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Apresentação

A Itaipu é hoje uma empresa consolidada, que já alcançou sua plena capacidade de produção, representando um
patrimônio de inestimável valor que pertence aos brasileiros e paraguaios. Como empresa juridicamente
internacional, emergente no campo do direito internacional público, com uma personalidade jurídica singular, tem
uma participação importante na economia regional. Nas últimas três décadas, a Itaipu contribuiu decisivamente
para o desenvolvimento da região. Administrá-la exige, portanto, um modelo de gestão diferenciado, atento ao
contexto político e social, sensível às demandas democráticas das sociedades brasileira e paraguaia, empenhado
em alcançar e manter padrões de excelência na produção de energia e comprometido com a recuperação e
conservação ambiental em a toda área de influência do seu reservatório.

É com essa visão estratégica que a Itaipu tem sido administrada, por meio de uma gestão compartilhada e
transparente, que responde diretamente aos governos democraticamente eleitos do Brasil e do Paraguai. A política
de comunicação é um elemento central desse novo modelo de gestão, pois dela depende a percepção pública
sobre os valores que queremos ver associados à imagem institucional da Itaipu Binacional: eficiência gerencial,
ética e transparência administrativa, responsabilidade socioambiental, apoio ao desenvolvimento auto-sustentável e
compromisso com o bem-estar das comunidades que vivem na sua área de influência.

Dada a natureza da sua atividade econômica (geração de energia) e o fato da Itaipu atuar num setor altamente
regulamentado pelo Estado e de ter uma carteira restrita e estável de grandes clientes (as companhias
transmissoras de energia), a sua comunicação organizacional não tem uma finalidade promocional e mercadológica.
A comunicação das instituições públicas deve ser pautada pelo respeito ao direito à informação. É esse princípio
que fundamenta este Plano. O esforço maior tem sido no sentido de atender melhor às demandas e expectativas
dos diversos públicos com os quais a nossa empresa se relaciona, por meio de uma comunicação ágil, ética e
cidadã.
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Hoje, nossa empresa está inserida no cotidiano das comunidades lindeiras, possibilitando o oferecimento de serviços
de saúde e formação profissional por meio das fundações que mantêm o Hospital Ministro Costa Cavalcanti e o
Parque Tecnológico Itaipu e promovendo um conjunto de projetos e iniciativas que estimulam a geração de emprego
e renda, combinando sustentabilidade ambiental com o respeito à vocação econômicamente da região. A Itaipu tem
apoiado fortemente o incremento do turismo na região, principal vetor do desenvolvimento de Foz do Iguaçu, Ciudad
del Este e demais municípios lindeiros. Atividades esportivas e de lazer, que não agridem o meio ambiente, têm
recebido incentivo e patrocínio da nossa empresa.

Portanto, a comunicação institucional da Itaipu aborda temas e assuntos que vão muito além do negócio de geração
de energia. Daí a importância do planejamento estratégico que resultou na elaboração deste documento. Trata-se do
resultado de um trabalho coletivo, que contou com a colaboração de profissionais de todas as áreas da empresa.
Seu objetivo é promover maior organicidade e articulação entre as ações e atividades de comunicação, buscando
ampliar a visibilidade da extensa agenda de projetos e iniciativas desenvolvidas pela Itaipu e consolidar sua imagem
de empresa juridicamente internacional, comprometida com o desenvolvimento sustentável do Brasil e do Paraguai.
O realinhamento da política de comunicação visa, ainda, a valorização da prática de responsabilidade
socioambiental, incorporada definitivamente à missão institucional da nossa empresa.

A ênfase que a Itaipu atribui à temática ambiental baseia-se no entendimento de que os recursos hídricos são os
mais sensíveis e vitais para a preservação da vida humana. Além do seu próprio reservatório, o maior lago artificial
do mundo em extensão. A Itaipu está estrategicamente localizada na área de abrangência do Aqüífero Guarani, o
maior manancial de água doce subterrâneo do planeta. Ambos constituem-se em importantes reservas estratégicas
para o abastecimento de populações, desenvolvimento de atividades econômicas auto-sustentáveis e lazer. Portanto,
o complexo hidrelétrico de Itaipu tem uma importância que vai muito além da geração de energia, interagindo com
um ecossistema delicado, que abriga uma fauna e uma flora riquíssimas.
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A sustentabilidade da produção de energia depende, em grande medida, do respeito à biodiversidade e ao equilíbrio
ambiental em toda a área de cobertura da Bacia do Paraná.

Por isso, a utilização racional dos recursos hídricos abundantes na região e o estabelecimento de estratégias de
preservação mais eficientes são preocupações centrais da Itaipu. Daí a importância que a empresa confere às
parcerias com prefeituras dos municípios lindeiros, com associações e cooperativas de pequenos agricultores e com
organizações e movimentos ambientalistas para incentivar atividades econômicas sustentáveis, como a agricultura
orgânica e a piscicultura, e para promover a recomposição do solo e a recuperação das matas ciliares em ambas as
margens do reservatório. Essas práticas socialmente responsáveis, ecologicamente corretas e economicamente
viáveis são apoiadas pela Itaipu por meio de iniciativas como o Programa Cultivando Água Boa. Tendo em vista que
a disseminação da consciência ecológica passa, ainda, pela educação ambiental, a Itaipu coopera com iniciativas
governamentais que visam fortalecer as escolas públicas e democratizar as oportunidades educacionais.

A construção da Itaipu foi uma epopéia que uniu esforços do Brasil e do Paraguai e estabeleceu laços duradouros
de amizade e cooperação, baseados na reciprocidade e no compromisso com o desenvolvimento e o bem-estar de
ambas as sociedades. Temos a responsabilidade histórica de levar adiante esse empreendimento, símbolo da
integração dos países sul-americanos, estreitando os vínculos com as comunidades lindeiras e ampliando as ações
de recuperação e conservação ambiental.

No cumprimento dessa missão, nos apoiamos nos ombros daqueles que nos precederam e que fizeram o melhor
para consolidar a reputação da Itaipu como empresa modelo do setor de geração de energia. Queremos deixar
como legado para os que nos sucederão uma empresa que pratica a responsabilidade social, que contribui para a
melhoria da qualidade de vida das populações que residem na sua área de influência, que preserva o meio ambiente
e que coopera com o desenvolvimento sustentável da região dos países-sócios desse empreendimento.
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A Itaipu não é apenas uma maravilha do engenho humano. A Itaipu é um banco de talentos. Tem um corpo
funcional altamente qualificado e motivado. Esse é o seu maior patrimônio. A política de comunicação delineada
neste Plano, um desdobramento do planejamento estratégico que iniciamos em 2003, reconhece a importância da
participação de todos os funcionários e colaboradores para que seus objetivos sejam alcançados.

Com essa publicação, apresentamos ao público interno, à comunidade de comunicação empresarial, à mídia e aos
diferentes públicos de interesse da empresa o seu novo Plano de Comunicação Empresarial.

Este esforço de divulgação é o primeiro passo para sua implementação. Ao tornar público este documento,
reafirmamos o nosso compromisso com a transparência e a ética empresarial. De uma empresa criada por dois
governos, é o mínimo que se espera. Com a efetivação deste plano, a Itaipu quer ir além, transformando a sua
comunicação institucional num instrumento a serviço da cidadania.

Jorge Miguel Samek
Diretor-geral Brasileiro
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Em busca da profissionalização

Este plano adota como premissa básica que a comunicação organizacional deve ser tratada e desenvolvida como
uma atividade estratégica, permanente e profissionalizada. Isso não significa transformá-la em atividade
especializada e atribuição exclusiva dos profissionais que compõem a equipe da Assessoria de Comunicação
Social. Postulamos precisamente o contrário: que a eficácia da política de comunicação organizacional da Itaipu só
será plenamente alcançada quanto houver envolvimento e participação efetiva de todos os níveis gerenciais e de
todos os funcionários e colaboradores.

Na prática, dentro de uma organização complexa como Itaipu, todos nós estamos inseridos em redes formais e
informais de comunicação. Estamos o tempo todo interagindo, produzindo, analisando e trocando informações. O
que este plano propõe é sistematizar tanto a comunicação interna quanto externa, buscando agregar valores que
contribuam, de um lado, para criar um clima organizacional cada vez mais dinâmico, motivador e produtivo e, de
outro, para fortalecer a imagem institucional da Entidade perante os diversos públicos com os quais se relaciona.

Outra idéia central apropriada neste plano é a constatação de que na sociedade da informação em que vivemos, a
imagem é o maior patrimônio de qualquer instituição ou empresa. O capital simbólico da Itaipu é a sua imagem,
construída ao longo de mais de três décadas. Zelar pela reputação institucional é uma tarefa que exige planejamento
estratégico das ações de comunicação e um monitoramento permanente da imagem externa. A natureza binacional
e a importância econômica da Itaipu a tornam alvo permanente de atenção pública, o que requer vigilância ainda
maior da sua exposição na mídia.
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As diretrizes e estratégias de comunicação definidas neste plano visam consolidar a associação entre a marca
Itaipu e três conceitos-chave abraçados na sua missão institucional: desenvolvimento sustentável, integração
regional e responsabilidade socioambiental. Os programas, projetos e ações que a empresa desenvolve nesses três
campos adquirem uma relevância cada vez maior na agenda da comunicação interna e externa. A política de
comunicação organizacional delineada neste documento incorpora-se aos instrumentos de planejamento e gestão
estratégica da Entidade.

A elaboração deste plano, ao longo dos últimos dois anos, propiciou um grande aprendizado, pois envolveu um
esforço coletivo de pensar estrategicamente a comunicação organizacional, valorizando a experiência já acumulada
pela Itaipu e, ao mesmo tempo, buscando referências de instituições públicas e privadas que se destacam na área
de comunicação corporativa. Este exercício de benchmarking deve constituir-se uma prática permanente.

O resultado apresentado neste documento pode não ser perfeito, mas representa um importante passo para que
comunicação deixe de ser vista como um instrumento para “gerenciar crises” e “apagar incêndios” e passe a ser
tratada como uma área vital para o cumprimento da sua missão e objetivos institucionais.

Uma política estratégica e eficiente de comunicação pressupõe capacidade de avaliar riscos e oportunidades e de
atuar preventivamente para minimizar os primeiros e, pro-ativamente, potencializar os segundos. Pensar
estrategicamente a comunicação implica, portanto, numa visão de médio e longo prazos, orientada para o
atingimento de metas e objetivos definidos pelo Planejamento Estratégico Empresarial.
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É o que pretendemos como este plano, que deve ser visto como um documento balizador e norteador das ações
de comunicação. Não deve, portanto, inibir a criatividade e a inovação. Mas substituir improvisações e respostas
pontuais por uma política integrada e coordenada, otimizando os recursos disponíveis e potencializando os
resultados.

Em suma, este plano é uma espécie de roteiro de viagem, que indica os caminhos e os meios necessários para
que a Comunicação Social da Itaipu possa chegar aonde queremos.

Gilmar Piolla
Superintendente de Comunicação Social
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Introdução

Nas sociedades contemporâneas, caracterizadas pelo ritmo acelerado das mudanças sociais, econômicas, políticas
e culturais e pela relevância adquirida pelas inovações tecnológicas na chamada “era da informação”, a
comunicação assumiu um papel vital no funcionamento e sobrevivência das instituições públicas, organizações do
terceiro setor e empresas privadas.

O conceito de comunicação é empregado aqui num sentido amplo, incorporando todas as práticas comunicativas,
promocionais e de relações públicas. O reconhecimento do caráter estratégico da comunicação tornou-se
disseminado e já passou a fazer parte da cultura gerencial de organizações bem-sucedidas, tanto no setor público
quanto no setor privado.

No entanto, o êxito empresarial e a credibilidade institucional exigem que todos os gerentes, diretores e líderes
tenham um elevado grau de compreensão sobre a importância de incorporar a comunicação ao planejamento
estratégico, não como uma atividade secundária, mas como uma política essencial para o bom desempenho
organizacional.

Por isso, este Plano de Comunicação Empresarial se assenta sobre a seguinte premissa básica: a comunicação
constitui-se um fator determinante e essencial para a sobrevivência de qualquer organização social e econômica no
ambiente cada vez mais competitivo e dinâmico criado pelo fenômeno multidimensional da globalização.

A política de comunicação da Itaipu Binacional é assumida aqui como instrumento estratégico para o cumprimento
da sua missão e objetivos institucionais. Na sua atuação como agente econômico, sublimada pelas suas
características únicas de empresa pública binacional, a Itaipu interage em bases diárias com uma plêiade de
públicos (stakeholders). A política de comunicação é essencial para atingir todos os públicos de interesse com os
quais a empresa se relaciona.
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Nesse sentido, pensar estrategicamente a comunicação empresarial requer, em primeiro lugar, a superação da
concepção instrumental que atribui como principal função à área de comunicação social “gerenciar crises” e “apagar
incêndios”. Uma política estratégica e eficiente de comunicação deve se basear, portanto, na capacidade de avaliar
riscos e oportunidades e de atuar preventivamente para minimizar esses riscos e, pró-ativamente, para potencializar
as tais oportunidades. Pensar estrategicamente a comunicação requer, portanto, uma visão de médio e longo prazos,
orientada para o atingimento de metas e objetivos definidos pelo Planejamento Estratégico Empresarial.

O processo de planejamento estratégico da comunicação empresarial que fundamenta este documento percorreu
diversas etapas, entre as quais destacam-se:

(i) realização de diagnóstico situacional, com a participação de todas as Diretorias e áreas da empresa;

(ii) análise dos ambientes interno e externo;

(iii) identificação precisa dos públicos estratégicos com os quais a Itaipu interage (stakeholders ou grupos
      de relacionamento) e dos seus interesses, expectativas, valores e necessidades;

(iv) definição clara da missão, da visão de futuro e dos valores abraçados pela organização;

(v) reestruturação e redefinição das competências e atribuições das diversas áreas da Assessoria de
     Comunicação Social;

(vi) definição de um plano de ações estratégicas para alavancar a comunicação empresarial.
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Parte I

1. Linhas gerais

Este Plano de Comunicação Empresarial da Itaipu Binacional está alinhado:

• à binacionalidade;

• às diretrizes do novo modelo do setor elétrico brasileiro e do setor elétrico paraguaio;

• ao planejamento estratégico empresarial;

• à missão institucional da Itaipu Binacional;

• aos princípios de responsabilidade socioambiental.
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1.1 Contextualização e fundamentos básicos

Este Plano de Comunicação Empresarial é fruto de um esforço que contou com o apoio decisivo da Diretoria
Executiva e a contribuição de profissionais da Assessoria de Comunicação Social (CS) e de representantes de todas
as áreas da Itaipu Binacional. Constitui-se, portanto, num trabalho coletivo, coordenado em todas as suas etapas
pela CS.GB.

Sua construção foi facilitada pelo ambiente interno favorável ao envolvimento e à participação de todas as áreas na
discussão da política de comunicação. Beneficiou-se, ainda, das diretrizes e definições do planejamento estratégico
empresarial realizado em 2003 e revisto anualmente, incorporadas como sinalizadores para o realinhamento da
política de comunicação empresarial.

A finalidade deste Plano é reestruturar, integrar e fortalecer a comunicação organizacional da Itaipu Binacional
como forma de fortalecer sua imagem e apoiar os objetivos estratégicos empresariais, constituindo-se num elemento
indispensável para a concretização dos objetivos institucionais definidos pelo planejamento estratégico empresarial.

Trata-se, portanto, não de um instrumento normativo, mas de um documento norteador da política de comunicação.
Como tal, deverá ser amplamente disseminado dentro da empresa para que suas diretrizes passem efetivamente a
orientar todos os processos e ações de comunicação.

A efetividade deste plano depende, em grande medida, do compartilhamento dos valores e diretrizes que o
fundamentam por parte de todo o corpo diretivo e funcional da Itaipu Binacional. Por isso, as estratégias de
implementação delineadas neste documento dão especial ênfase ao processo de internalização do Plano, a ser
promovido por meio de ações de conscientização e capacitação (media training) que deverão envolver, a médio e
longo prazos, não apenas os profissionais de comunicação, mas todos os empregados e colaboradores.
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Nessa perspectiva, a comunicação é concebida aqui como uma política estratégica que deve envolver e mobilizar
todas as pessoas dentro da organização e os diferentes públicos externos com os quais a empresa se relaciona,
constituindo-se tanto num instrumento de pró-atividade e promoção da identidade institucional quanto de feedback
para aferição das demandas e expectativas dos stakeholders e avaliação dos impactos das suas ações e iniciativas.

Outra premissa que fundamenta este plano é o entendimento de que a Itaipu, na sua singularidade jurídica e
institucional, é uma organização complexa formada por pessoas altamente motivadas e imbuídas de uma elevada
consciência sobre a essencialidade do serviço de geração de energia e sobre a relevância econômica e
socioambiental do seu trabalho.

É, portanto, com a dedicação do seu qualificado quadro de funcionários e colaboradores que a empresa conta para
cumprir a nova missão definida pelo planejamento estratégico realizado em 2003, consolidada no seguinte
enunciado:

Gerar energia elétrica de qualidade, com responsabilidade social e ambiental,
impulsionando o desenvolvimento econômico, turístico e tecnológico
sustentável, no Brasil e no Paraguai.

A política de comunicação definida neste documento inspira-se na cultura organizacional e gerencial sedimentada ao
longo dos 32 anos de história da Itaipu, reafirmando os valores que constituem o verdadeiro patrimônio da empresa
e que possibilitaram que ela se transformasse numa hidrelétrica modelo de eficiência e de conservação ambiental.
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Todavia, ao mesmo tempo em que se apóia no legado histórico de uma trajetória empresarial bem-sucedida, este
Plano orienta-se decisivamente para os desafios presentes e futuros da Itaipu Binacional que, por sua vez, deve
atuar em consonância com as novas aspirações democráticas das sociedades brasileira e paraguaia, parceiras
neste empreendimento único em suas características, dimensões e resultados já alcançados.

Dentro dessa perspectiva, o objetivo central da política de comunicação organizacional da Itaipu estabelecida neste
plano é promover o seu fortalecimento institucional como uma empresa juridicamente internacional que tem
desempenhado um papel decisivo no desenvolvimento do Brasil e do Paraguai. Outro valor a ser agregado é a
contribuição da Itaipu para a integração regional, a partir da sua forte presença e atuação na região da Tríplice
Fronteira. O terceiro elemento que a comunicação deve incorporar é a responsabilidade socioambiental.

Tendo alcançado grande eficiência na produção de energia, a Itaipu é uma empresa madura e consolidada que tem
um peso incontrastável na área de geração de energia no Cone Sul. Sua atuação no mercado brasileiro deverá
pautar-se pelas diretrizes do novo modelo do setor elétrico, construído com base nos seguintes objetivos
estratégicos:

– recuperar o papel do Estado de poder concedente, de formulador da política
   e do planejamento no setor energético;
– fortalecer as funções regulatórias e fiscalizadoras da Agência Nacional de Energia Elétrica
   (Aneel);
– estabelecer um novo marco regulatório baseado em regras estáveis que estimulem
   a retomada dos investimentos privados na expansão do sistema;
– promover uma competição efetiva no segmento de geração;
– garantir o suprimento de energia a baixos custos para promover o desenvolvimento
   sustentável e a inclusão social;
– promover a defesa da matriz energética brasileira, baseada na hidroeletricidade
   como fonte de energia limpa, econômica e renovável.
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O fortalecimento da imagem institucional da Itaipu Binacional como empresa modelo do setor elétrico deve
contribuir, ainda, para a promoção da integração regional e latino-americana, a partir do fortalecimento do Mercosul,
espinha dorsal da atual política externa brasileira para a região.

O novo protagonismo assumido pelo Brasil no cenário internacional, baseado nos princípios da soberania nacional,
reciprocidade, solidariedade e multilateralismo, encontra na Itaipu um exemplo consolidado do que é possível
alcançar por meio da cooperação entre os países do subcontinente latino-americano.

Portanto, a identidade institucional da empresa deve agregar e ressaltar o valor da integração regional em suas
múltiplas dimensões: econômica, política, cultural e socioambiental. Conforme tem sido reafirmado pelos dirigentes
dos países da região, a infra-estrutura de energia, transporte e comunicação é um requisito indispensável para o
avanço do projeto de integração da comunidade de nações latino-americanas.

A política de comunicação da Itaipu Binacional consolidada neste Plano reconhece ainda que, nas democracias, as
instituições públicas e privadas devem pautar sua atuação de acordo com princípios e valores éticos, demonstrando
compromisso efetivo com a transparência e a responsabilidade socioambiental. Todas as ações de comunicação
devem basear-se no respeito e promoção desses valores abraçados pela sociedade brasileira.

O restabelecimento da democracia na América Latina e no Brasil, em particular, associado às profundas
transformações políticas e econômicas verificadas nas últimas duas décadas, produziu uma cidadania muito mais
participativa. A sociedade civil hoje é mais exigente e vigilante, tendo adquirido consciência dos seus direitos, seja
como cidadã ou como consumidora.

Inserido nesse novo contexto político e institucional, este plano de comunicação busca fortalecer o compromisso da
Itaipu Binacional com a eficiência na geração de energia, com um modelo de gestão empresarial competente e
transparente e com a responsabilidade socioambiental das suas ações.
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Ao alinhar a política de comunicação ao planejamento estratégico da empresa, este Plano visa envolver todas as
pessoas no cumprimento dos objetivos e metas organizacionais. Sua implementação deve contribuir tanto para
melhorar o clima organizacional interno, motivando as pessoas a darem o melhor de si ao reconhecê-las como
sujeitos e protagonistas das mudanças, quanto para agregar valores à identidade institucional da Itaipu.

Na construção de relacionamentos estratégicos com os seus múltiplos stakeholders e parceiros, é indispensável que
a Itaipu construa uma unicidade de discurso, sem perder a vitalidade da sua identidade singular e binacional. A
disseminação de uma cultura de comunicação em todos os níveis administrativos e a capacitação das fontes da
empresa (media training) são indispensáveis para projetar e consolidar uma imagem institucional coerente junto aos
diferentes públicos.

Dessa forma, a comunicação se tornará uma poderosa ferramenta para que a empresa continue a merecer a
credibilidade e o respeito conquistados com o trabalho árduo e a dedicação dos seus colaboradores ao longo de
mais de três décadas de atuação.
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1.2 A comunicação organizacional integrada ao planejamento e à gestão estratégica

O princípio básico que orienta este plano é o entendimento de que a comunicação organizacional da Itaipu
Binacional deve estar alinhada e integrada ao planejamento estratégico e ao processo de tomada de decisão. Essa
concepção encontra respaldo tanto na literatura especializada quanto nas experiências concretas de grandes
corporações do Brasil e do exterior que alcançaram destaque e sucesso pela excelência da sua comunicação
organizacional.

Nesse sentido, o benchmarking é reconhecido e incorporado como um instrumento importante para estimular e
orientar o esforço contínuo de aprimoramento baseado na pesquisa e avaliação das melhores práticas de
comunicação organizacional. Empresas públicas com comprovada competência na área, como a Embrapa e a
Petrobrás, são exemplos de que Itaipu Binacional deve perseguir, sem perder de vista suas especificidades.

A necessidade de traçar uma política de comunicação de longo prazo, que motivou a elaboração deste Plano, é uma
decorrência natural da profissionalização dessa atividade dentro da Itaipu Binacional ao longo dos últimos anos.
Este plano se beneficiou, portanto, da experiência que a empresa já acumula na área.

O planejamento e a gestão estratégica da comunicação organizacional incorporam-se como ferramentas gerenciais
e administrativas indispensáveis para a sustentabilidade institucional e, por conseguinte, para a consolidação da
imagem da Itaipu junto aos públicos internos e externos como uma empresa pública ética, eficiente, transparente e
social e ambientalmente responsável.
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O presente Plano de Comunicação Empresarial da Itaipu Binacional reafirma e operacionaliza os compromissos
da empresa em buscar permanentemente uma gestão empresarial de excelência baseada nos seguintes princípios
gerais:

(i) Fortalecimento de uma cultura organizacional de valorização do planejamento estratégico
Adota-se como princípio que todas as pessoas dentro da organização devem compartilhar a mesma visão sobre a
importância do planejamento estratégico como uma ferramenta prospectiva para a construção e interpretação de
cenários, identificação de riscos, desafios, oportunidades; definição de estratégias, objetivos e metas de médio e
longo prazos com vistas a alcançar resultados eficazes que correspondam aos interesses, expectativas, demandas e
necessidades dos stakeholders e da sociedade em geral. A comunicação interna deve contribuir para a
disseminação dessa cultura de valorização do planejamento estratégico em todos os níveis administrativos.

(ii) Reconhecimento do locus estratégico da área de comunicação na estrutura organizacional
Advoga-se que a área de Comunicação Social deve ocupar posição de destaque na estrutura organizacional,
subordinando-se diretamente à Diretoria Geral e participando efetivamente do processo de tomada de decisão e da
gestão estratégica. Nesse sentido, a comunicação não deve ser vista como uma área-meio de apoio ou suporte.
Somente assim, a CS terá condições de desempenhar a contento suas funções de formular, planejar, coordenar e
executar a política de comunicação em toda a sua plenitude, sem embaraços e em sintonia com os valores
organizacionais preconizados na missão institucional da Itaipu.
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(iii) Profissionalização da equipe de comunicação
Propõe-se que os responsáveis pela área de comunicação dentro da organização, bem como toda a equipe de
colaboradores envolvida no processo, sejam incentivados ao constante aperfeiçoamento, desenvolvimento e
capacitação profissional para atualizar seus conhecimentos e competências no que se refere ao planejamento
estratégico, às novas tecnologias informacionais e às práticas de relações públicas, marketing e publicidade,
promoção de eventos, assessoria de imprensa e comunicação corporativa. A capacitação (media training) deve
envolver, ainda, todos os diretores, superintendentes e gerentes da empresa que se relacionam com a imprensa.
Como parte do processo de internalização e implementação deste Plano, deverão ser realizados workshops
envolvendo funcionários e colaboradores de todas as áreas da empresa.

(iv) Incentivo à participação e à criatividade
Adota-se como premissa que o desenvolvimento de uma comunicação organizacional integrada requer a valorização
de uma cultura corporativa que estimule a participação de todos os atores na formulação e na execução do Plano de
Comunicação Empresarial, para despertar o sentimento de pertencimento e protagonismo, contribuindo para
fortalecer a imagem institucional da organização e os vínculos com seus públicos estratégicos. A política de
comunicação deve ser dinâmica e flexível, incentivando a criatividade e a pró-atividade de todos os agentes
envolvidos. Um dos seus objetivos estratégicos é fomentar uma cultura de comunicação, associada a uma “cultura
de atendimento”, segundo a qual todos os funcionários e colaboradores reconhecem que a empresa não existe para
si mesma, mas para atender seus clientes e servir à sociedade em geral.
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Com base nesses princípios norteadores, este Plano propõe o realinhamento da política de comunicação da Itaipu,
fixando as diretrizes gerais que deverão orientar todas as atividades de comunicação da Itaipu, bem como o
desempenho dos profissionais que trabalham no setor. Particular ênfase é dada às estratégias e ferramentas para
promover uma comunicação integrada.

Nesse sentido, este Plano compreende e articula todas as modalidades comunicacionais, contribuindo para uma
coordenação mais efetiva de todas as atividades de comunicação interna e externa. Finalmente, inclui a definição de
funções e atribuições, visando contribuir para a racionalização dos meios e a otimização dos resultados.

A criação e institucionalização de um Comitê Estratégico de Comunicação Empresarial é um importante passo
para dar efetividade a este plano. Caberá a esse Comitê, entre outras atribuições que lhe venham a ser conferidas,
assessorar a CS.GB na formulação, acompanhamento e avaliação permanente da política de comunicação da Itaipu
Binacional, em conformidade com as diretrizes estabelecidas neste documento. Também será atribuição desse
Comitê definir critérios e prioridades para a política de apoio e patrocínio da empresa e, com base nelas, analisar e
decidir sobre os pleitos recebidos.
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1.3 A comunicação organizacional na era da responsabilidade socioambiental

Os anseios democráticos das sociedades brasileira e paraguaia, associados às mudanças nos padrões de produção
e consumo provocadas pelas inovações tecnológicas e pela globalização das relações econômicas, culturais e
sociais, impuseram às empresas públicas e privadas novas exigências, responsabilidades e atitudes. A adoção de
mecanismos de valorização do trabalho e de cumprimento de sua função social e ambiental tornou-se um imperativo
de sobrevivência das empresas num cenário cada vez mais competitivo e dinâmico.

As Constituições do Brasil e do Paraguai, em sintonia com essas mudanças, estabeleceram um conjunto de
princípios que exigem um novo padrão de transparência nas ações dos agentes públicos e subordinam o exercício
da livre iniciativa ao cumprimento de uma função social. Não obstante sua natureza jurídica sui generis, a Itaipu deve
observância a esses princípios, que são universais.

Nesse novo ambiente democrático, cidadãos e consumidores conquistaram novos espaços e instrumentos para
fazer valer seus direitos, preferências e escolhas, obrigando as organizações públicas e privadas a mudar o seu
relacionamento com usuários e clientes. A criação de serviço de atendimento ao consumidor tornou-se uma
exigência que não pode ser ignorada pelas empresas.

No contexto da redemocratização, o conceito de “responsabilidade social” emerge com particular vigor no Brasil,
fomentando tanto formas utilitaristas de marketing institucional quanto práticas empresariais social e ambientalmente
responsáveis. Em sua expressão mais madura, a responsabilidade social converteu-se na chamada “cidadania
empresarial”, estágio no qual as empresas passam a atuar em consonância com as aspirações e interesses
manifestos da sociedade, engajando-se em projetos e ações sociais que promovem o bem-estar coletivo.
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Esse novo paradigma estabelece que o sucesso de uma empresa não pode ser alcançado somente mediante
inovações tecnológicas e aumento da eficiência e da produtividade, visando sempre à maximização dos lucros e
resultados econômicos. A busca constante de identificação das expectativas da sociedade e o esforço de agregação
de valores e princípios éticos aos seus produtos e serviços transformaram-se em ativos estratégicos, essenciais para a
sobrevivência das empresas.

Mas a simples satisfação dos consumidores também já não é garantia de sucesso empresarial, pois a sociedade e o
Estado, como agente regulador e fiscalizador, exigem que as empresas se responsabilizem pelos impactos sociais,
econômicos e ambientais da produção e também do consumo e utilização dos seus produtos e serviços, até mesmo
pelos efeitos de longo prazo.

Por isso, a responsabilidade social tem sido freqüentemente associada aos valores éticos e morais da sociedade na
qual uma empresa ou organização está inserida e ao florescimento de uma disseminada consciência ecológica. Os
administradores devem estar particularmente atentos para as atividades que possam, potencialmente, gerar agressão
ao meio ambiente ou causar riscos à saúde das pessoas, pois os movimentos ambientalistas e a sociedade em geral
se mostram cada vez menos tolerantes a práticas percebidas como ameaças ao equilíbrio ecológico e ao bem-estar
coletivo.

Portanto, as empresas precisam estar atentas a essa realidade, buscando demonstrar um compromisso autêntico com
a solução de problemas sociais, com a preservação do meio ambiente e com o desenvolvimento sustentável. No
contexto atual, a sustentabilidade impõe-se como critério de viabilidade de todo e qualquer empreendimento
econômico.

A preocupação da sociedade com a proteção ambiental e com a qualidade de vida não pode mais ser ignorada pelas
empresas, sob pena de comprometimento irremediável da sua imagem e, conseqüentemente, perda de apelo e
credibilidade entre os clientes. Mas o compromisso com a responsabilidade social não pode ser simplesmente retórico
e motivado por um cálculo utilitarista e mercadológico.
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A existência de uma cidadania ativa e de consumidores críticos e exigentes impõe aos agentes econômicos uma
conduta pautada por elevados postulados éticos, consistentes com os valores predominantes na sociedade em que
estão inseridos.

Apenas quando agem com transparência e responsabilidade social, as instituições públicas e as organizações
empresariais conseguem construir e preservar uma imagem positiva perante seus stakeholders e a sociedade em
geral.

Qualquer deslize de conduta pode causar prejuízos irreparáveis à credibilidade de uma organização, colocando a
perder anos de trabalho e investimentos na construção da sua reputação. A comunicação tem um papel crucial na
promoção de uma imagem institucional que agregue a responsabilidade social como valor abraçado pela organização,
desde que apoiada numa prática efetiva.

Obviamente, as exigências são bem maiores para uma empresa de grande porte, como é o caso de uma hidrelétrica
como a Itaipu, cuja implantação exigiu vultosos investimentos e provocou enormes impactos socioambientais.

A responsabilidade social vai muito além da geração de empregos, do pagamento de impostos, da distribuição de
royalties aos municípios lindeiros e dos investimentos na ampliação da sua capacidade de geração de energia.

Ao redefinir e ampliar a sua missão, incorporando a responsabilidade social como uma dimensão essencial, a
Itaipu Binacional se comprometeu diante de seus públicos interno e externo a adotar políticas e práticas que
contribuam para elevar a qualidade de vida das comunidades lindeiras, recuperar e preservar o meio ambiente,
promover o desenvolvimento sustentável e, como corolário, contribuir para a construção de uma sociedade mais justa
e solidária.
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A partir de 2003, a responsabilidade socioambiental adquiriu contornos definitivos dentro da estrutura organizacional
da empresa. Foi incorporada à missão institucional da Itaipu, através do Planejamento Estratégico aprovado por seu
Conselho de Administração, e inserida no Tratado de Itaipu,  que originou a criação da empresa, em 1973, por meio
de Notas Reversais entre os governos do Brasil e do Paraguai, como uma questão permanente na atividade da
empresa. Essa incorporação da responsabilidade socioambiental à missão institucional é um marco na história da
empresa.

Como resultado dessa nova orientação política, mais voltada para as questões sociais e ambientais do seu entorno, a
Itaipu se associou ao Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, ONG sediada em São Paulo, e aderiu
ao Global Compact, um documento proposto pela ONU à comunidade empresarial internacional com o objetivo de
promover o compromisso com nove princípios reconhecidos como universais nas áreas de direitos humanos, trabalho
e meio ambiente.

A Diretoria Geral Brasileira de Itaipu, pela DET/GB/0015, de 19/08/05, também decidiu formalizar a criação do Comitê
Gestor de Responsabilidade Social e Ambiental, que tem como atribuições:
(i) debater e propor políticas e diretrizes; (ii) analisar e propor a unificação, continuidade ou encerramento de
iniciativas, ações e programas; (iii) debater e propor procedimentos; (iv) acompanhar a execução e avaliar os
resultados das iniciativas, ações e programas de responsabilidade socioambiental.

É fundamental, no entanto, reconhecer que essas mudanças só foram possíveis porque encontraram amplo respaldo
no corpo de funcionários e colaboradores, pois a Itaipu já cultivava, há tempos, práticas de responsabilidade
socioambiental e estimulava a participação voluntária de funcionários e familiares em ações de interesse social.
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Esse tema tem, portanto, uma grande ressonância na cultura organizacional da Itaipu, que tem dado inúmeras
demonstrações de ser uma empresa com elevada consciência da sua responsabilidade socioambiental, o que é
atestado pelos seguintes compromissos e resultados:

1. conquista de padrão de excelência técnica na manutenção e operação das unidades geradoras, atestada pelos
melhores indicadores mundiais do setor;

2. pioneirismo na elaboração e divulgação de Balanço Social como parte da prestação anual de contas, detalhando os
investimentos sociais e os resultados alcançados;

3. estabelecimento de relação democrática e respeitosa com os sindicatos e representantes dos funcionários e
colaboradores;

4. Adoção de um modelo de gestão participativa nos processos de planejamento, execução e avaliação dos
programas, projetos e ações;

5. garantia de uma ampla lista de benefícios sociais aos funcionários, incluindo participação nos resultados,
bonificação e inclusão dos pais dos empregados no Plano de Assistência Médico-Hospitalar e Odontológico
(PAMHO);

6. compromissos claros com a defesa da infância, com adesão aos programas Empresa Amiga da Criança, da
Fundação Abrinq, e Família Brasileira Fortalecida, do Unicef;

7. participação em campanhas de prevenção ao trabalho infantil e à exploração sexual, por meio da adesão à Rede
de Combate à Exploração Sexual Comercial de Crianças e Adolescentes na Tríplice Fronteira, em parceria com a
Organização Internacional do Trabalho (OIT) e outras entidades;
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8. estabelecimento de exigências fiscais, sociais e éticas rígidas aos seus fornecedores, só efetuando compras de
empresas e fornecedores que não exploram mão-de-obra infantil;

9. promoção de ações afirmativas e de valorização da diversidade nas relações de trabalho, assegurando crescente
participação de mulheres em postos de superintendências e gerências;

10. dedicação de cuidado especial com a saúde de seus empregados e das comunidades lindeiras, mantendo em Foz
do Iguaçu o Hospital Ministro Costa Cavalcanti, considerado um dos melhores da região da Tríplice Fronteira e
atuando, ainda, na linha de frente do Programa Saúde na Fronteira;

11. concessão de apoio financeiro e logístico, como lanchas blindadas e outros equipamentos, à Polícia Federal para
o patrulhamento do seu reservatório, por meio da construção da Delegacia de Policiamento Marítimo (Depom);

12. promoção de pesquisa, com uso de software livre, para monitorar o impacto ambiental de bacias hidrográficas e
para elaborar planos de controle ambiental nas propriedades rurais que margeiam seu reservatório;

13. desenvolvimento de ações ambientais, no âmbito do Programa Cultivando Água Boa, que são consideradas
modelo de proteção da água e da biodiversidade para os sistemas elétricos brasileiro e de outros países;

14. investimento na inovação e modernização da gestão administrativa e financeira, com adoção do planejamento
estratégico, pregão eletrônico e do sistema ERP SAP de gerenciamento integrado de informações e processos;
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15. cultivo e desenvolvimento de relações profícuas com organizações sociais, culturais e religiosas atuantes na
comunidade, como a Pastoral da Criança e outras entidades;

16. realização de parcerias com organizações não-governamentais, instituições de ensino e pesquisa e cooperativas
da região para recuperar margens e nascentes dos rios que formam a Bacia Hidrográfica do Paraná III;

17. promoção de programas de estímulo à participação de funcionários em trabalhos voluntários fora do horário de
expediente, destinados a grupos sociais em situação de risco;

18. participação em projetos socioeducativos, em parceria com os governos federal, estadual e municipal, como nas
áreas da saúde, combate ao analfabetismo, educação ambiental e qualificação profissional de jovens;

19. participação no Conselho Municipal de Turismo de Foz do Iguaçu e no Iguassu Convention & Visitours Bureau
para apoiar o desenvolvimento do turismo como fonte de emprego e renda para a região;

20. apoio ao desenvolvimento e ao uso do software livre como estratégia empresarial, com o objetivo estratégico de
reduzir custos com licenças de softwares proprietários e aumentar os níveis de segurança;

21. estímulo permanente ao empreendedorismo, à inovação tecnológica e ao avanço da pesquisa em ciência e
tecnologia, por meio da Fundação Parque Tecnológico Itaipu (FPTI) e de outras iniciativas;

22. incentivo e apoio ao associativismo e cooperativismo de produtores rurais e de pescadores, como alternativa para
melhorar a qualidade de vida dessas populações;

23. respeito à cultura e aos direitos das populações indígenas que vivem no entorno do seu reservatório;
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24. distribuição de royalties como compensação financeira aos municípios atingidos pela formação do seu
reservatório.

Por tudo isso, a Itaipu Binacional reúne todas as condições para ser bem avaliada em relação aos novos
indicadores de desempenho empresarial, que começam a reconhecer e valorizar o capital das empresas que
praticam a responsabilidade socioambiental.

Essa nova maneira de avaliar as ações empresariais já ocorre nas bolsas de valores mais importantes do mundo,
motivando a adoção desses mesmos indicadores por instituições como a International Hydropower Association, que
congrega milhares de empresas de energia em operação nos cinco continentes.

As iniciativas e práticas administrativas enumeradas anteriormente demonstram que a Itaipu é uma empresa que
assume e pratica responsabilidades ambientais e sociais, tendo uma atuação que vai muito além da sua função
econômica.

A Itaipu é hoje uma empresa comprometida com o desenvolvimento auto-sustentável do Brasil e do Paraguai, com
uma forte preocupação com a preservação do meio ambiente e a qualidade de vida das populações que vivem na
sua área de influência.

Este Plano de Comunicação Empresarial está imbuído dos valores que a Itaipu Binacional professa, sendo seu
objetivo primordial fortalecê-los e disseminá-los junto aos diferentes públicos com os quais a empresa se relaciona.
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1.4 A comunicação e a nova missão institucional da Itaipu Binacional

Em 2003, a Itaipu Binacional realizou um processo democrático de planejamento estratégico, que contou com a
participação efetiva de empregados, gerentes, superintendentes e diretores. Um dos temas revisados foi a missão
institucional que, segundo os especialistas, deve expressar a razão de ser de uma organização e definir, com
clareza, o papel que ela desempenha ou almeja desempenhar na sociedade e em seu ramo específico de atividade.

As discussões internas convergiram para um consenso sobre a necessidade de se adotar um novo conceito de
missão institucional, incorporando de forma mais explícita e afirmativa os valores, princípios éticos e fins que devem
nortear a atuação da Itaipu neste início do século XXI.

A nova definição da missão da empresa ganhou o seguinte enunciado:

Gerar energia elétrica de qualidade, com responsabilidade social e ambiental,
impulsionando o desenvolvimento econômico, turístico e tecnológico
sustentável, no Brasil e no Paraguai.

Essa declaração da missão da Itaipu Binacional preconiza uma nova perspectiva para a imagem institucional da
empresa, centrada no seu compromisso com a responsabilidade socioambiental e com o desenvolvimento
sustentável. Por isso, o Plano de Comunicação Empresarial da Itaipu Binacional deve estar em conformidade
com as políticas e diretrizes fundamentais do planejamento estratégico da instituição, tendo como foco fundamental
a imagem institucional, sua sustentação e disseminação tanto no ambiente interno quanto externo.
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As sete diretrizes fundamentais que devem pautar a atuação da Itaipu Binacional, conforme estabelecidas pelo
Planejamento Estratégico Empresarial, são enunciadas e descritas a seguir.

1. Integração binacional
Comprometimento constante na busca conjunta de soluções concretas das necessidades dos dois países, internas ou
externas à empresa, simétricas ou não, constituindo-se um exemplo de binacionalidade e instrumento de integração
da América do Sul.

2. Valores éticos
A conduta ética de todos os integrantes da Empresa constitui-se em obrigação fundamental e permanente.

3. Eficiência empresarial
A gestão dos recursos empresariais será otimizada visando a modicidade tarifária e o cumprimento da missão
empresarial.

4. Gestão responsável, participativa e transparente
Respeito à pluralidade de idéias em todos os níveis de gestão, onde as avaliações para a tomada de decisão levarão
em conta os compromissos com a responsabilidade, a participação e a transparência.

5. Valorização dos recursos humanos
Reconhecimento da dignidade, responsabilidade, competência e desempenho dos empregados, valorizando seu
crescimento profissional e desenvolvimento humano.

6. Compromisso social
Obrigação que assume a Empresa frente à comunidade no sentido de cooperar ativamente no seu desenvolvimento
integral.

Curitiba - Foz do Iguaçu  |  Outubro/2007

35



7. Compromisso ambiental
Obrigação da Empresa com a preservação, conservação e recuperação das condições ambientais da área de
influência, mediante a difusão, execução e apoio de ações ambientais adequadas, legando às gerações futuras um
ambiente melhor.

Este Plano deverá ainda articular as diversas ações de comunicação organizacional, criando condições favoráveis
para potencializar os seguintes objetivos estratégicos da empresa:

Objetivo estratégico 1
Manter a excelência na produção de energia.

Objetivo estratégico 2
Manter o equilíbrio econômico-financeiro da Entidade.

Objetivo estratégico 3
Aumentar a eficiência e a eficácia empresarial por meio da agilização de processos, transparência, participação e
gestão do conhecimento.

Objetivo estratégico 4
Valorizar seus recursos humanos mantendo-os qualificados e eficientes para excelência na gestão de serviços,
tecnologia e cuidado ambiental.
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Objetivo estratégico 5
Ampliar o conhecimento público e institucional da empresa sobre suas ações e sobre a singularidade de sua
natureza jurídica e estrutura administrativa.

Objetivo estratégico 6
Atuar com responsabilidade social visando contribuir para a melhoria de qualidade de vida da população do Brasil e
do Paraguai, fortalecendo as políticas públicas, relacionadas à educação, saúde, renda, segurança, infância e
juventude.

Objetivo estratégico 7
Preservar, conservar e recuperar o meio ambiente da região, de forma integrada com os municípios e demais atores,
consolidando a gestão por bacia hidrográfica.

Objetivo estratégico 8
Aproveitar efetivamente o potencial turístico e tecnológico de Itaipu e região, na perspectiva de geração de renda e
oportunidades para a comunidade, constituindo-se ainda como um pólo irradiador de conhecimento e integração
regional.

Objetivo estratégico 9
Realizar e fomentar atividades de pesquisa para desenvolvimento e inovação nas áreas de energia e meio ambiente.
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Parte II

2. Visão estratégica da comunicação empresarial

A Itaipu Binacional reconhece a comunicação como um elemento essencial para a sobrevivência das empresas e
organizações sociais no mundo moderno, caracterizado pela crescente competitividade econômica, pela velocidade
dos avanços tecnológicos e do conhecimento científico, pelas novas exigências do desenvolvimento humano e pelo
aumento contínuo dos fluxos e interatividade das informações.

Para a Itaipu, a comunicação representa uma interface entre os mercados brasileiro e paraguaio de energia e as
sociedades de ambos os países — um elo por meio do qual a empresa interage com outras organizações do setor e
se relaciona com os seus diferentes públicos de interesse. Constitui-se, ainda, uma alavanca das estratégias para o
fortalecimento de sua imagem corporativa e institucional.

Por isso, todo o processo de planejamento estratégico e gestão da comunicação organizacional que
fundamenta este Plano é guiado por uma visão de futuro, que busca responder aos desafios que se
desenham no horizonte de médio e longo prazos e aproveitar as oportunidades que se apresentam.
A política de comunicação, orientada por essa concepção estratégica, pretende contribuir para que a
Itaipu Binacional seja reconhecida por seus públicos interno e externo como:

(i) a maior usina hidrelétrica do mundo em produção de energia;

(ii) o principal elo de integração entre o Brasil e o Paraguai e exemplo de integração para o Mercosul;
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(iii) uma empresa pública de constituição jurídica sui generis, por sua binacionalidade;

(iv) uma empresa que zela pela eficiência na sua manutenção e operação, seguindo padrões rígidos de
segurança no trabalho e prevenção de acidentes;

(v) uma empresa atenta ao desenvolvimento constante de sua organização e da cadeia de valor a que
pertence, realizando ações de governança corporativa, gestão do conhecimento, pesquisa e inovação
tecnológica;

(vi) uma empresa de vital importância para o desenvolvimento e dinamismo das economias brasileira e
paraguaia;

(vii) uma empresa que detém as melhores práticas de responsabilidade socioambiental no setor de geração
de energia, contribuindo para o desenvolvimento sustentável, ambientalmente saudável e socialmente
responsável do Brasil e do Paraguai;

(viii) uma empresa que prima pela transparência e pela moralidade da sua gestão.
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2.1 Princípios e valores da comunicação empresarial

A Assessoria de Comunicação Social da Itaipu Binacional deverá pautar-se pelos seguintes princípios e
valores:

• ser ética, responsável e transparente no planejamento e execução das ações de comunicação organizacional;

• ser ágil, clara e precisa na divulgação de informações para os públicos interno e externo, sem prejuízo da
confidencialidade, quando necessário;

• ser confiável, diligente e prestativa no atendimento dos diversos grupos de relacionamento (funcionários,
contratados, profissionais dos meios de comunicação e demais atores envolvidos);

• ser focada, eficiente e organizada para atingir os objetivos e resultados esperados; defender os interesses da
instituição, resolver problemas, fazer uso planejado e responsável dos recursos e otimizar os custos das ações de
comunicação;

• ser competitiva, técnica e pró-ativa na exploração de mídias espontâneas, no relacionamento com os meios de
comunicação e com as fontes internas da entidade;

• ser dinâmica, moderna e inovadora, o que significa estar sintonizada com as novas tecnologias de informação e
contribuir com as estratégias de gestão e de mudanças na cultura organizacional;
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• ser envolvente, motivadora e solidária, o que significa ter capacidade de sensibilizar e mobilizar o público
interno e a comunidade em ações de responsabilidade social e ambiental patrocinadas pela entidade;

• ser democrática, interativa e participativa, o que significa estimular a incorporação de todos os atores internos
na implantação do Plano, garantindo-lhes representação e participação decisória no seu desenvolvimento,
avaliação e atualização.
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2.2 Objetivos do Plano Estratégico de Comunicação Empresarial

2.2.1 Objetivos gerais

• Promover o realinhamento estratégico da política de comunicação da Itaipu Binacional, visando assegurar maior
coordenação, efetividade, coerência e sinergia às ações de comunicação e, desse modo, torná-la capaz de agregar
valores e contribuir de forma decisiva para o fortalecimento da imagem da empresa e o cumprimento da sua missão
institucional.

2.2.2 Objetivos específicos

• Reestruturar a Assessoria de Comunicação Social, revisando suas atribuições, competências e responsabilidades
dentro da estrutura organizacional da empresa.

• Construir uma comunicação organizacional integrada, dando maior unidade às ações de comunicação interna e
externa, relações públicas e eventos, marketing e publicidade institucional.

• Promover maior articulação entre as Assessorias de Comunicação Social das margens Direita e Esquerda,
respeitando as diferenças culturais e os interesses específicos do Brasil e do Paraguai na gestão da entidade.

• Atualizar e agregar valores à marca Itaipu e promover a imagem interna e externa da entidade.

• Disseminar a nova missão institucional da empresa para os públicos interno e externo.
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• Afinar e unificar discursos, alinhar posicionamentos e compartilhar informações para melhorar o desempenho da
comunicação organizacional dirigida aos diferentes públicos.

• Criar um padrão de identidade visual corporativa a ser incorporado às diversas ações de comunicação da entidade.

• Incentivar, motivar e valorizar os funcionários e colaboradores, contribuindo para melhorar o ambiente interno e
para difundir valores, como companheirismo, dedição e solidariedade.

• Estimular o envolvimento e a participação do empregado em projetos e ações cidadãs de responsabilidade social e
ambiental que contribuam para melhorar as condições de vida das comunidades com as quais a Itaipu se relaciona.

• Inovar e aperfeiçoar continuamente o sistema de comunicação corporativa, assimilando novos recursos
tecnológicos e explorando melhor o potencial da internet e da intranet.

• Promover o uso sistemático do benchmarking como instrumento para pesquisar e avaliar as melhores práticas e
soluções em comunicação organizacional, particularmente de empresas públicas.

• Aprimorar o planejamento, o controle físico, operacional e financeiro e a capacidade de execução dos projetos de
comunicação interna e externa, eventos, pesquisas e ações de endomarketing.

•  Implantar um sistema de monitoramento e avaliação das ações de comunicação da entidade, mediante realização
periódica de pesquisas sobre atitudes e opinião dos diferentes públicos (interno e externo) e auditorias sobre
comunicação organizacional.
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Parte III

3. A imagem institucional da Itaipu Binacional

O maior patrimônio de uma empresa são a sua marca e a sua imagem institucional. É o que os especialistas
chamam de “ativos imateriais”. Por isso, toda organização deve promover e zelar pela sua identidade institucional.

O foco central de uma comunicação social ética e responsável deve ser a promoção da imagem institucional da
empresa e a sustentação desta com base na qualidade dos seus produtos e serviços e no compromisso com
padrões de excelência em gestão ambiental e segurança no trabalho. Deve-se buscar sistematicamente consolidá-la
junto aos diversos públicos e também melhorá-la e disseminá-la o mais amplamente possível.

Construir e preservar a imagem da Itaipu Binacional é uma tarefa diária que compete a todo o corpo
funcional, dos empregados e familiares aos prestadores de serviços, dos diretores, superintendentes e
gerentes aos colaboradores de todas as áreas. Todos, independente da função exercida, devem buscar
divulgar e promover a Itaipu, ressaltando, entre outros, os seguintes atributos positivos:

• empresa que simboliza a integração entre duas nações soberanas;

• empresa juridicamente internacional, emergente no campo do direito internacional público, com
  natureza jurídica diferenciada;
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• empresa comprometida com o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida das
  comunidades em sua área de influência;

• empresa que produz energia limpa, com qualidade e excelência técnica e operacional;

• empresa eficiente, que serve de modelo para os setores elétricos brasileiro e de outros países;

• empresa que possui um histórico de ações na área de responsabilidade social;

• empresa que cuida do meio ambiente, da água e da biodiversidade com o carinho e o respeito devidos;

• empresa que promove o turismo e o desenvolvimento regional sustentado;

• empresa comprometida com a difusão do conhecimento e de novas tecnologias;

• empresa que inova sua gestão, com adoção do planejamento estratégico, do pregão eletrônico e que
implanta um sistema moderno de gerenciamento de informações administrativas
  e financeiras;

• empresa que valoriza o ser humano em todas as suas dimensões e que investe no crescimento
  profissional dos seus funcionários e colaboradores;

• empresa que valoriza os seus empregados e que se empenha em garantir um ambiente de
  trabalho seguro, estimulante e saudável.
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Como empresa emergente no campo do direito internacional público, a Itaipu deve pautar a sua comunicação
institucional pelo atendimento ao direito à informação. Suas campanhas institucionais devem promover causas de
interesse público, como o respeito aos direitos humanos, a consciência ecológica, a igualdade de gênero e a
preservação do meio ambiente. Uma estratégia eficaz para promover a imagem institucional associada a temáticas
de interesse público é coordenar o lançamento de campanhas externas de mídia com datas comemorativas, como o
Dia Mundial das Águas (22 de março), o Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho) e o Dia da Árvore (21 de
setembro).

Portanto, compete a este Plano definir as diretrizes para o realinhamento da
política de comunicação da Itaipu Binacional, definindo claramente as
responsabilidades e os meios para que possam ser alcançados os resultados
concretos almejados pelas ações desenvolvidas. Para tanto, um dos
primeiros passos é a reestruturação da Assessoria de Comunicação Social.
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Parte IV

4. A reestruturação da Assessoria de Comunicação Social

A implementação deste Plano de Comunicação Empresarial exigirá uma reestruturação da Assessoria de
Comunicação Social. Faz-se necessário desenhar um novo organograma, compatível com as novas atribuições da
comunicação interna e externa. A estrutura atual deve ser ajustada para dar respostas ágeis e adequadas às
demandas recebidas.

Este Plano amplia de duas para três as áreas de responsabilidade da Comunicação Social, todas elas integradas,
agindo com sinergia: (i) Imprensa e Comunicação Interna; (ii) Marketing e Publicidade
e (iii) Relações Públicas.

Trata-se, portanto, de dotá-la, na revisão do Plano Estratégico Empresarial, de uma estrutura enxuta, com um
superintendente e três gerentes. Porém, capaz de garantir o funcionamento dessa área indispensável para a vida da
empresa. Além disso, faz-se necessário ampliar a equipe de comunicação, por meio de contratação e/ou
terceirização de produtos e ações específicas.

Curitiba - Foz do Iguaçu  |  Outubro/2007

47



4.1 Novo organograma da Assessoria de Comunicação Social

A estrutura adequada para a Assessoria de Comunicação Social será tratada binacionalmente, quando da revisão
da estrutura organizacional. Mas a estrutura ideal, necessária para o desenvolvimento das atividades, obedece ao
seguinte organograma:
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Parte V

5. Atribuições da Assessoria de Comunicação Social

São atribuições e prerrogativas da Assessoria de Comunicação Social – CS.GB:

• administrar e coordenar as seguintes áreas de responsabilidade subordinadas: Imprensa e Comunicação Interna;
Relações Públicas; e Marketing e Publicidade;

• coordenar a elaboração, implantação, avaliação e revisão periódica do Plano de Comunicação Empresarial da
Itaipu Binacional, em conjunto com as Diretorias e as áreas de Planejamento Empresarial, Recursos Humanos e
Informática;

• planejar, executar, monitorar e avaliar todas as ações e atividades relacionadas à comunicação interna e externa,
relações públicas, promoção de eventos, marketing social e institucional, publicidade legal e institucional;

• assessorar a Diretoria Geral na formulação de planos específicos de divulgação de programas, projetos e ações
da Itaipu Binacional e na definição de estratégias para lidar com situações emergenciais e de crise (paralisação e
greve de funcionários, acidentes, problemas técnicos e operacionais, cataclismos etc.);

• promover a imagem institucional da Itaipu perante os públicos internos e externos, em consonância com a missão,
valores, diretrizes e objetivos estabelecidos no planejamento estratégico da empresa;
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• estabelecer e cultivar um relacionamento profissional com jornalistas, colunistas, articulistas, repórteres e
setoristas de todos os veículos de comunicação (agências de notícias, emissoras de TV e rádio, jornais, revistas,
sites de notícias, blogs etc.) e com formadores de opinião, no Brasil e no exterior, sempre no interesse da Itaipu;

• gerenciar as páginas da Itaipu na Internet e na Intranet, responsabilizando-se pela atualização do layout e do
conteúdo, com apoio de todas as áreas, especialmente a Informática;

• gerenciar e supervisionar os contratos firmados com agências de publicidade, com empresas de promoção de
eventos e de registro e gravação de mídias, zelando pela qualidade dos produtos e serviços, cumprimento de
prazos e demais cláusulas contratuais;

• propor, planejar e organizar eventos internos e externos de interesse da Itaipu, bem como definir critérios para
apoio e patrocínio de eventos promovidos por terceiros;

• planejar e coordenar todas as visitas institucionais e técnico-científicas às instalações da Usina Hidrelétrica de
Itaipu;

• planejar, coordenar e desenvolver todas as ações e atividades de comunicação social da Fundação Itaiguapy
(Hospital Ministro Costa Cavalcanti) e da Fundação Parque Tecnológico Itaipu (FPTI), associando as atividades e
serviços prestados à comunidade por essas instituições à imagem da mantenedora (Itaipu Binacional);

• desenvolver, juntamente com a área de Planejamento Empresarial e as Diretorias, uma gestão compartilhada de
arquivos e documentação para preservação da memória histórica da Itaipu.
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5.1 Atividades de imprensa e comunicação interna

5.1.1 Comunicação externa

• Relacionar-se, de forma pró-ativa e profissional, com jornalistas, colunistas, editores, repórteres e setoristas de
todos os veículos de comunicação (jornais, rádios, revistas, televisões, sites de notícia, blogs etc.) para disseminar
informações de interesse público, promover a imagem institucional da Itaipu Binacional, divulgar ações e
realizações, prestar esclarecimentos e programar entrevistas.

• Relacionar-se, de forma pró-ativa e profissional, com correspondentes de veículos de comunicação estrangeiros
para disseminar a imagem institucional da Itaipu Binacional no exterior, divulgar ações e realizações, prestar
esclarecimentos e programar entrevistas.

• Relacionar-se, de forma pró-ativa e profissional, com grupos de formadores de opinião e públicos estratégicos
para projetar e fortalecer a imagem institucional da empresa.

• Apurar, produzir, editar e distribuir sugestões de pautas, press-releases, briefings e positioning papers sobre a
Itaipu Binacional e suas atividades para o público externo (imprensa, comunidade, órgãos governamentais e
organizações sociais).

• Preparar comunicados, notas oficiais, mensagens e outras comunicações externas, visando atender às
necessidades da entidade e às demandas dos veículos de comunicação.

• Manter sempre atualizado o mailing list e o cadastro de contatos dos veículos de comunicação nacionais,
estaduais e regionais.

• Recepcionar e atender correspondentes estrangeiros, jornalistas, colunistas, repórteres, setoristas e formadores
de opinião convidados ou em visita espontânea à Itaipu.
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• Acompanhar e tomar todas as providências para garantir o acesso dos órgãos de imprensa à entidade, visando à
realização de entrevistas, coberturas e reportagens, quando necessário.

• Gerenciar o site da Itaipu na Internet, sendo responsável pela atualização do conteúdo fotográfico, sonoro, textual e
visual.

• Responder às demandas e questionamentos direcionados à empresa pelos internautas que acessam o portal da
Itaipu na Internet.

• Realizar, por meio de clipping e auditoria da imagem externa, leitura dos principais jornais nacionais, regionais e
paraguaios, mantendo controle eletrônico das informações publicadas sobre a Itaipu e assuntos de interesse da
empresa.

• Cobrir os eventos e acontecimentos externos de interesse da empresa para promover sua divulgação.

• Coordenar e organizar, com apoio das Diretorias, a pauta semanal de informações de interesse da entidade para
divulgação externa.

• Preparar textos e roteiros que subsidiem a elaboração de áudios, documentários jornalísticos em vídeo,
campanhas e peças promocionais externas.

• Coordenar projetos jornalísticos especiais, como a preparação de textos e edição do jornal e da revista da
entidade.

• Realizar as ações e atividades de assessoria de imprensa da Fundação Itaiguapy (Hospital Ministro Costa
Cavalcanti) e da Fundação Parque Tecnológico Itaipu (FPTI), reiterando sempre o vínculo com a Itaipu.

• Coordenar a produção e edição de textos para elaboração anual do Balanço Social da entidade.
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5.1.2  Comunicação interna

• Apurar, produzir, editar e divulgar informações para o público interno, utilizando-se dos meios de comunicação
interna eletrônicos (Intranet, JIE e Notes), impressos (JIM) e outros.

• Criar, em conjunto com a área de Recursos Humanos, mecanismos de feedback e consulta para colher opiniões e
sugestões dos empregados e colaboradores sobre as políticas da empresa, relações de trabalho e ações de
comunicação interna.

• Coordenar e organizar, com apoio das Diretorias, a pauta de informações de interesse da entidade para divulgação
interna.

• Gerenciar o portal da Intranet, sendo responsável, com apoio de todas as áreas, pela atualização do conteúdo
fotográfico, sonoro, textual e visual.

• Fazer a cobertura fotográfica e jornalística de eventos internos da entidade e organizar, controlar e manter o
arquivo fotográfico;

• Definir, em conjunto com as áreas de Recursos Humanos e de Planejamento Empresarial, estratégias de
comunicação administrativa e gerencial.

• Envolver e mobilizar o público interno na construção e na divulgação de informações de interesse da entidade.

• Organizar e manter atualizado o Guia de Fontes Internas da entidade.

• Cobrir os eventos e acontecimentos internos da empresa para promover sua divulgação.
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• Cobrir os eventos e acontecimentos internos da empresa para promover sua divulgação.

• Redigir avisos e comunicados para publicação nos canais de comunicação internos.

• Preparar textos e roteiros que subsidiem a elaboração de áudios, vídeos, campanhas e peças promocionais
internas.

• Realizar estudos de viabilidade para possível implantação da Rádio e TV da Itaipu Binacional.

• Definir e explorar, com apoio e suporte da Informática, novas ferramentas de comunicação interna em tempo real,
usando texto, áudio, vídeo e outras ferramentas de colaboração, que possibilitem maior interatividade com o público
interno.

• Produzir e manter atualizado o Manual de Gerenciamento de Crises.
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5.2 Atividades de marketing e publicidade

• Planejar e coordenar as atividades de criação e produção de campanhas de marketing e publicidade para promover
e sustentar a imagem institucional da empresa.

• Atuar, em conjunto com todas as Diretorias, no planejamento e divulgação de ações, campanhas, eventos,
programas, informações e outros trabalhos das áreas solicitantes.

• Relacionar-se com a agência de publicidade contratada pela empresa, sendo responsável pelo gerenciamento do
contrato e fazendo o planejamento, acompanhamento e aprovação dos trabalhos realizados.

• Definir slogan, conceitos e estratégias para difundir programas, projetos e ações vinculados à imagem institucional
da entidade.

• Realizar, em conjunto com a área de Recursos Humanos, pesquisas de clima organizacional para auxiliar a
comunicação interna, o planejamento empresarial e as decisões de Diretoria.

• Realizar pesquisas de opinião na região de abrangência da Itaipu para avaliar o impacto e a percepção da
comunidade em relação aos programas, projetos e ações desenvolvidos pela entidade.

• Coordenar a realização de estudos para atualização da logomarca e reformulação da comunicação visual da Itaipu
Binacional.

• Organizar e manter atualizado o Manual de Identidade Visual/Institucional da Itaipu.

• Estabelecer padrão visual, controlar e aprovar a produção de publicações, bem como de materiais informativos e
promocionais da empresa, tanto para o público interno quanto externo.
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• Acompanhar e aprovar a impressão de publicações e materiais gráficos.

• Coordenar e aprovar a produção de peças e programas de audiovisual, como documentários, filmes, videotapes e
gravações sonoras de interesse da entidade.

• Definir, em conjunto com as Diretorias, o calendário anual das campanhas institucionais da Itaipu.

• Planejar e desenvolver, em conjunto com as áreas de Recursos Humanos e Planejamento Empresarial, atividades
de endomarketing para o público interno da empresa (empregados, gerentes, superintendentes, diretores,
prestadores de serviços, fornecedores, familiares e aposentados).

• Planejar e coordenar as ações e atividades de marketing e publicidade da Fundação Itaiguapy/Hospital Ministro
Costa Cavalcanti e da Fundação Parque Tecnológico Itaipu (FPTI), zelando para que todas as campanhas, de
natureza institucional e mercadológica, destaquem a relevância dos serviços prestados à comunidade em
associação com a imagem institucional da mantenedora, a Itaipu Binacional.

• Definir critérios e prioridades para apoio institucional e patrocínio de eventos que possam contribuir para o
fortalecimento da imagem da empresa e sua relação com as comunidades lindeiras, fornecedores, clientes e
parceiros.

• Coordenar e negociar a publicação de editais da empresa nos veículos de comunicação especializados.

• Coordenar, organizar e manter o arquivo único da Comunicação Social (o Projeto Memória), abrangendo materiais
gráficos, publicações, anúncios publicitários, fotografias, informações jornalísticas, clipping, videotapes, filmes e
gravações sonoras, promovendo e disciplinando a sua utilização.

• Coordenar a criação e a produção de peças promocionais para divulgação de eventos internos e externos.
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5.3 Atividades de relações públicas

• Planejar e executar as atividades internas e externas de relações públicas da entidade.

• Articular os contatos da entidade com poderes públicos, ONGs, comunidades lindeiras, sociedade civil, comunidade
científica e acadêmica, meios culturais etc.

• Relacionar-se com a empresa de promoção de eventos contratada pela empresa, acompanhando e aprovando o
desenvolvimento dos trabalhos solicitados.

• Coordenar o sistema de recepção de visitantes nas instalações da Usina Hidrelétrica de Itaipu, administrando o
Centro de Recepção de Visitantes.

• Prestar, quando necessário, apoio às Diretorias na recepção de seus visitantes especiais, ligados às atividades
estratégicas das áreas, coordenando os aspectos logísticos envolvidos.

• Planejar e promover a organização e a realização de eventos internos e externos de caráter científico, tecnológico,
cultural, ecológico, desportivo e de responsabilidade social, de finalidades convergentes com os interesses da Itaipu.

• Organizar e divulgar internamente o Calendário Anual de Eventos de todas as Diretorias.

• Coordenar e/ou apoiar a realização de campanhas institucionais de incentivo à segurança e saúde no trabalho,
racionalização de gastos, eficiência e produtividade, qualidade dos serviços, uso de software livre, novas práticas de
gerenciamento e cultura de gestão, responsabilidade social e ambiental e outras convergentes com os interesses da
empresa.
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• Coordenar e/ou apoiar a realização de exposições, fixas ou itinerantes, e de palestras sobre a Itaipu, para
comunidades localizadas na sua área de influência ou para grupos formadores de opinião.

• Planejar e controlar a distribuição de publicações e de materiais informativos e promocionais da empresa.

• Planejar e coordenar as ações e atividades de relações públicas da Fundação Itaiguapy (Hospital Ministro Costa
Cavalcanti) e da Fundação Parque Tecnológico Itaipu (FPTI).

• Produzir e manter atualizado o Manual de Recepção aos Visitantes.

• Planejar e executar as atividades internas e externas de Cerimonial da empresa.

• Fazer a seleção, contratação e supervisão dos serviços de terceiros para eventos e outras necessidades.

• Definir, em conjunto com a Diretoria de Coordenação, estratégia de aproveitamento dos espaços da Itaipu
Binacional para exposições, tais como CRV, Ecomuseu e Espaço Cultural Miguel Reale.

• Organizar e manter atualizado o mailing list empresarial.

• Produzir relatório diário e mensal de atividades.

Curitiba - Foz do Iguaçu  |  Outubro/2007

58



Parte VI

6. A marca Itaipu Binacional

Mais do que um símbolo gráfico e um logotipo, uma boa marca é aquela capaz de sintetizar e expressar o conceito e
a imagem da empresa perante seus diversos públicos. A marca deve expressar a alma, o espírito e a identidade
corporativa. É a razão social da empresa. Seu cartão de visita.

A marca Itaipu Binacional foi criada em 1974 pelo arquiteto Aloísio Vasconcelos. Nessas mais de três décadas,
mudanças fundamentais aconteceram no mundo e nos países-sócios deste empreendimento binacional. A marca da
empresa mantém sua força, mas precisa evoluir, se modernizar. O simbolismo da palavra Itaipu, que na língua tupi-
guarani significa “pedra que canta”, deve ser preservado. Portanto, a atualização da logomarca da Itaipu deve ser
feita sem romper com suas raízes históricas. Essa revisão deve vir acompanhada da definição de critérios e padrões
adequados à sua multiplicidade de usos.
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A marca Itaipu Binacional é uma marca forte, associada a valores positivos, como o empreendedorismo e a
capacidade de realização dos povos brasileiro e paraguaio. No imaginário social, a Itaipu se tornou sinônimo de
desenvolvimento e progresso. Proclamada como uma das sete maravilhas da engenharia mundial, a Itaipu
representa o sonho de grandeza que embalou o chamado “Milagre Brasileiro”, no período de acelerado crescimento
econômico do final dos anos 60 e primeira metade da década de 70. Até hoje, a maior hidrelétrica do mundo em
geração de energia é motivo de orgulho para os brasileiros e paraguaios.

A renovação da marca Itaipu deve incorporar novos valores, como o
compromisso com a responsabilidade socioambiental e o desenvolvimento
sustentável. Deve expressar, ainda, o espírito de solidariedade e integração
que está presente hoje nas relações entre os países-membros do Mercosul e
da comunidade das nações latino-americanas. Finalmente, a marca Itaipu
deve estar associada à eficiência gerencial, à excelência técnica na produção
de energia e à valorização dos seus funcionários e colaboradores.
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6.1 O slogan institucional

A escolha de um slogan tem como finalidade acentuar a filosofia que norteia a atuação da empresa e seu
posicionamento no mercado e diante da opinião pública. O slogan deve ser criativo, original e de fácil memorização
para facilitar sua compreensão, identificando uma campanha ou a imagem institucional. Um bom slogan é aquele
que consegue estabelecer uma clara associação entre o ramo de atuação da empresa com valores apreciados pela
sociedade na qual está inserida.

A identidade institucional da Itaipu traz a marca indelével do desenvolvimentismo – a idéia do Estado empreendedor,
que investe em grandes projetos de infra-estrutura, mobilizando a sociedade em torno de um projeto de
modernização e desenvolvimento. Foi nesse contexto que o projeto da Itaipu foi gestado e executado.

Nas últimas três décadas, o mundo vivenciou um período de rápidas transformações econômicas e tecnológicas. A
América Latina passou por profundas transformações políticas e por severos ajustes estruturais das suas
economias.

Finalmente, Brasil e Paraguai realizaram um longo e bem-sucedido processo de transição democrática.
O novo contexto político e econômico requer um reposicionamento da Itaipu, de forma a refletir as exigências e
expectativas atuais das sociedades brasileira e paraguaia. O novo slogan deve traduzir os novos valores e
compromissos dos governos democraticamente eleitos nos dois países.
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Com base na missão, na visão de futuro e nos objetivos estratégicos
estipulados neste Plano de Comunicação Empresarial, entendemos que o
slogan que melhor simboliza atualmente o nome da empresa é o que já foi
utilizado na campanha de divulgação da inauguração das duas novas
unidades geradoras: Itaipu Binacional - Integração que gera energia e
desenvolvimento.
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Parte VII

7. Os focos da comunicação organizacional

Um dos maiores desafios da comunicação organizacional hoje em dia é a segmentação do público e da informação,
uma tendência irreversível nos veículos impressos, eletrônicos e digitais, que se acentua diante dos seus
stakeholders e exige muita atenção dos profissionais que trabalham nessa área. O foco da comunicação, portanto,
passou a ser decisivo.

No caso da Itaipu, a geração de energia para atender às demandas dos mercados brasileiro e paraguaio deve ser o
foco prioritário de sua comunicação organizacional. É essa a razão de ser da empresa.

Ciência e tecnologia (Parque Tecnológico Itaipu), meio ambiente (Programa Cultivando Água Boa), responsabilidade
social (diversas ações), saúde (Hospital Ministro Costa Cavalcanti e Programa Saúde da Fronteira) e turismo
(Complexo Turístico Itaipu) surgem como focos secundários, porém, estratégicos, pois têm potencial de agregar valor
à marca da empresa.

Uma estratégia que poderá ser utilizada para ajustar o foco da comunicação e promover o alinhamento entre as
fontes e gestores da empresa é a produção de positioning papers sobre temáticas relevantes na atuação da Itaipu.
Além de questões ligadas ao negócio principal – a geração de energia –, poderão ser objeto de análises mais
aprofundadas temas como desenvolvimento sustentável, integração regional, gestão ambiental, biodiversidade etc.

Outro recurso a ser usado é pesquisar e resgatar o comportamento passado da mídia em relação a situações de crise,
visando estabelecer estratégias mais eficientes de atuação quando elas se repetirem (blecaute, enchente, seca,
queda das linhas de transmissão, problemas técnicos e operacionais, acidentes, denúncias etc.). Esse levantamento
poderá fazer parte da auditoria de imagem.
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Finalmente, especial atenção deverá ser dada à organização de bancos de dados inteligentes para subsidiar as ações
de comunicação, incluindo:

(i) guia de fontes para a mídia;

(ii) cadastro e perfil de veículos e jornalistas, incorporando informações sobre linha editorial dos veículos e áreas de
especialização e interesse dos profissionais da imprensa;

(iii) resultados da auditoria sistemática da presença e imagem da empresa na mídia, alinhada aos objetivos
estratégicos;

(iv) banco de informações sobre matriz energética e setor de energia elétrica, em particular, gestão socioambiental e
outros temas que tenham ligação estreita com os objetivos estratégicos da empresa;

(v) banco de informações do sistema de planejamento e controle empresarial, relacionados a aspectos estratégicos,
táticos, orçamentários e de desenvolvimento organizacional.
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7.1 Os públicos da comunicação empresarial

Definir os diversos públicos de interesse da organização é de fundamental importância para o sucesso das ações de
comunicação. Por isso, os públicos-alvos da Itaipu estão divididos e subdivididos nas categorias elencadas a seguir.
Grosso modo, os públicos externos podem ser agrupados de acordo com os seguintes segmentos:

a. empregados e colaboradores;

b. governo e autoridades (Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário);

c. veículos de comunicação e profissionais da mídia (jornais, revistas, emissoras de televisão e rádio, sites de notícias,
blogs etc.);

d. comunidades acadêmica e científica (universidades, centros de pesquisa, lideranças da comunidade acadêmica,
pesquisadores etc.).

e. opinião pública em geral.

Em sintonia com a segmentação preconizada neste Plano, a comunicação institucional da Itaipu deverá desenvolver
ações estratégicas diferenciadas para cada um desses segmentos, levando sempre em conta interesses,
expectativas, vínculos e compromissos distintos de cada público.

A seguir, é apresentada uma lista dos principais públicos internos e externos.
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7.1.1 Os públicos da comunicação interna

• Diretores
• Superintendentes
• Gerentes
• Gestores de Programas
• Consultores
• Empregados
• Empreendedores
• Prestadores de Serviços
• Terceirizados
• Estagiários (PIIT, Jovens Jardineiros, Bom Menino etc.)
• Sindicalistas
• Aposentados
• Familiares
• Assemib
• Fundação Itaiguapy
• Fundação Itai
• Fibra
• Fundação PTI
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7.1.2 Os públicos da comunicação externa

• Dirigentes e profissionais de empresas e entidades representativas do sistema elétrico;
• Dirigentes e profissionais de empresas de comunicação e entidades representativas do setor;
• Dirigentes e profissionais de organismos internacionais;
• Autoridades e profissionais do Poder Executivo nos âmbitos estadual, regional e municipal;
• Representantes e profissionais do Poder Legislativo nos âmbitos federal, estadual, regional
  e municipal;
• Autoridades e profissionais do Poder Judiciário nos âmbitos federal, estadual, regional e municipal;
• Dirigentes e profissionais de estatais e instituições financeiras;
• Dirigentes e profissionais de organismos de fomento ao desenvolvimento regional;
• Dirigentes e profissionais de órgãos oficiais e agentes de turismo;
• Empresários e diretores de empresas;
• Dirigentes e profissionais de entidades internacionais do setor elétrico;
• Organizações não-governamentais e organizações e entidades do Terceiro Setor;
• Dirigentes e profissionais de órgãos ambientais da União, Estado do Paraná e municípios da região da
  Bacia do Paraná III;
• Dirigentes e profissionais de instituições de ensino e pesquisa, incluídos estudantes, universitários
e pesquisadores;
• Lideranças da sociedade civil organizada;
• Dirigentes de entidades de responsabilidade social;
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• Dirigentes de associações de classes diversas (engenheiros, médicos etc.);
• Dirigentes e profissionais de órgãos de segurança pública;
• Usuários do Hospital Ministro Costa Cavalcanti;
• Usuários das instalações do Parque Tecnológico Itaipu;
• Formadores de opinião;
• Consumidores de energia elétrica;
• Associações comunitárias e movimentos sociais;
• Entidades beneficentes e religiosas;
• Produtores rurais da região da Bacia do Paraná III;
• Populações indígenas;
• Cooperativas agrícolas;
• Público em geral.
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7.2 Os canais de comunicação

A Comunicação Social da Itaipu Binacional deve utilizar uma multiplicidade de meios e recursos, adequados aos
diferentes públicos, internos e externos.

Este Plano deve orientar o aprimoramento e um melhor aproveitamento dos veículos e canais
já existentes, bem como incentivar o desenvolvimento de novos instrumentos para atender a
necessidades específicas.

A implantação de uma autêntica Sala de Imprensa no site da Itaipu apresenta-se como uma tarefa prioritária. O
objetivo é tornar mais interativo e atraente o espaço dedicado ao atendimento exclusivo da imprensa, oferecendo
informações relevantes para jornalistas. O banco de releases e fotos já disponível é o ponto de partida para a
construção da Sala de Imprensa. Essa ação é estratégica para que o novo portal da Itaipu se consolide como uma
fonte confiável e consultada sobre energia elétrica e temas correlatos.

Outra iniciativa importante nessa direção é a criação de uma newsletter eletrônica, com periodicidade a ser definida,
para divulgação de informações da empresa e seus projetos sociais e ambientais. Deverão ser tratados com destaque
temas relacionados à política para o setor elétrico, matriz energética, integração regional e gestão ambiental. Esse
novo canal será dirigido à mídia e a outros públicos estratégicos.
Deverá ser considerada, ainda, a edição de um informativo específico sobre o Parque Tecnológico Itaipu, com o
objetivo de assegurar maior visibilidade às suas ações e atividades, com foco em empreendedorismo, educação
profissional e inovação tecnológica.

Deverá ser estudada, ainda, a viabilidade de a empresa patrocinar publicações técnicas direcionadas à comunidade
acadêmica, livros didáticos e materiais pedagógicos sobre educação ambiental e obras literárias para o grande
público, em parceria com editoras comerciais. Uma idéia é criar uma Coleção Itaipu.

O inventário apresentado a seguir não é exaustivo, mas contempla os principais canais em uso.
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7.2.1 Os canais de comunicação interna

• Intranet
• JIE
• Notes
• RH Informa
• Jornal Itaipu Mural
• Reuniões com superintendentes, gerentes e empregados
• Eventos
• Rádio e TV/IB
• Videoconferências
• Chats, fóruns, Messenger, Skype etc.
• Comunicados e decisões da Diretoria e do Conselho de Administração (RCAs, DETs, RDEs etc.)
• Manual de Integração do Novo Empregado
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7.2.2 Os canais de comunicação externa

• Assessoria de imprensa
• Internet
• Hotsites
• Revista de Itaipu
• Jornal Cultivando Água Boa
• Balanço Social
• Filme institucional para exibição no CRV
• Filme institucional para exibição na Iluminação da Barragem
• Documentários sobre as principais ações de responsabilidade socioambiental
• Famturs
• Campanhas promocionais e peças publicitárias
• Participação em congressos, exposições, feiras, seminários, workshops e outros eventos
• Apresentações do Coral de Itaipu
• Apresentações de palestras por representantes da Itaipu em eventos e cursos
• Presença institucional da Itaipu em eventos, encontros e reuniões, por meio de seus dirigentes
  ou representantes
• Brindes, cartazes, displays, folders e estandes
• Publicações técnicas, turísticas e informativas
• Apoios e patrocínios
• Visitas técnicas
• Visitas especiais
• Turistas
• Audiências/reuniões públicas
• Relatório Anual de Itaipu (relatório de administração)
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Parte VIII

8. Plano de ações estratégicas

Conforme já foi dito, este Plano não tem uma função normativa. Seu objetivo central é traçar diretrizes e definir
estratégias para orientar a comunicação organizacional. Contudo, para torná-lo efetivo, incluímos uma lista de ações
estratégicas que deverão ser implementadas a curto e médio prazos - algumas delas já desenvolvidas e outras em
andamento. A seguir, são elencadas essas ações, acompanhadas de uma breve descrição e da indicação da área
responsável pela sua execução.

8.1 Manual de identidade visual
Descrição da proposta: A logomarca da Itaipu Binacional deve passar por um processo de atualização e
modernização. Esse manual deve ser uma espécie de guia de utilização correta da nova marca Itaipu, estabelecendo
critérios e padrões para as múltiplas aplicações e uniformidade para as ações de comunicação digital, gráfica e visual.
Responsabilidade: CS.GB, com Diretorias e agência de publicidade licitada (participação das PEs).
Situação atual: em fase de desenvolvimento, com conclusão prevista para o final de 2007.

8.2 Guia de Fontes Internas
Descrição da proposta: Esse Guia irá identificar os responsáveis pelos programas, projetos e ações de cada Diretoria,
para facilitar o contato, a apuração e o levantamento de informações para a comunicação interna e externa.
Responsabilidade: CS.GB com Diretorias.
Situação atual: em fase de levantamento.

Curitiba - Foz do Iguaçu  |  Outubro/2007

72



8.3 Manual de recepção aos convidados e turistas e organização de visitas técnicas
Descrição da proposta: Esse manual deve trazer orientações básicas aos empregados e/ou guias de turismo da
Itaipu sobre procedimentos de recepção (como se comunicar e o que comunicar, como se comportar e como tratar)
aos convidados, visitantes e turistas. Deve, ainda, orientar a organização de visitas técnicas.
Responsabilidade: CS.GB e Fundação PTI.
Situação atual: em fase de avaliação.

8.4 Manual de conduta de representantes institucionais da Itaipu em eventos,
encontros e reuniões
Esse manual deve conter orientações básicas relativas à conduta de empregados que forem designados
representantes institucionais da Itaipu em eventos, encontros, reuniões e congêneres, tais como:
i) apresentar-se em protocolos para registro e anúncio da presença; ii) fornecer material institucional da Itaipu
(folders, folhetos, brindes), quando conveniente; iii) obter as informações básicas do evento na forma de material
escrito e indicações de endereços eletrônicos; iv) elaborar relatório escrito de participação, a ser apresentado ao
superior hierárquico, indicando as oportunidades percebidas ou providências a serem tomadas.
Responsabilidade: CS.GB, RH e PE.
Situação atual: em fase de avaliação.

8.5 Manual de gerenciamento de crises
Descrição da proposta: Esse manual deve conter informações, contatos e orientar sobre procedimentos básicos a
serem adotados para enfrentar situações de crise que possam atingir a imagem da empresa, tais como: blecautes,
enchentes, intempéries, greves, denúncias, quedas de linhas de transmissão, problemas técnicos, entre outros.
Responsabilidade: CS.GB, Segurança Empresarial, Manutenção, Operação, Jurídica, RH e Meio Ambiente.
Situação atual: em fase de avaliação.
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8.6 Positioning Papers
Descrição da proposta: Identificar temas e questões controversas e/ou relevantes com respeito à área de atuação da
Itaipu (matriz energética, gestão e conservação ambiental, uso sustentável de recursos hídricos, binacionalidade e
integração regional, transparência das contas, etc.) e gerar positioning papers para promover o alinhamento entre as
fontes e gestores da empresa. Documentos  devem estimular a unidade de discurso e, dessa forma, contribuir para
fortalecer a imagem corporativa.
Responsabilidade: CS.GB, PE e Diretorias.
Situação atual: Três positioning papers escritos e aprovados.

8.7 Pesquisa de clima organizacional
Descrição da proposta: Pesquisa anual que tem por objetivo medir o nível de satisfação dos empregados e
colaboradores internos com o trabalho e o grau de comprometimento destes com os objetivos estratégicos da
empresa, para auxiliar a comunicação, o RH e a Diretoria na melhoria das relações de trabalho e da qualidade do
ambiente interno.
Responsabilidade: CS.GB e RH.
Situação atual: em fase de avaliação.

8.8 Auditoria de Comunicação Interna/Externa
Descrição da proposta: Análise dos veículos e canais e do processo global de comunicação interna, a partir de
pesquisa com os públicos internos. Esse diagnóstico deve contribuir para balizar as estratégias e ações de
comunicação interna, bem como para detectar as redes de comunicação internas, as lideranças informais e os
hábitos de comunicação dos funcionários e colaboradores.
Externamente, análise do site da Itaipu: utilização da Internet, serviços oferecidos, satisfação do usuário e conteúdo.
Responsabilidade: CS.GB, RH e SI.
Situação atual: em fase de avaliação.
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8.9 Pesquisa anual de opinião externa
Descrição da proposta: Pesquisa anual que tem por objetivo avaliar a percepção dos formadores de opinião e da
população em geral sobre o impacto dos principais programas, projetos e ações de responsabilidade socioambiental
da empresa em Foz do Iguaçu e municípios lindeiros ao reservatório da Itaipu.
Responsabilidade: CS.GB e PE.
Situação atual: uma pesquisa já realizada e outra em andamento.

8.10 Auditoria de imagem externa
Descrição da proposta: Auditoria sistemática da presença e imagem na imprensa alinhada aos objetivos estratégicos.
Será feito acompanhamento diário e sistemático da exposição da empresa na mídia (Internet, jornais, rádios, revistas
e TVs), identificando os pontos positivos e negativos da estratégia de comunicação e apontando os sinais de crise ou
oportunidade para promover a imagem institucional.
Responsabilidade: CS.GB e empresa especializada contratada.
Situação atual: em fase de avaliação.

8.11 Calendário Anual de Eventos
Descrição da proposta: Esse calendário tem por objetivo mapear e programar a participação da Itaipu em congressos,
exposições, feiras, seminários e outros eventos de médio e grande porte, de interesse de todas as Diretorias, para
facilitar as ações de comunicação, organização e planejamento (financeiro e operacional).
Responsabilidade: CS.GB e Diretorias.
Situação atual: em desenvolvimento.
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8.12 Calendário anual de campanhas institucionais
Descrição da proposta: Esse calendário deve estabelecer previamente cronograma anual de campanhas
promocionais e peças publicitárias para permitir maior planejamento e otimização das verbas da comunicação. As
campanhas institucionais deverão coincidir com datas significativas para a empresa, como o aniversário da sua
fundação (17 de maio), Dia Mundial do Meio Ambiente (5 de junho), Dia da Água, Dia da Árvore etc.
Responsabilidade: CS.GB e Diretorias.
Situação atual: Em fase de levantamento para inclusão no orçamento de 2008.

8.13 Novo filme institucional
Descrição da proposta: Produzir um novo filme institucional com qualidade de cinema para exibição no Centro de
Recepção aos Visitantes (CRV), Iluminação da Barragem, TVs educativas e para distribuição gratuita e restrita.
Responsabilidade: CS.GB, produtora de vídeo contratada e agência de publicidade.
Situação atual: Filme pronto.

8.14 Novo portal de Itaipu – Internet
Descrição da proposta: Desenvolver um novo portal de informações da Itaipu para a Internet, em três idiomas
(português, inglês e espanhol) que valorize imagens e informações, utilizando-se de ferramentas modernas, como
CSS, HTML Dinâmico, Flash e RSS, entre outras, e com sistema gerenciador de conteúdo em software livre Drupal e
banco de dados em software livre PostgreSQL.
Responsabilidade: CS.GB, SI e empresa terceirizada, com apoio das Diretorias.
Situação atual: Novo portal pronto para ser colocado no ar.
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8.15  Novo portal de Itaipu – Intranet
Descrição da proposta: Desenvolver um novo portal de informações da Itaipu para a intranet, que valorize imagens e
informações, tendo o JIE como âncora e fazendo uso de ferramentas modernas, como CSS, HTML Dinâmico, Flash e
RSS, entre outras, e com sistema gerenciador de conteúdo em software livre Drupal e banco de dados em software
livre PostgreSQL.
Responsabilidade: CS.GB, SI e empresa terceirizada, com apoio das Diretorias.
Situação atual: em fase inicial de desenvolvimento.

8.16  Renovação da folheteria institucional
Descrição da proposta: Produzir novos folders, revistas técnicas e folhetos institucionais para distribuição a
autoridades, turistas e às visitas técnicas, incorporando os dados da atual gestão e atualizando informações e
imagens.
Responsabilidade: CS.GB e agência de publicidade, com apoio das Diretorias.
Situação atual: em andamento.

8.17  Implantação do Projeto Memória
Descrição da proposta: Esse projeto visa reunir todo o acervo de áudios, fotos, vídeos, publicações, textos e peças
publicitárias da Itaipu Binacional num arquivo único, para preservar a memória histórica da comunicação social. Esse
projeto pode ser o embrião de uma gestão compartilhada de todos os arquivos da entidade, no futuro, em parceria
com a área de Planejamento Empresarial, reunindo acervos de todas as Diretorias, o Centro de Documentação, o
Banco de Estudos e Textos Técnicos e a Gestão do Conhecimento.
Responsabilidade: CS.GB.
Situação atual: em avaliação.
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8.18 Projeto Lição de Ecologia
Descrição da proposta: Campanha de educação ambiental do Programa Cultivando Água Boa, composta de 15
clipes radiofônicos de um minuto de duração a serem veiculados em parceria com todas as emissoras de rádio da
região da Bacia Hidrográfica do Paraná III. Edição de cinco clipes do projeto para a TV, com duração de um minuto
cada.
Responsabilidade: CS.GG e Diretoria de Coordenação.
Situação atual: já foram produzidos e veiculados 35 clipes radiofônicos e 5 clipes de TV.

8.19 Filme sobre responsabilidade socioambiental
Descrição da proposta: Produção de documentários jornalísticos em beta digital para divulgar as principais ações e
realizações da Itaipu nas áreas de saúde, meio ambiente, turismo, desenvolvimento tecnológico (PTI) e
responsabilidade social.
Responsabilidade: CS.GB, Coordenação de Responsabilidade Social, com apoio das áreas.
Situação atual: filme pronto.

8.20  Reformulação do Jornal de Itaipu Mural – JIM
Descrição da proposta: Inovar a linguagem, a edição e o visual do JIM, criando uma nova apresentação gráfica para
o jornal, de forma que ele atinja melhor seu público-alvo.
Responsabilidade: CS.GB.
Situação atual: projeto implantado, faltando apenas a aquisição de seis impressores janto de tinta em formato A3
para agilizar a impressão.
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8.21 Reformulação do Jornal de Itaipu Eletrônico – JIE
Descrição da proposta: O JIE deverá passar por um processo de reformulação, visando torná-lo um veículo mais
identificado com as necessidades e expectativas do público interno, ao qual se destina. O novo JIE deverá passar a
ser o âncora do novo portal da Intranet da Itaipu. O novo JIE deve incorporar ferramentas modernas, como CSS,
HTML Dinâmico, Flash e RSS, entre outras, e com sistema gerenciador de conteúdo em software livre Drupal e
banco de dados em software livre PostgreSQL.
Responsabilidade: CS.GB, SI e empresa terceirizada.
Situação atual: novo JIE pronto e implementado.

8.22 Reformulação do RH Informa
Descrição da proposta: Reformular o RH Informa, integrando-o ao JIE e ao JIM, o que exigirá maior sinergia entre a
Comunicação Social e o setor de Recursos Humanos.
Responsabilidade: CS.GB e RH.
Situação atual: RH Informa já foi incorporado ao novo design do JIE, já implantado.

8.23 Reestruturação do Processo de Planejamento e Controle Financeiro da CS.GB
Descrição da proposta: Aprimorar o planejamento e o controle financeiro, físico e operacional da Comunicação
Social, para maximizar o uso dos recursos e os resultados a serem atingidos. Os procedimentos da CS.GB, no que
se refere aos contratos das agências de publicidade e de eventos, deverão ser normatizados de acordo com as
recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU), embora Itaipu não tenha essa obrigatoriedade. O
planejamento sistemático das ações e a definição de prioridades devem ser incorporados com ferramentas
gerenciais da CS.GB, permitindo uma otimização no uso dos recursos e maior transparência dos gastos.
Responsabilidade: CS.GB.
Situação atual: projeto implantado. Promoveu-se, ainda, a reclassificação orçamentária e contábil das ações da
CS.GB. E foram adotados novos critérios para concessão de apoios e patrocínios, com assinatura de termo de
responsabilidade e exigência de prestação de contas.
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8.24 Reformulação da comunicação visual
Realizar estudos e propor a todas as áreas da empresa, inclusive Fundação Parque Tecnológico Itaipu (FPTI) e
Complexo Turístico Itaipu, uma nova comunicação visual. O objetivo dessa ação é uniformizar e garantir a unidade
na comunicação visual, reforçando, assim, a imagem institucional da Itaipu. Por essa nova comunicação visual
compreendem-se todas as ações de comunicação da empresa, desde sinalização administrativa, sinalização
operacional, sinalização de segurança, sinalização de trânsito e sinalização turística.
Responsabilidade: CS.GB e agência de publicidade licitada.
Situação atual: estudos em desenvolvimento para implantação da nova comunicação visual em 2008.

8.25 Comitê de comunicação empresarial
Descrição da proposta: Assessorar a Comunicação Social na formulação, acompanhamento e avaliação permanente
da política e do Plano de Comunicação Empresarial. Caberá ainda ao Comitê de Comunicação Empresarial definir a
política de apoio e patrocínio da empresa, estabelecendo critérios objetivos e transparentes para análise de pedidos
apresentados por terceiros.
Responsabilidade: CS.GB com representantes indicados pelas Diretorias (um por Diretoria), um representante da
Coordenação de Turismo, do Planejamento Empresarial, da Fundação PTI e da Fundação Itaiguapy.
Situação atual: em avaliação. Implantação prevista para 2008.

8.26 Banco de imagens em alta resolução
Descrição da proposta: Reequipar a Divisão de Imprensa com novos equipamentos fotográficos e produzir um banco
de imagens em alta resolução para uso em todos os materiais de divulgação institucional.
Responsabilidade: CS.GB
Situação atual: projeto implantado, com mais de 2 mil fotos produzidas, sobre os principais programas e ações da
empresa.
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8.27 Realização de processo seletivo externo
Descrição da proposta: Reforçar o quadro de empregados da CS.GB, contratando profissionais experientes, por
meio de processo seletivo externo, para atender às demandas internas e externas de comunicação.
Responsabilidade: CS.GB e RH
Situação atual: processo seletivo realizado e profissionais contratados.

8.28 Organizar a manter mailing list empresarial
Descrição da proposta: Organizar e manter atualizado, para auxílio às Diretorias e divulgação institucional, um banco
de dados informatizado das autoridades, entidades governamentais, empresariais, do terceiro setor e de formadores
de opinião no Brasil que, por meio de uma ferramenta de fácil utilização, que permita ao usuário a geração de
inúmeras possibilidades de mailings, filtro avançado de seleção de informações com base no IBGE, impressão de
etiquetas, relatórios, saída para envio de e-mails e fax, entre outras opções.
Responsabilidade: CS.GB
Situação atual: em andamento
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Referências utilizadas

• Empresas nas quais a comunicação tem status de diretoria: Coca-Cola, Souza Cruz, Fiat, CPFL, Avon, Nestlé,
entre outras.

• Empresa pública que possui um plano de comunicação considerado modelo: Embrapa.

• Empresas que promoveram programas bem-sucedidos de resgate da memória histórica: Petrobras, Embraer e Pão
de Açúcar.

• Empresa que abriu canal para recebimento de denúncias e sugestões do público: Vale do Rio Doce.

• Empresa pública que criou ouvidoria: Eletrobrás.
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