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Resumo:RESUMO Quando o assunto é energia nuclear o senso comum tende a associar a eventos
negativos tais como acidentes e bombas atômicas. As atividades de comunicação relativas ao
desenvolvimento do programa nuclear são encaradas diretamente como forma de influenciar e não de
informar, o que contribui para uma atitude de recepção desfavorável por parte do grande público. O
presente trabalho tem como objetivo analisar como a sociedade recebe informações sobre a energia
nuclear para poder propor estratégias de comunicação mais eficazes, propiciando um maior acesso a
informações fidedignas e confiáveis a respeito do tema. Foi feita uma pesquisa documental no “clipping”
da CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear) referente ao ano de 2011, publicados na mídia, com
o assunto energia nuclear e também uma análise bibliométrica de artigos acadêmicos. A análise, através
de leitura aprofundada do material selecionado, permitiu identificar o que tem sido publicado na mídia a
respeito da energia nuclear e criar categorias analíticas. Os temas abordados foram: Acidentes 444
(31%), Energia 365 (26%), Secundários 239 (17%), Irã 147 (10%), Arsenal 101 (7%), Cultura 74 (5%),
Acordos 25 (2%) e Ativistas 17 (1%). Um dado que merece destaque é o fato de apenas 1% das notícias,
o menor percentual, serem dedicadas aos ativistas contra a energia nuclear. A explicação pode estar na
competência das ONG contrárias a esta fonte de energia em fazer propaganda desfavorável. Para reverter
este quadro, é sugerido o desenvolvimento de uma política estratégica de comunicação, que abranja, em
nível de órgão regulador governamental, as áreas de comunicação publicitária e institucional. Esse
grande plano deve envolver entidades representantes de classe, ligadas à atividade de energia nuclear, os



ministérios da Educação, de Minas e Energia e de Meio Ambiente, os governos estaduais e municipais,
através de suas respectivas secretarias, e as confederações comerciais e industriais. 

Palavras Chave: Energia Nuclear - Estratégia - Comunicação - Transparência - 



 
1. INTRODUÇÃO 

 

Quando o assunto é energia nuclear o senso comum tende a associar a eventos 

negativos tais como acidentes nucleares ocorridos em Chernobyl, Ucrânia, às bombas 

atômicas de Hiroshima e Nagasaki, etc. Casos como estes, são de acordo com Del Sent e 

Rabaiolli (2009), os principais formadores da opinião pública. Pelo menos quando se acredita 

que essa fonte de energia não passa de um vilão na história da humanidade. Entretanto, 

segundo estes autores, não só de tragédias se sustenta esse contexto e consideram ser 

necessário rever os conceitos seguidos há tanto tempo sobre o assunto, tendo em vista que o 

grande problema atual do aquecimento global é causado pelas tradicionais fontes de energia, 

que emitem gás carbônico na atmosfera e contribuem para o efeito estufa. 

Os elevados custos de execução, devido principalmente à questão do armazenamento 

do rejeito radioativo, são também alvos constantes de críticas desfavoráveis. Na realidade, 

observa-se que aqui, como em toda parte do mundo, que os programas nucleares têm sido 

objeto de contestação ou de controvérsia. 

Em geral, as atividades de comunicação relativas ao desenvolvimento do programa 

nuclear são encaradas diretamente como forma de influenciar e não de informar, o que 

contribui para uma atitude de recepção desfavorável por parte do grande público. E para 

enfrentar esse medo do desconhecido, a transparência e a honestidade das informações são 

ferramentas eficazes. 

No Brasil, a CNEN (2011), desde 1995 tem passado por uma evolução orçamentária 

substancial, o que mostra a importância da energia nuclear na matriz energética nacional. 

Contudo, ainda é necessário realizar um trabalho para superar as críticas desfavoráveis de 

modo que consigamos um crescimento sustentado, sem interrupções por desconhecimento da 

mídia e da opinião pública. 

Pela experiência é possível, desde já, avaliar que para implantar uma estrutura de 

comunicação sobre energia nuclear para o grande público, será preciso ultrapassar os 

seguintes obstáculos: a linguagem eminentemente técnica utilizada pelos profissionais que 

trabalham na área e que não é acessível ao público leigo; a inexistência de técnicos da área 

com talento para a comunicação; processos reativos à comunicação contrária só têm sido 

deflagrados quando da ocorrência de algum incidente; a falta de um programa de 

comunicação sobre segurança nuclear que estruture e estabeleça o processo acima citado; e, a 

ausência de orçamento específico para o desenvolvimento do mesmo. 

A estratégia de ação passa pela abordagem das várias questões relacionadas à energia 

nuclear. Privilegiando a divulgação do seu uso para fins pacíficos, conscientizando a 

população da presença diária na vida de cada cidadão, enquanto a informa sobre as áreas que 

realmente necessitam das suas aplicações. Para responder essas questões, as pessoas 

necessitam receber informações/explicações sobre energia nuclear de forma clara, simples e 

de fácil entendimento, as quais permitirão com que formem suas próprias ideias sobre o 

assunto. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar como a sociedade recebe informações 

sobre a energia nuclear e, a partir daí, poder propor estratégias de comunicação mais eficazes, 

propiciando um maior acesso a informações fidedignas e confiáveis a respeito do tema. 

 

  



 
2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para avaliar como a população recebe as informações sobre energia nuclear, foi feita 

uma pesquisa documental no “clipping” da CNEN referente ao ano de 2011, o qual abrange 

todas as matérias jornalísticas e artigos de opinião publicados na mídia, com o assunto energia 

nuclear. Paralelamente, foi feita uma análise bibliométrica no portal de periódicos CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) para conhecer a produção 

científica sobre o assunto. 

Foi realizada uma análise, através de leitura aprofundada, várias vezes, do material 

selecionado, o que permitiu identificar não apenas o que tem sido publicado na mídia a 

respeito da energia nuclear, mas criar categorias analíticas que permitiram entender e explicar 

os diferentes sentidos construídos sobre a temática no período delimitado. As matérias 

repetidas, divulgadas em dois ou mais veículos, foram consideradas como sendo apenas uma. 

Os artigos selecionados foram organizados, seguindo os preceitos metodológicos de 

Bardin (2008), nos seguintes grupos temáticos: Energia, quando era abordado o uso da 

energia nuclear, como a construção de usinas; Acidentes, tudo relativo à segurança de usinas e 

de equipamentos; Secundário, quando a questão nuclear não era o assunto principal da 

matéria; Irã, foi acrescido devido à grande quantidade de matérias sobre a disputa deste país 

com a União Europeia e os EUA; Cultura, quando o assunto era pesquisas científicas, 

educação, aplicação na medicina, etc.; Arsenal, para armas atômicas; Ativistas, sempre que 

algum grupo ou atividade contra a energia nuclear era o assunto; e, Acordos, quando dois ou 

mais países cooperavam na área nuclear ou comercializavam estes produtos.  

Para a análise considerou-se como favoráveis ao uso de energia atômica os temas 

Energia, Secundários, Cultura e Acordos, pois não levam o leitor a ter uma impressão 

negativa da energia nuclear. Já Acidentes, Irã, Arsenal e Ativistas podem induzir a opinião 

pública à ideia da radioatividade como algo perigoso, polêmico ou ameaçador, como no caso 

de terrorismo. 

Os dados foram tabulados de forma a se calcular quais os temas mais abordados e se 

houve predominância dos positivos ou dos negativos ao emprego da radioatividade. A partir 

desta informação é analisada a melhor forma de tratar do tema junto à opinião pública. 

De forma a complementar o presente estudo foi feita uma análise bibliométrica. Esta 

foi realizada no banco de dados do CAPES, que visou conhecer a quantidade e as 

características das publicações utilizando o termo “energia nuclear” como palavra-chave. 

 

3. RESULTADOS 

 

O ano de 2011 teve como especificidade, no campo da energia nuclear, o acidente de 

Fukushima, no Japão, em que um terremoto seguido por um tsunami abalaram a estrutura de 

uma usina. Portanto, os resultados serão apresentados mensalmente na forma de quantidade 

de matérias, segundo os temas delimitados, na ordem dos mais citados para os menos naquele 

mês. 

No mês de janeiro foram publicados 99 artigos, sendo: 33 Energia; 25 Secundários; 22 

Irã; 8 Arsenal; 5 Acordos; 4 Cultura; 1 Acidentes; e, 1 Ativistas. 



 
Em fevereiro foram publicados 105 artigos, sendo: 40 Secundários; 31 Energia; 19 

Arsenal; 8 Cultura; 4 Irã; e, 3 Acordos. Este mês teve como característica ter sido o único em 

que não houve citação a Acidentes. 

No mês de março, quando ocorreu o problema de Fukushima, no Japão, foram 

publicados 172 artigos, sendo: 94 Acidentes; 44 Energia; 17 Secundários; seis Arsenal; 5 Irã; 

4 Cultura; 1 Ativistas; e, 1 acordo O grande número de artigos sobre o tema Energia deveu-se 

ao questionamento se seria prudente continuar os programas nucleares, principalmente com a 

decisão do governo alemão de desativar suas usinas. 

No mês de abril foram publicados 132 artigos, sendo: 65 Acidentes; 41 Energia; 15 

Secundários; 5 Cultura; 4 Arsenal; e, 2 Ativistas. 

No mês de maio foram publicados 138 artigos, sendo: 69 Acidentes; 34 Energia; 21 

Secundários; 4 Irã; 4 Cultura; 3 Ativistas; 2 Arsenal; e, 1 acordo. 

No mês de junho foram publicados 109 artigos, sendo: 42 Energia; 41 Acidentes; 11 

Secundários; 10 Irã; 3 Arsenal; 1 Cultura; e, 1 Ativistas. 

No mês de julho foram publicados 124 artigos, sendo: 42 Acidentes; 28 Energia; 16 

Secundários; 15 Arsenal; 12 Irã; 6 Cultura; 3 Acordos; e, 2 Ativistas. 

No mês de agosto foram publicados 121 artigos, sendo: 37 Acidentes; 30 Secundário; 

16 Energia; 16 Cultura; 14 Irã; 7 Arsenal; e, 1 acordo. 

No mês de setembro foram publicados 117 artigos, sendo: 31 Energia; 30 Acidentes; 

21 Secundário; 18 Irã; 9 Cultura; e, 8 Arsenais. 

No mês de outubro foram publicados 96 artigos, sendo: 23 Acidentes; 22 Energia; 16 

Secundário; 13 Irã; 11 Cultura; 9 Arsenais; 2 Acordos; e, 1 Ativismo. 

No mês de novembro foram publicados 89 artigos, sendo: 28 Energia; 24 Irã; 16 

Acidentes; 7 Secundários; 6 Arsenais; 3 Cultura; 3 Ativistas; e, 2 Acordos. 

No mês de dezembro foram publicados 110 artigos, sendo: 26 Acidentes; 21 Irã; 20 

Secundários; 15 Energia; 14 Arsenais; 3 Cultura; e, 3 Ativismo. 

Para uma melhor visualização dos resultados, os dados foram tabulados. Segundo a 

Tabela 1, os temas citados em todos os meses foram: Energia, Secundários, Cultura e Arsenal. 

Sendo apenas este último considerado ameaçador pelo senso comum. Houve um equilíbrio 

entre as abordagens neutras (Secundários e Cultura) ou favoráveis e as negativas. 

 

  



 
Tabela 1. Distribuição dos artigos segundo os temas. 

 

 

A Figura 1 ilustra que os temas mais abordados foram, respectivamente: Acidentes 

444 (31%), Energia 365 (26%), Secundários 239 (17%), Irã 147 (10%), Arsenal 101 (7%), 

Cultura 74 (5%), Acordos 25 (2%) e Ativistas 17 (1%). 

 

 

Figura 1. Porcentagem de artigos por temas. 

 

jan fev mar abr mai jun jul

Acidentes 1 94 65 69 41 42

Energia 33 31 44 41 34 42 28

Secundários 25 40 17 15 21 11 16

Irã 22 4 5 4 10 12

Arsenal 8 19 6 4 2 3 15

Cultura 4 8 4 5 4 1 6

Acordos 5 3 1 1 3

Ativistas 1 1 2 3 1 2

Total 99 105 172 132 138 109 124

ago set out nov dez Total %

Acidentes 37 30 23 16 26 444 31%

Energia 16 31 22 28 15 365 26%

Secundários 30 21 16 7 20 239 17%

Irã 14 18 13 24 21 147 10%

Arsenal 7 8 9 6 14 101 7%

Cultura 16 9 11 3 3 74 5%

Acordos 1 1 2 8 25 2%

Ativistas 1 3 3 17 1%

Total 121 117 96 89 110 1412
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O trabalho de análise bibliométrica utilizando o termo “energia nuclear” como 

palavra-chave, levou a um total de 6077 resultados, com uma abrangência de 4.626 periódicos 

revisados. 

Os tópicos mais abordados foram: energia nuclear (103); reator nuclear (62); radiação 

(52); universidades e escolas (43); instalações nucleares (42); Espanha (16). Quanto às datas 

das publicações: antes de 1966 (130); de 1966 a 1977 (618); de 1977 a 1988 (1046); de 1988 

a 1999 (1378) e após 1999 (3185). Estes dados quando tabulados, mostram que a última 

década (após 1999) foi responsável pela metade das publicações (Tabela 2), o que demonstra 

a importância que este tema adquiriu recentemente.  

Os recursos utilizados variaram entre 4839 artigos, 721 artigos de jornal, 474 recursos 

textuais, 109 resenhas, 18 atas de congressos e 2 livros. O inglês foi o idioma mais empregado 

(5062), seguido pelo espanhol (629), português (36) e francês (30). 

 

Tabela 2. Quantidade de publicações sobre energia nuclear por decênio. 

Período Publicações % 

antes de 1966 130 2% 

1966-1977 618 10% 

1977-1988 1046 17% 

1988-1999 1378 22% 

após 1999 3158 50% 

Total 6330 100% 

 

A quantidade de publicações teve um crescimento estável até 1999, quando deu um 

grande salto, conforme mostra a Figura 2. 

 

 

Figura 2. Evolução da quantidade de publicações sobre energia nuclear por decênio. 
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4. DISCUSSÃO 

 

O ano de 2011 teve um grande impacto no assunto energia atômica com o acidente na 

usina de Fukushima, no Japão. O qual, no imaginário popular, veio a se somar aos temores 

que causaram as bombas de Hiroshima e Nagasaki, e os acidentes de Three Miles Island e de 

Chernobyl. Talvez por esse motivo a maior quantidade de matérias encontradas no presente 

trabalho esteja na categoria Acidente (31%). 

Fato que corrobora a posição de Freire-Maia (1990), de considerar que haveria uma 

maior comoção em relação aos acidentes envolvendo a energia nuclear do que, por exemplo, 

as fatalidades no trânsito. Ressaltando-se aqui que no caso de Fukushima não ocorreram 

mortes diretas causadas pelo sinistro. 

Essa maior comoção pode ser a responsável pela parada acentuada em programas 

nucleares de vários países, como os do Brasil, de Cingapura e do próprio Japão, porém sem a 

interrupção dos mesmos (SBPC, 2011; Diário da Rússia, 2011). E pela decisão de cinco 

países – Alemanha, Itália, Áustria, Suécia e Tailândia – de desistir da energia nuclear. Por 

outro lado, trinta e nove países anunciaram não mudar seus programas para o 

desenvolvimento de usinas nucleares (Diário da Rússia, 2011). 

Os dados encontrados relativos ao Irã e aos Arsenais somam 17% do total e devem ser 

considerados como parte do mesmo tema, o qual, em relação aos demais, pode ser 

considerado irrelevante. 

Em segundo lugar estão as notícias relacionadas à energia nuclear, categoria Energia, 

correspondendo a 22% do total. Sua importância também está no fato de que sem esta os 

efluentes de dióxido de carbono na atmosfera aumentarão em cerca de 25% com relação ao 

nível atual (Diário da Rússia, 2011). Se considerarmos que a qualidade de vida dos japoneses 

esta na disponibilidade de energia, a qual em boa parte é proveniente de usinas nucleares, 

deve-se considerar que o governo preferirá protege-las melhor do que fecha-las. Fato que 

permitiu à empresa energética Tokyo Electric Power Co (Tepco), pivô da crise nuclear 

daquele país, manter em funcionamento seus reatores nucleares, apesar da oposição dos 

acionistas minoritários (Krolicki e Uranaka, 2011). 

Um dado que merece destaque é o fato de apenas 1% das notícias, o menor percentual, 

serem dedicadas aos ativistas contra a energia nuclear. A explicação pode estar na 

competência das ONG contrárias a esta fonte de energia, como o Greenpeace. O qual 

consegue credibilidade porque realiza políticas de comunicação estratégica com equipes 

multidisciplinares, mostrando transparência (Del Sent e Rabaiolli, 2009). 

Em face da atuação coordenada e profissional dos ativistas contrários à questão 

nuclear, é necessário produzir explicações claras, simples, diretas e fáceis de serem 

entendidas, de modo que o público se sinta tranquilo em relação à segurança e à ação das 

autoridades reguladoras.  

Segundo a IAEA (1999) “é preciso evitar comparações e comunicar os aspectos mais 

simples da tecnologia nuclear”. Esta recomendação é corroborada pelo questionamento de 

Leitão (2011) que afirma que “não existe opção sem custo”. Seja qual for o caminho do Brasil 

na escolha das suas fontes de energia, o importante é que o debate seja o mais transparente 

possível. 

No caso do Brasil, embora a importância da energia nuclear na matriz energética 

nacional venha crescendo há décadas, ainda é necessário um trabalho informativo junto à 



 
mídia e à opinião pública. É importante que as organizações sem fins lucrativos do setor 

energético se interessem pela divulgação, pela conscientização das pessoas. 

Deve-se atuar de forma categórica no sentido de evitar que ONGs ou quaisquer outras 

organizações contrárias à energia nuclear consigam o que conseguiram na Alemanha, junto ao 

governo de coalizão, liderado pela chanceler Angela Merkel, a promessa de desativar as 

usinas nucleares daquele país, “em função dos resultados das recentes eleições regionais, 

marcadas por um expressivo avanço do Partido Verde, numa decisão política sem 

embasamento técnico” (O Globo, 2011). 

Para enfrentar essa forma de atuação, Ritch (2001) recomenda uma maior 

agressividade dos governos na defesa da energia nuclear a nível mundial, aprimorando os 

websites e os demais serviços de informação, tornando-os mais úteis e graficamente mais 

atraentes. Além de uma articulação mais contundente com outras organizações favoráveis ao 

emprego dessa forma de energia. 

A autoridade reguladora deve destacar nos seus comunicados a segurança das fontes 

de radiação e a preocupação com a proteção humana e o meio ambiente. E, quando tiverem 

que autorizar uma nova instalação, “devem abordar as vantagens e as desvantagens da 

produção de energia nuclear e da aplicação da radiação ionizada” (IAEA, 1999). 

O Brasil conta com grandes possibilidades de, com a biomassa de que dispõe, tornar a 

energia nuclear na sua matriz energética nacional, acompanhando Rússia e Estados Unidos 

como os únicos três países no mundo que têm reservas consideráveis de urânio e, ao mesmo 

tempo, capacidade tecnológica de desenvolver o ciclo completo do combustível nuclear.  

Por isso, é imprescindível que, para não abrir mão desta riqueza, o governo considere 

a necessidade de uma atuação profissional em termos de comunicação. Este trabalho, sendo 

coordenado, tratado como assunto de interesse nacional, e envolvendo todos protagonistas 

importantes, poderá levar o país a invejável condição de autossuficiência energética. Afinal, 

tecnologia nuclear não se compra: ou se desenvolve internamente, ou se abre mão dela. O 

aumento da capacidade científica, tecnológica e industrial no setor nuclear “é fundamental, 

principalmente, para sua aplicação na indústria e na saúde”, reforça o SBPC (2011). 

Para Nassar (2008), as ações estratégicas – enquanto políticas de comunicação – 

devem nortear elementos como missão, visão e identidade organizacional que, por sua vez, 

dão sentido às ações, aos recursos e ao tempo. 

Nassar (2008) alerta que no mundo da comunicação das empresas e das instituições, é 

preciso pensar sobre os conceitos “política de comunicação”, “plano de comunicação” e 

“ações de comunicação”. A falta de reflexão sobre os aspectos estratégicos e táticos da 

comunicação empresarial – e suas influências – sobre a empresa e a sociedade tem entre suas 

causas principais um posicionamento reativo, imposto ao profissional desse campo da 

atividade organizacional pela administração, voltada apenas para a solução de questões e 

problemas cotidianos. O autor alerta que não se deve ficar “condicionado por essa prática do 

comando da empresa, na qual a comunicação é politicamente um elemento de reação ao 

ambiente e não um elemento do pensamento organizacional”. Seria preciso harmonizar a 

empresa com a sociedade e os mercados, onde o comunicador não deve reduzir seu trabalho a 

operar mídias e transmitir mensagens oficiais, que interessam à administração. Os quais nem 

sempre fortalecem os relacionamentos públicos e a imagem organizacional. 

Para Nassar (2008), as complexas exigências que impactam as empresas na atualidade, 

como as mudanças no modo de produção e de gestão, a inovação de produtos e serviços, os 

questionamentos da sociedade acerca de empreendimentos, de processos industriais, de 

configuração de produtos, etc., tornam necessária uma comunicação eficaz, a qual é pensada e 



 
operada como um processo, no qual o comunicador não é mero informador, mas educador. 

Este, se inicia em seu envolvimento no exercício de pensar o futuro da organização na qual 

trabalha, passa pela aprendizagem dos integrantes da empresa, principalmente da alta direção, 

em relação à administração do simbólico organizacional e se completa nas reações dos 

públicos diante das mensagens da empresa. 

 “A promoção é a atividade referente à comunicação com o propósito de fazer 

conhecer e efetivar o uso ou adoção de um produto, ideia, comportamento ou serviço” 

(Amaral, 1999). No caso nuclear se trata de todos os esforços para que o grande público tenha 

um conhecimento suficiente para não temer esta fonte de energia e reconhecer a importância 

do seu uso. 

Na assessoria de comunicação o jornalista torna-se um gestor de comunicação, uma 

área estratégica das empresas, onde forma uma equipe multidisciplinar se integrando com 

outros profissionais: relações públicas, propaganda e publicidade. Desta forma, o profissional 

atua na elaboração de planos de comunicação mais abrangentes. Não apenas junto à imprensa, 

mas também com seus mais diversos públicos, sejam internos ou externos. Sua função 

também é fazer com que a sociedade compreenda o papel da organização, estabelecer uma 

imagem de comprometimento com os seus públicos, detectar o que pode ser aproveitado 

como material jornalístico e “preparar as fontes de imprensa das organizações para que 

atendam às demandas da equipe de comunicação de forma eficiente e ágil” (FENAJ, 2007). 

A assessoria de imprensa é o serviço de envio frequente de informações jornalísticas 

para os veículos de comunicação a partir de uma instituição pública ou privada. Estas 

geralmente contratam um jornalista para escrever a notícia, e assim a empresa cria um vínculo 

de confiança com os veículos de comunicação e sedimenta sua imagem de forma positiva 

junto à sociedade. O objetivo é despertar o interesse do veículo de comunicação para que este 

ou publique notas ou agende entrevistas. Como não há pagamento neste caso, é chamado de 

mídia espontânea (FENAJ, 2007). 

Diante do que foi detectado na pesquisa desenvolvida e levando em consideração os 

especialistas em energia nuclear e os profissionais de marketing e comunicação citados, 

considera-se que a situação brasileira apresenta características específicas e merecem uma 

abordagem adequada. Para tanto, recomenda-se o desenvolvimento de uma política 

estratégica de comunicação, que abranja, em nível de órgão regulador governamental, as áreas 

de comunicação publicitária e institucional. Esse grande plano deve envolver entidades 

representantes de classe, ligadas à atividade de energia nuclear, os ministérios da Educação, 

de Minas e Energia e de Meio Ambiente, os governos estaduais e municipais, através de suas 

respectivas secretarias, e as confederações comerciais e industriais. 

O primeiro passo, depois de eleita uma comissão para coordenar o assunto, é a escolha 

de um profissional de comunicação, com amplos conhecimentos de publicidade, relações-

públicas e assessoria de imprensa, que atuará como a interface entre os componentes da 

comissão e as empresas eleitas para o fornecimento dos serviços de comunicação contratados 

para colocar em prática o plano de comunicação. Esse profissional será responsável pela 

contratação de uma profunda pesquisa cujo objetivo será a definição do exato perfil do 

público-alvo, suas opiniões e expectativas sobre o assunto. É essa pesquisa que definirá o 

tema que norteará toda a sequência do trabalho de comunicação. 

Definido o real perfil do problema, a amplitude da solução de comunicação (incluindo 

o tempo necessário, a quantificação e a intensidade), para se alcançar o resultado esperado, e a 

verba necessária para a execução da campanha, parte-se, então, para a preparação do plano em 

si. Esse plano, em termos de campanha publicitária, deverá prever a criação de peças que 



 
sejam destinadas a um mix de comunicação que envolva mídia impressa (jornais e revistas), 

mídia eletrônica (televisão e rádio), cinema e internet (redes sociais).  

O trabalho com a assessoria de imprensa deverá contar com contatos com editores de 

veículos, editorias especializadas do setor, jornalistas especializados, facilitação de acesso 

desses profissionais tanto à informação, quanto às instalações de uma usina, fornecimento 

constante e regular de informações, coletivas de imprensa, atendimentos exclusivos e visitas 

de membros da comissão e profissionais especializados às redações dos veículos, além da 

sugestão de pauta e participação em programas de televisão (aberta ou de assinatura). 

A área de relações públicas deverá ater-se à criação de eventos que possam ser 

otimizados na sua divulgação e multiplicação de feedback, em termos de mídia e reforço de 

relações institucionais com os interlocutores de interesse da causa. Qualquer fato deve ser 

cuidadosamente analisado como uma potencial oportunidade para se obter uma exposição 

positiva na mídia. É por essa razão que o profissional encarregado da interface deverá estar 

absolutamente informado sobre tudo o que estiver acontecendo, para que, sob o jugo do seu 

conhecimento e experiência profissional, o assunto seja avaliado como uma oportunidade de 

exposição ou recolhimento diante o público alvo. 

O coordenador de comunicação deverá estabelecer contatos com as editoras do país, 

com o propósito de estimulá-las à publicação de versões e edições (utilizando a linguagem 

adequada) nas respectivas coleções destinadas a assuntos polêmicos e/ou contemporâneos. E 

considerando que o tema energia nuclear é de interesse geral da população, o próprio governo 

poderia se encarregar da compra de grandes quantidades desses livros para distribuição 

gratuita em massa. 

O ministério de Minas e Energia, em face do interesse da Política Nacional de 

Recursos Energéticos do país, poderia se encarregar da promoção de eventos (congressos, 

seminários, encontros com cientistas), para o reforço e divulgação do assunto junto a 

governadores, secretarias de governo, prefeitos e empresário. 

O ministério da Educação, por sua vez, se encarregaria de promover um trabalho 

específico, direcionado aos professores dos níveis fundamental, médio e universitário, 

coordenando a produção de peças específicas, uma vez que a maioria desses profissionais 

admite o seu baixo índice de leitura e de sua formação acadêmica. O ministério deveria, 

ainda, estudar a introdução nos currículos escolares do tema “energia nuclear”, nas matérias 

de Ciências, para os alunos dos níveis Fundamental I e II, e Física e Química, para o nível 

médio, com a realização de discussões e atividades de leitura. O ministério poderia encabeçar 

um concurso para a elaboração de redações e monografias, oferecendo uma premiação 

adequada e estimulante.  Ele também poderia incentivar a participação de alunos nas feiras de 

ciências, principalmente quando o assunto abordado estivesse relacionado com “energia 

nuclear”. 

Juntos, os ministérios da Educação, de Minas e Energia e o de Meio-Ambiente, se 

encarregariam da coordenação de uma grande exposição sobre fontes energéticas, seus 

benefícios, custos e reflexos no meio-ambiente, com destaque para a “energia nuclear”. 

Inicialmente, a exposição seria exibida nas capitais e grandes cidades, para, em seguida, ser 

destinada para os municípios classificados pelo índice populacional. 

Todos esses eventos e acontecimentos, obrigatoriamente, estariam sendo 

acompanhados pela comissão de coordenação e pelo profissional de comunicação, uma vez 

que carregam em si oportunidades potenciais de multiplicação da presença do assunto na 

mídia e, consequentemente, no cotidiano do público-alvo. A cada espaço de tempo 

determinado, a campanha deverá ser submetida a avaliações para a detecção do nível de 



 
eficácia e correção de rumo. Uma pesquisa periódica junto ao público-alvo revelaria a 

progressiva transformação da opinião pública sobre o tema.  

 

5. REFERÊNCIAS 

 
ALEMANHA DEU UM PASSO ATRÁS. O Globo, 01/06/2011. 

AMARAL, Sueli Angeuca do. Impacto das atividades de marketing relativas à promoção de serviços no 

Centro de Informações Nucleares da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Tese apresentada ao 
Departamento de Ciência da Informação e Documentação da Universidade de Brasília, 1999. Disponível em: 

http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/30/021/30021832.pdf. Acesso em: 16/06/2011 

BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70; 2008. 

DEL SENT, Eliane; RABAIOLLI, Janderle. Greenpeace: Uma análise sobre as políticas de comunicação 

adotadas frente a energia nuclear. Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação. X Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul, Blumenau (SC); 28 a 30 de maio de 

2009. Disponível: http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sul2009/resumos/R16-0920-1.pdf. Acesso em: 

21/07/2011 

CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear). Relatório de atividades 2003-2010. Rio de Janeiro: CNEN, 

2011. 

DESATIVAÇÃO DAS USINAS NUCLEARES NO MUNDO É INVIÁVEL. Diário da Rússia, 27/06/2011. 

FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS (FENAJ). Manual de assessoria de comunicação. 4 ed. 

Brasília; FENAJ, 2007. 

FREIRE-MAIA, Ademar. Riscos nucleares e outros riscos: avaliação e aceitabilidade. Interciencia, v. 22, n. 5, 

1997. p. 264-268. Disponível em: http://www.interciencia.org/v22_05/ensayo.html. Acesso em: 21/07/2011 

INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY (IAEA). Communications on nuclear, radiation, 

transport and waste safety: a practical handbook. Viena; IAEA, 1999. Disponível em: http://www-

pub.iaea.org/MTCD/publications/PDF/te_1076_prn.pdf. Acessado em: 15/04/2012.KROLICKI, Kevin; 

URANAKA, Taiga. Operadora de Fukushima manterá reatores apesar de oposição. Reuters Brasil, 28/06/2011. 

LEITÃO, Míriam. O futuro nuclear. O Globo, Panorama econômico. 17/06/2011. 

NASSAR, Paulo. Política e Comunicação – A comunicação com pensamento. Reddircom [site na Internet]. 

Disponível em: http://www.reddircom.org/textos/nassar.pdf. 

RITCH, John. Winning the Nuclear Debate as the New Century Begins. World Nuclear Association. [página na 

Web]. 2001. Disponível em: http://www.world-nuclear.org/John_Ritch_speeches/John_Ritch_pime2001.html. 

Acessado em: 19/07/2011 

SOCIEDADE BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIÊNCIA (SBPC). Consequencias de Fukishima. 

SBPC NET, 27/06/2011. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

