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Dificilmente hoje alguém questiona sobre a importância de cidades e governos locais
participarem das questões da agenda global que os afetam. Em pouco tempo, talvez apenas
uma década, os prefeitos e as autoridades locais ganharam terreno, legitimidade, espaço, voz
e influência nos debates mundiais como nunca antes. Hoje, a gestão de riscos e desastres, a
luta contra o crime organizado e a segurança urbana, a inclusão social, a migração, o
desenvolvimento econômico, a inovação tecnológica, entre outros, são temas da agenda
mundial local em matéria de trabalho dos governo locais.
 
Tal incursão não ocorreu automaticamente nem tem sido livre de altos e baixos. A prática tem
diferido muito de região para região e atualmente coexistem nações onde as cidades são
muito ativas e participantes da política externa, com outras onde não têm voz ou influência,
nem são consultadas.
 
A verdade é que a tendência para a internacionalização dos governos locais é clara e está
evoluindo agora. Os quadros legais nacionais estão sendo atualizados e, todos os dias mais
cursos, seminários, workshops e cursos de diploma estão surgindo em resposta a uma
demanda crescente para entender e capitalizar essa tendência. Cada vez mais agências do
Sistema das Nações Unidas estão organizando, dialogando e convidando prefeitos,
autoridades municipais das cidades e representantes das redes governamentais locais para
preparar seus programas estratégicos.

INTRODUÇÃO
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Desenvolvimentos recentes incluem pelo menos três fenômenos
simultâneos: primeiro, um crescimento exponencial do ativismo
internacional dos governos locais; em segundo lugar, uma mudança
de foco em sua forma de se inserir no mundo, não apenas como
atores de cooperação (doadores ou beneficiários), mas como atores
da agenda global em todas as suas expressões; e terceiro, uma
mudança nas modalidades e formas de se relacionar com o
estrangeiro, cada vez mais profissionais, focadas em resultados,
projetos, através de redes e estruturas inovadoras, como a
cooperação Sul-Sul e a internacionalização através de ações supra
municipais.
 
Nesse contexto, chegou a hora de perguntar se a ação internacional
é uma política pública ou não. Haverá aqueles que consideram que
as relações internacionais não são assuntos do governo local.
Outros consideram que o mundo mudou e que os governos locais
não podem ficar de fora dos debates sobre os problemas que os
afetam, nem sobre os espaços de tomada de decisão sobre o futuro
do planeta.

Este documento sintetiza as abordagens do Caderno 02
Internacionalização do governo local. Uma política pública em
construção que analisa os novos desafios enfrentados pelos
governos locais em questões internacionais e a maneira como eles
são organizados para lidar com eles.
 
O caderno foi co-editado pelo Governo da Cidade do México,
Coordenador Geral do Projeto AL-LAs e pelo Distrito Metropolitano
de Quito, Equador, responsável pela Segunda Oficina de
Aprendizagem onde começam os debates que levaram a esta
publicação. O workshop foi organizado em setembro de 2013 pela
Diretoria Metropolitana de Relações Internacionais de Quito, com o
apoio da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, sede
Equador (FLACSO) e contou com a participação da Secretaria
Nacional de Planejamento (SENPLADES), da Secretaria Técnica de
Cooperação Internacional do Equador (SETECI) e a Associação de
Municípios do Equador (AME).
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Nos últimos anos, os governos locais intensificaram suas
atividades de ação externa realizando eventos internacionais,
assinando acordos com cidades estrangeiras, organizando feiras
ou participando de comissões e reuniões para que suas vozes
fossem ouvidas em grandes debates internacionais.

CAPÍTULO I .  
 
OS NOVOS DESAFIOS DOS GOVERNOS LOCAIS EM
ASSUNTOS INTERNACIONAIS
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Com essas atividades, os escritórios de relações internacionais
de muitas cidades têm acrescentado novas atividades às
geminações clássicas, acordos de cooperação ou atos de
protocolo que costumavam ocupar a maioria das tarefas de ação
externa de um governo local ou regional.
 
Esta seção identifica as principais mudanças para as quais os
escritórios que desejam fortalecer sua institucionalização e suas
capacidades devem se adaptar.



MUDANÇA DE ABORDAGEM: DE RELAÇÕES
ASSIMÉTRICAS PARA HORIZONTAIS

Até recentemente, a ação externa dos governos locais
era frequentemente interpretada apenas no campo da
cooperação para o desenvolvimento. Quando os
governos locais começaram seu caminho no campo da
cooperação, eles reproduziram a lógica Norte-Sul, de
modo que a cooperação descentralizada inicialmente
consistia de relações entre um governo local do "norte"
que transferia recursos econômicos para sua
contraparte "do sul", embora essas transferências não
financiassem diretamente a operação de uma política
pública.
 
Neste contexto, o governo local "beneficiário" ou
"destinatário" da ajuda visualizou a cooperação
descentralizada como fonte de recursos mais dentro do
sistema de cooperação para o desenvolvimento.

Progressivamente, os governos locais começaram a
valorizar sua especificidade e perceber que os
problemas que acontecem à administração local, apesar
das diferenças territoriais, são semelhantes e, portanto,
o melhor interlocutor para compartilhá-los e encontrar
soluções comuns é outro governo local.
 
Na prática, essas abordagens coexistem. Às vezes os
departamentos responsáveis   pela solidariedade
internacional, uma visão tradicional, são articulados com
os departamentos de projeção internacional, que têm
uma visão mais estratégica da internacionalização.
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MUDANÇA DE TEMAS: DAS NECESSIDADES BÁSICAS
PARA O FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E A
MELHORIA DA GOVERNAÇÃO LOCAL

As relações de cooperação descentralizada foram
inicialmente baseadas em objetivos de combate à
pobreza e, portanto, na cobertura das necessidades
básicas das populações mais vulneráveis. A
transferência de recursos para a construção de infra-
estrutura ou o envio de ambulâncias, caminhões de
bombeiros usados, recipientes de alimentos, sementes
ou medicamentos costumavam ser os instrumentos que
marcavam as relações entre os governos locais
“doadores” e “receptores”.
 
Gradualmente moveu-se em direção ao apoio de
políticas públicas locais que permitem melhorar a
qualidade de vida da população, fortalecer a
administração local, tanto técnica quanto politicamente,
avançar no funcionamento democrático e favorecer a
governança local.

Desta forma e através de relações recíprocas, o foco é
colocado na melhoria dos aspectos técnicos e políticos
que fazem parte das funções do governo local:
planejamento estratégico, instrumentos de diagnóstico e
planejamento, gestão transversal e intersetorial,
desenho, implementação e avaliação de políticas
setoriais, financiamento local ou fórmulas para dar
sustentabilidade às políticas adotadas.
 
Alguns dos temas específicos que têm definido as
relações no campo da cooperação entre os governos
locais e que expressam a agenda política de muitas
cidades da América Latina são: transporte urbano,
desenvolvimento social, cidade inclusiva e sustentável,
ambiente, segurança cidadã, igualdade de gênero,
patrimônio e cultura.
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Frequentemente, a competição pela visibilidade internacional
ocorre entre cidades que, devido ao seu tamanho ou condição
de capital do país, geralmente estão melhor posicionadas. No
entanto, ultimamente, algumas cidades médias ou cidades que
não são capitais nacionais quebraram essa tendência,
salientando-se decisivamente no mapa mundial.
 
Como observado, na prática existe uma ampla gama de
modalidades para atrair investimento ou promover o
desenvolvimento econômico local que se afasta da busca de
fundos através de subvenções clássicas de cooperação para o
desenvolvimento.

O financiamento é uma das maiores preocupações dos
governos locais. Embora eles começaram a ter maior
autonomia e competências, muitas vezes não foram
acompanhadas dos recursos necessários para exercê-las.
Tradicionalmente, uma das maneiras de aliviar essas
deficiências orçamentárias tem sido atrair fundos da
cooperação descentralizada através da apresentação de
projetos.
 
Esta modalidade começou progressivamente a perder
importância em favor de outros formatos mais alinhados com
a projeção do município para atrair comércio, investimentos,
turismo, conhecimento e oportunidades financeiras para o
território.

MUDANÇA DE MODALIDADES: DA CAPTAÇÃO DE
RECURSOS PARA A PROMOÇÃO ECONÔMICA E A
PROJEÇÃO DO TERRITÓRIO
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As práticas de cooperação Sul-Sul não são inteiramente
novas, já que há décadas existem relações entre os
governos locais da região fora de suas fronteiras
nacionais, especialmente dos processos de integração
regional (Mercocidades, Sistema de Integração Centro-
Americana –SICA– ou a Comunidade Andina –CAN–, são
bons exemplos).

NOVOS MECANISMOS DE INTERCÂMBIO

A cooperação Sul-Sul

A consolidação do trabalho em rede
e a incidência política

Rumo a estruturas supramunicipais

Cada vez mais, as ações de cooperação e vinculação
internacional são entre territórios, sejam cidades, áreas
metropolitanas ou mesmo regiões. A noção tradicional
de que a cooperação descentralizada está entre
município e município está sendo superada para
quebrar as fronteiras jurídico-administrativas e
expandir o escopo tanto em termos de atores quanto de
espaço territorial.

A última tendência que representa um novo desafio
para os governos locais no campo da ação externa é a
busca por marcos supra-municipais que não se
restrinjam aos limites jurídico-administrativos de uma
jurisdição local.
 
Os laços de cooperação entre as cidades da América
Latina e da Europa têm se desenvolvido muito
significativamente nos últimos dez anos, o que
significou uma mudança nas relações de cooperação,
promovendo o intercâmbio de conhecimentos,
experiências, valores e inovações em diversas áreas e
com atores no campo local (empresas, jovens,
universidades, hospitais...).
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As mudanças nas tendências de ação e cooperação que o mundo atual impõe aos governos locais são complexas e
multiformes e podem afetar tanto os objetivos do município em assuntos internacionais quanto a maneira pela qual
ele é organizado para realizá-los.

CAPÍTULO I I .  
 
AÇÃO INTERNACIONAL,  UMA NOVA POLÍTICA PÚBLICA LOCAL EM
CONSTRUÇÃO
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A maioria dos governos locais realiza atividades no exterior sem que eles sejam enquadrados em uma abordagem estratégica, sejam
concebidos de maneira abrangente, estejam sujeitos a um planejamento rigoroso dos recursos necessários nem envolvam atores
locais e cidadãos. Três elementos são mencionados para levar em consideração.

AS PRINCIPAIS LIMITAÇÕES DA AÇÃO INTERNACIONAL DOS
GOVERNOS LOCAIS

Quadro jurídico e regulamentar restritivo A ausência de planejamento estratégico e
a dispersão de atividadesUma das principais limitações da ação internacional é a

falta de um quadro jurídico-legal que reconheça os
governos locais como atores de pleno direito nas
relações internacionais, que lhes dê competências claras
nesse campo, garanta a segurança jurídica de suas ações
e acordos com parceiros de outros países e estabeleça a
colaboração necessária entre os diferentes níveis da
administração pública, desde os municípios até o
governo central. A maioria dos países ainda não
reconhece os governos locais como atores de pleno
direito na arena internacional.

O fato de não formular de forma clara e explícita as
razões pelas quais o governo local quer se
internacionalizar e os objetivos e resultados esperados
desse processo significa que a ação internacional é
muitas vezes limitada a uma série de ações específicas,
reativas e descoordenadas, empreendidas em geral pela
iniciativa dos diferentes serviços e departamentos ou
que respondem simplesmente a certas demandas vindas
do exterior.
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Tendo em conta aas respostas dos parceiros do Projeto AL-
LAs, torna-se evidente a falta de elementos essenciais para
que a ação internacional seja considerada como uma política
pública.Entre os elementos faltantes mais significativos estão:
 
-a inexistência de um quadro jurídico-institucional favorável,
-a falta de integração da ação internacional dentro do Plano
do Governo Local,
-ausência de transversalidade,
-a pouca articulação com os outros atores locais,
-assim como a ausência de mecanismos claros de
responsabilização, transparência, comunicação,
monitoramento e avaliação.
 
Tudo isso se traduz em ações internacionais desconexas e
"reativas" e uma fraqueza institucional do escritório
responsável pelas relações internacionais.

Falta de instrumentos adequados para a
internacionalização estratégica
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A ação internacional é um novo campo de ação dos governos
locais que abre outras possibilidades de crescimento e novas
perspectivas de relações entre territórios de diferentes países
e que deve ser considerada, a partir de agora, como parte
integrante da ação do governo local.
 
Deste ponto de vista, a dinâmica de internacionalização da
entidade local deve ser considerada como um processo de
mudança, que afeta, em particular, três facetas importantes:

POR QUE AÇÃO INTERNACIONAL DEVE SER
UMA POLÍTICA PÚBLICA NO NÍVEL LOCAL?

É conveniente enfatizar que uma política pública abrangente
de ação internacional deve ser objeto de uma ampla
comunicação pública e prover mecanismos de
responsabilização através dos quais o governo local submeta
à cidadania os processos realizados e os resultados obtidos
em cada caso.

a maneira pela qual o governo local considera e aborda a
questão internacional;
o tipo de envolvimento dos atores locais e o grau de
participação dos cidadãos na internacionalização do
território e
a institucionalização e consolidação dos instrumentos
necessários para levar a cabo a política de
internacionalização.
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O processo de internacionalização do território requer forte
liderança e vontade política das mais altas autoridades da
instituição local.

Para isso, alguns referentes importantes podem ser os planos
estratégicos já realizados, que certamente terão estabelecido
e acordado um diagnóstico dos pontos fortes e fracos da
cidade e delineado as principais características do modelo de
cidade que o governo local quer promover.

PONTOS-CHAVE PARA DESENVOLVER UMA ESTRATÉGIA
DE INTERNACIONALIZAÇÃO COMO POLÍTICA PÚBLICA

A elaboração de uma estratégia de ação internacional e
projeção externa é baseada em um trabalho de análise e
reflexão participativa que se baseia em três elementos básicos:

Liderança do prefeito ou autoridade
local e orientação política do processo

Articulação com o plano estratégico da
cidade

Elaboração da estratégia e seleção dos
eixos de internacionalização

a especificidade do município: isto é, seus pontos fortes e
suas características originais,
a vontade política de transformação: isto é, o "projeto" do
futuro que o governo local tem para a cidade e que quer
promover,
a coerência com as políticas nacionais.

14



No trabalho de identificação e seleção dos eixos de
internacionalização, bem como na definição das atividades a
serem implementadas, é essencial que o número máximo de
departamentos municipais esteja envolvido. A transversalidade
deve estar presente desde o início da reflexão estratégica para
internacionalizar a cidade.

Muitos atores econômicos e sociais locais geralmente
participam ativamente do processo de elaboração e
implementação da estratégia de projeção e abertura
internacional, tais como: câmaras de comércio, empresas,
hospitais, centros de pesquisa e de conhecimento, centros
educacionais, empregadores e representantes sindicais ou
grupos de produtores locais.

É conveniente que o escritório de Relações Internacionais esteja
diretamente associado ao planejamento estratégico da cidade e
à elaboração, monitoramento e avaliação dos planos
correspondentes. O conjunto de ações deve estar ao serviço da
política pública de ação internacional que o governo local
definiu através de um processo participativo.

A transversalidade e o envolvimento
dos departamentos municipais.

Articulação com atores locais e
participação da sociedade civil.

Consolidação do escritório de Relações
Internacionais.
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O elemento central desta seção é saber que tipo de escritório de Relações Internacionais é necessário, concentrando-se
em como projetar, organizar e profissionalizar essa estrutura, já que é o instrumento-chave para a implementação de uma
política pública local de ação internacional.

CAPÍTULO I I I .  
 
O ESCRITÓRIO DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS,  UM
INSTRUMENTO PARA PROMOVER A CIDADE E O TERRITÓRIO
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Estrutura institucional para ação externa

A construção de uma política pública de ação externa
ajuda a definir e especificar os objetivos de
internacionalização da cidade em coerência com o modelo
de cidade é procurado. Esse processo deve estar refletido
na estrutura institucional, ou seja, na localização do
escritório dentro do organograma da administração.
 
A escolha da posição do escritório dentro ou fora da
estrutura institucional é uma decisão política que tem um
peso decisivo na sua capacidade de ação, uma vez que,
dependendo de onde está localizado, pode ou não exercer
um papel coordenador e transversal, e pode fortalecer ou
enfraquecer a ação externa do governo local.

É por isso que não é de surpreender que o pessoal dos
escritórios e seus gerentes busquem realizar um trabalho
de advocacia e conscientização política dentro dos
municípios para que a ação externa seja entendida como
um elemento estratégico para o governo local e,
consequentemente, dar um passo ao nível da estrutura
que permita ganhar peso, atenção e importância às
relações externas dentro do organograma.
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Uma boa articulação dos esforços setoriais e a visão estratégica do que o governo local precisa em termos de ação internacional
permite multiplicar os efeitos positivos e o impacto das diferentes ações e ajuda a colocá-las em coerência, para um melhor
aproveitamento da população.

TRANSVERSALIDADE DA AÇÃO EXTERNA

Cada governo local pode se perguntar quais funções ou
atribuições o escritório de relações internacionais
reconheceu em relação aos outros departamentos. A resposta
a esta pergunta permite visualizar mais claramente se o
escritório está limitado a uma função de serviço e suporte
técnico aos departamentos, se assume uma função de
coordenação operacional ou se exerce uma função de
liderança estratégica no campo das relações internacionais.

Na maioria dos casos analisados, os mecanismos de
articulação intersetorial são criados ad hoc para um
determinado projeto (entrevistas, mesas redondas, equipes
multidisciplinares, etc.) ou limitam-se a reuniões regulares
com os demais departamentos. Assim, nota-se que a
integração e a coordenação intersetorial continuam a ser um
desafio e uma prioridade para avançar em direção a uma
política pública de ação internacional.

Instrumentos
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Uma vez que a orientação política e estratégica da ação
externa tenha sido identificada, seus objetivos e
instrumentos tenham sido escolhidos, sua localização
dentro da estrutura institucional e sua relação com os
outros serviços e departamentos tenha sido definida, o foco
será no funcionamento interno do escritório.

A estrutura interna da maioria dos escritórios de Relações
Internacionais atende aos seguintes critérios:

Estratégico: 
que opera de acordo com os
objetivos perseguidos de
cooperação, atração de
investimentos, projeção da
cidade, etc.

Estrutura interna.

OPERAÇÃO E ORGANIZAÇÃO INTERNA DOS
ESCRITÓRIOS
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Geográfico:
que divide tarefas por países,
regiões ou continentes.

Técnico-funcional: 
que é estruturado de acordo com as
modalidades de atuação do escritório:
projetos, convênios, etc.; ou de acordo com
as funções necessárias para a sua gestão
adequada: comunicação, administração e
finanças.

1.
2.

3.



No caso dos escritórios de RR.II, os recursos técnicos
poderiam ser divididos em três tipos: recursos materiais,
procedimentos e ferramentas para planejamento e
estratégia.

O pessoal que executa a política de ação externa
dependerá em grande parte da capacidade econômica do
governo local. Geralmente, há menos pessoal do que
seria apropriado e a carga de trabalho esperada
geralmente excede a capacidade de lidar com isso. Um
passo essencial na organização de operações internas é o
desenho do perfil dos postos de trabalho e a
identificação de funções e pessoal com habilidades
profissionais para desenvolvê-las.

Em questões financeiras, a política de ação externa tende
a ter dificuldades semelhantes às de outras políticas
públicas: escassez de recursos. Assim, analogamente a
outras questões, um dos maiores problemas dos
governos locais é a falta de correlação entre as novas
habilidades que adquirem e os recursos econômicos para
realizá-las. Os recursos econômicos limitados e
insuficientes dos escritórios continuam a ser o campo de
batalha de suas equipes e a busca de recursos faz parte
das estratégias de ação externa das cidades.

RECURSOS TÉCNICOS, HUMANOS E
FINANCEIROS NECESSÁRIOS

Recursos técnicos

Recursos humanos

Recursos financeiros
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Alguns governos locais com intensa atividade externa
abriram escritórios de representação no
exterior. Embora não haja muitos, é cada vez mais
comum ver tais representações, que alguns chamaram
mesmo “Embaixadas”. Na maioria dos casos, os
escritórios são instalados em capitais estrangeiros ou
grandes cidades para promover negócios, comércio e
atividades econômicas.

Embaixadas, casas ou
representações do governo local
no exterior
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CAPÍTULO IV.
 
COMUNICAR: ELEMENTO-CHAVE DA POLÍTICA PÚBLICA DE
AÇÃO INTERNACIONAL NA CIDADE
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A experiência generalizada mostra que a comunicação
costuma ser um elemento externo à política pública de
ação internacional, associada à mera difusão de
resultados ou atividades específicas. Ou seja, a
comunicação só é levada em conta em geral no final do
processo, muitas vezes de forma improvisada, mas não é
considerada como um elemento-chave em todo o ciclo da
política.
 
A comunicação é uma espinha dorsal que contribui para
a democratização do desenho e a gestão de políticas
públicas porque envolve a comunidade na definição e
resolução de problemas, permite a disseminação de
políticas para os cidadãos, a mídia e os tomadores de
decisão e mobiliza conhecimentos e práticas
compartilhadas.

Em muitas ocasiões, o novo papel desempenhado pelas
cidades no campo das relações internacionais não foi
acompanhado por estratégias de comunicação claras e
transversais, definidas com base em objetivos e
mensagens com uma visão de longo prazo e que foram
previamente acordadas e internalizadas pela própria
instituição. Pelo contrário, é comum encontrar ações de
comunicação isoladas, lançadas apenas para a difusão
de alguma atividade concreta que descontextualizada e
sem uma estratégia integral por trás, pode, na melhor
das hipóteses, perder grandes oportunidades, e na pior
das hipóteses, levar a mal-entendidos e até mesmo
percepções negativas.

Por que a comunicação é crucial? O que tipo de comunicação é
necessária?
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Essa abordagem é comparável à comunicação corporativa
clássica e geralmente se concentra na divulgação de
resultados ou produtos finais. A comunicação sobre
resultados funciona como uma ferramenta externa e não
participa dos diferentes ciclos do processo.
 
 
 
 
Essa modalidade é entendida como uma ferramenta
transversal e estratégica, presente no programa ou
política a partir de sua própria concepção e que
participa de todos os ciclos do processo. Consiste em
utilizar a comunicação como uma ferramenta mais para
alcançar os resultados desejados da política de ação
internacional e não apenas como um instrumento
pontual para disseminar resultados concretos.

Da comunicação sobre resultados
à comunicação para resultados

a.

b.

5
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A comunicação sobre resultados

A comunicação para resultados

Comunicação sobre resultados
em assuntos internacionais

Comunicação para resultados em
assuntos internacionais

Equivalente à comunicação
corporativa

Objetivo: comunicar os resultados /
impactos alcançados. Discussão sobre
se é útil para projetos de
desenvolvimento ou apenas para a
instituição

Presença: aparece no final do
programa ou projeto

Ferramenta de visibilidade,
imagem corporativa e publicidade

Visão de curto prazo

Público-alvo: enfoca-se na
opinião pública, instituições
parceiras e outros níveis de
governo

Papel dos comunicadores:
provedores de informação
sobre/dos resultados (de cima
para baixo)
A maior parte dos esforços da
cooperação internacional
concentra-se nesta área, que é
geralmente um elemento central
dos mandatos de parceiros e
doadores.

Equivalente a comunicação
estratégica ou comunicação para
desenvolvimento (C4D)

Objetivo: uso da comunicação
para atingir os objetivos de
desenvolvimento do programa

Presença: integrado ao longo do
ciclo do programa, desde o
diagnóstico até a avaliação
Ferramenta de gestão para
aumentar as chances de sucesso
no processo de desenvolvimento
Visão de médio e longo prazo
Público-alvo: centra-se nos
beneficiários(as) do programa e
outras partes interessadas,
incluindo responsáveis políticos,
organizações da sociedade civil,
atores socioeconómicos e instituições
parceiras.
Papel dos comunicadores: eles têm
um papel importante no
estabelecimento de metas,
estratégias e alocação de recursos
É ainda uma opção minoritária
devido à falta de conhecimento
do seu potencial pelos decisores,
à falta de recursos especializados
e aos custos de mediar o seu
impacto.



A maioria dos escritórios de relações internacionais
coincide em apontar que um dos seus grandes calcanhares
de Aquiles é a comunicação interna. E precisamente essa
comunicação interna é um elemento-chave para articular
uma coordenação entre as diferentes áreas da instituição,
a fim de construir uma verdadeira política transversal de
ação externa.
 

Comunicação interna, fator-chave

Portanto, a comunicação interna ou interdepartamental é
um dos principais desafios das estratégias de
internacionalização dos governos locais para que toda a
instituição esteja alinhada com os objetivos do escritório
de relações internacionais. Frequentemente, os diferentes
departamentos de uma instituição desconhecem os
objetivos ou atividades do escritório de relações
internacionais, atingindo até mesmo a realizar ações
externas unilateralmente. Essas dinâmicas geram
sobreposições, disfunções, duplicidades e até suspeitas.

25



A construção de uma estratégia implica a incorporação
clara da comunicação como elemento transversal do
escritório de RRII. Ou seja, um elemento que está
presente em todos os ciclos da política de ação externa
(identificação, planejamento, execução, valoração e
avaliação) e que está inter-relacionado com uma
complexa rede de atores.

Os escritórios de relações internacionais tendem a não
ser autônomos em matéria de comunicação. Isso causa
dificuldades de gerenciamento, pode minar os esforços
comunicativos feitos e às vezes dá origem a informações
distorcidas ou descontextualizadas.

CONSTRUÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA DE COMUNICAÇÃO

Planejamento e visão estratégica
para ação internacional

Autonomia das políticas de
comunicação
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A comunicação envolve o gerenciamento de intangíveis,
bem como a construção de percepções e cumplicidades.
Um plano de comunicação não deve ser entendido como
uma fórmula matemática, mas sim como um marco
estratégico que estabelece objetivos, prioridades e
ações, mas que também está sujeito a altas doses de
flexibilidade, criatividade e adaptabilidade.

Um plano de comunicação deve ser:

INSTRUMENTOS PRÁTICOS PARA UMA COMUNICAÇÃO INTEGRAL

PLANO DE COMUNICAÇÃO

Sustentado  
Consenso
Integrado na estrutura da política de ação
internacional
Transversal 
Claro
Com dotação adequada de recursos
humanos e econômicos
Com uma visão a médio e longo prazo
Com prioridades estabelecidas
Avaliável tanto para seu funcionamento
quanto para seus resultados
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TABELA 2. Plano de comunicação: exemplos de
canais e ferramentas

*Fonte: Elaborção própria

28

Público-alvo

Objetivos

Canais /
Ferramentas

Opinião pública em
geral

Obter visibilidade
política para agendas,
atores e formas de
entender a realidade

Mídia de massa, redes
sociais, websites,
campanhas
publicitárias,
pesquisas, ações de
marketing

Mídia local e comunitária,
eventos públicos,
reuniões comunitárias,
ações no terreno, redes
sociais, intervenção
criativa do entorno, etc.

Conectar ao local e
promover a participação
da comunidade

Cidadãos Atores públicos

Influenciar a tomada de
decisões e políticas públicas

Reuniões com governos,
legisladores, partidos,
sindicatos e empregadores,
líderes de movimentos sociais,
etc .; produção e disseminação
de materiais especializados;
organização de seminários;
participação em fóruns;
conteúdo web especializado,
blog e publicações
selecionadas, etc.

Líderes de opinião e jornalistas

Participar na produção da esfera
pública colocando tópicos na
agenda de mídia

Reuniões com formadores de
opinião, preparação de
documentos sobre questões
fundamentais, reações legitimadas
a temas quentes, plano de mídia
(trabalho personalizado com
jornalistas, reuniões de
informação, conferências de
imprensa, patrocínios e
intercâmbio, etc.), web, banco de
dados relevante e de fácil acesso,
etc.

Plataforma virtual, web, blog,
redes sociais, reuniões,
seminários, workshops, ações
de incidência, etc.

Networking para o desenho de
políticas e ações de
intervenção pública

Contrapostos técnicos e
políticos



 
Utilidade e simpatia são dois conceitos-chave ao gerenciar
um site. Os usuários passam pouco tempo navegando. Eles
querem encontrar as informações necessárias quase
automaticamente, por isso é obrigatório projetar portais
intuitivos, com menus claros, poderosos mecanismos de
busca e atualizações constantes.
 
 
Espaço para reflexão, geração de agenda, opinião e troca
com o público. Um blog bem gerenciado pode contribuir
para a construção da opinião pública, prestígio e
reputação.
 
 
Com uma leitura rápida e quase fotográfica, o usuário deve
ser capaz de detectar todas as informações e decidir se
está interessado em expandir um determinado assunto.

Ferramentas de comunicação

As redes sociais são multidirecionais, não lineares, seu
funcionamento é aprendido coletivamente na hora.

Boletins informativos periódicos.

Blog.

Website.

Abordagem para redes sociais

29



TABELA 3. Principais vantagens e riscos das redes
sociais

*Fonte: Elaboração própria

Relacionamento com a mídia
Uma das dificuldades que surgem na maioria dos
escritórios de Relações Internacionais nas cidades é a falta
de habilidade para interagir diretamente com a mídia, o
que muitas vezes faz que sua mensagem seja diluída ou
deformada no grande aparato institucional da imprensa,
cujas prioridades nem sempre coincidem. As relações com
a imprensa devem ser entendidas como uma carreira à
distância, baseada na transparência e no profissionalismo
e cujo elemento-chave é entender e aceitar a dinâmica da
mídia.

O grande desafio é passar das ações concretas e
ferramentas específicas que muitas cidades começaram a
implementar, para o planejamento e desenho de
estratégias mais ambiciosas, capazes de articular na
mesma direção toda a ação externa desdobrada pelas
cidades e os benefícios que isso implica na vida dos
cidadãos.
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VANTAGENS

RISCOS

Gratuita e fácil de
usar

Confusão entre
usabilidade e
capacidade de produzir
conteúdo apropriado

Acessibilidade

Perda de
profissionalismo
Confusão entre faceta
privada e institucional.

Comunicação e
informação em tempo
real

Dificuldade em ter pessoal
treinado e
permanentemente
disponível para atualizar o
conteúdo no ritmo imposto
pelas redes

Facilidade para segmentar
informação de acordo com as
audiências e promoção da
participação cidadã

Públicos excessivamente
fragmentados ou
dispersos

Democratização da
informação

Códigos específicos
para cada
plataforma

Facilidade para
compartilhar informações
(textos, imagens,
chamadas, etc.)
Difusão exponencial de
mensagens: você sabe o
que está lançando  mas
não onde ou como chega.
Dificuldade para controlar
o conteúdo

Poder de
mobilização de
cidadão

Réplicas e resenhas
em tempo real

Universalidade,
audiências massivas

Riscos na propriedade
intelectual



Os principais riscos do planejamento deficiente de
comunicação são:

A comunicação é fundamental para que as políticas
públicas sejam compreendidas, internalizadas e
legitimadas pelos cidadãos. Uma má estratégia de
comunicação ou ações de comunicação não
planejadas podem alimentar a construção de
percepções negativas.
A falta de habilidades próprias de comunicação
implica o risco de que as mensagens que se desejam
transmitir do escritório do RRII sejam diluídas,
subvalorizadas e até mal interpretadas. Esta falta de
autonomia provoca dificuldades de gestão, pode
minar os esforços comunicativos feitos e, às vezes, dá
origem a informações distorcidas ou
descontextualizadas.

Nem todos os públicos são permeáveis   às mesmas
mensagens, nem todos exigem o mesmo tipo de
informações e nem todos têm acesso às mesmas
ferramentas ou canais. A partir de uma boa
segmentação do público, é mais fácil desenhar
estratégias de comunicação eficazes.
A comunicação reativa apenas atenua os "golpes".
Uma estratégia de comunicação proativa antecipa
riscos e pode evitá-los.
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A execução desta Síntese Executiva da Coleção de Cadernos para a
Internacionalização das Cidades foi possível graças ao apoio financeiro do Fundo
Conjunto de Cooperação México-Uruguai, no âmbito do Projeto de Cooperação
Sul-Sul para a inovação, inclusão e internacionalização dos governos da Cidade
do México e Montevidéu.  
As opiniões expressas no mesmo são de inteira responsabilidade dos autores e
não refletem de forma alguma a posição oficial dos membros e colaboradores
da AL-LAs ou das agências de cooperação.
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