação, levando 

em conta, forçosamente, as condições e dificuldades reais encontradas para construir o 

novo projeto de tv e rádio. 

Esta foi uma das áreas do planejamento estratégico na qual houve pouco progresso, 

se é que houve progresso. O plano estabelecia atividades visando a qualificação da relação 

entre Conselho e diretoria, buscando-se a valorização do Conselho e o estreitamento das 

relações com as entidades que o compunham. Alguns esforços foram desenvolvidos, houve 

muitas reuniões, mas, infelizmente, não parece ter havido avanços significativos.  

Aqui parece que nos deparamos novamente com um dos principais desafios da 

gestão pública para a esquerda – como promover uma ruptura de padrões e instaurar um 

novo projeto e, ao mesmo tempo, valorizar adequadamente a contribuição e o controle 

públicos sobre a gestão?  A hipótese no caso da Fundação é de que a relação infrutífera 

entre a diretoria e o Conselho Deliberativo, mesmo considerando-se as dificuldades 

naturais, foi uma das áreas ou dimensões nas quais a dimensão pública da gestão da 

Fundação ficou secundarizada. Com isso quer-se dizer que seria de se esperar que um 

maior êxito da gestão efetivamente pública da tv e da rádio viesse a se manifestar também 
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na relação com o Conselho, com o que, ter-se-ia avanços na definição do seu papel e na 

maior abertura para sua contribuição. 

 

CONCLUINDO 

 

Deve-se reconhecer aqui que todo olhar externo, dado o relativo distanciamento do 

cotidiano, tende a sobrevalorizar as possibilidades e minimizar as dificuldades. Mas, talvez 

seja este mesmo o maior valor de um olhar externo. 

A hipótese aqui apresentada afirma basicamente que (i) as dificuldades a uma gestão 

mais eficiente da Fundação foram enormes, seja pela situação de “sucateamento” e de baixo 

padrão de qualidade encontrada em 1999, seja pelas restrições de pessoal e de recursos ao 

longo de todo período; mas que, por outro lado (ii) houve fragilidades significativas na 

capacidade de gestão estratégica da Fundação, as quais tornaram os desafios encontrados 

mais resistentes e limitaram de forma significativa os avanços possíveis.  

Dentre tais fragilidades, as mais eloqüentes parecem ter sido as ambigüidades 

conceituais e as dificuldades metodológicas para promover a participação dos servidores e 

para integrá-los ao novo projeto de tv e de rádio, e a dificuldade da direção para constituir-

se como órgão dirigente unificado, capaz de uma gestão estratégica. 

Ambos os desafios parecem guardar relação significativa com a insuficiente 

tematização da dimensão propriamente pública dos produtos e processos na Fundação. 

Mas, apesar destas limitações, quem, à direita e à esquerda, poderia questionar os 

evidentes avanços da Rádio FM Cultura e da TV Educativa, tanto em termos de 

programação, de produção local, de alcance de sinal, de padrão técnico, de inovação e, 

especialmente, de atestar, para os servidores e para a sociedade gaúcha, que é possível 

fazer-se comunicação pública de qualidade? 

Por isso que, contrastando a situação inicial de 1999, as dificuldades objetivas da 

gestão e os resultados alcançados, assume-se aqui que as fragilidades gerenciais indicadas 

limitaram o avanço do novo projeto de tv e rádio, mas não impediram avanços 

fundamentais, graças, sobretudo, à capacidade dos dirigentes da Fundação de fazer brotar o 

impossível num terreno extremamente adverso. Tais avanços provavelmente perdurarão no 

tempo para orgulho não só dos que fizeram a tv e a rádio neste período mas para nós, 

ouvintes e telespectadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


