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Resumo 
 
O IBAMETRO - Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade, autarquia ligada a SICM - 
Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração do Governo da Bahia, visando aprimorar 
a gestão de relacionamentos com seus diversos públicos e efetivar uma atuação mais 
estratégica de seus esforços organizacionais, instituiu um Comitê de Planejamento 
Estratégico, composto por membros de várias áreas, contando como a participação do 
Comunicólogo e Relações Públicas Gustavo Figueiredo, sendo este incumbido, através 
de Portaria Interna, para apresentar formulação de um Planejamento de Comunicação, à 
luz do diagnóstico, debates e projeções consolidadas no referido comitê. O referido 
instrumento de planejamento foi apresentado em maio de 2014, obtendo aprovação da 
Direção Geral em 09 de junho de 2014. 
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A organização 
 
O IBAMETRO - Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade, autarquia ligada a SICM - 

Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração do Governo da Bahia, desenvolve 

atividades de fiscalização e verificação no comércio e indústria. Estas ações, alinhadas à 

política de desenvolvimento do Governo, são focadas na proteção ao consumidor com 

relação à segurança, meio ambiente e saúde; no suporte à economia no provimento de 

serviços de Tecnologia Básica, nos aspectos ligados à Metrologia Legal e Industrial, 

Verificação da Conformidade de Produtos e Serviços Regulamentados pelo INMETRO 

e à Certificação da Qualidade de Serviços e de Produtos. 

                                                
1 Trabalho apresentado no XIV Congresso Internacional de Relações Públicas e Comunicação, realizado 
em Salvador, Bahia, Brasil, dias 22, 23 e 24 de outubro de 2014. 
2 Comunicólogo, Relações Públicas, exerceu também a função de Ouvidor. 



  
 

Em síntese, o IBAMETRO é um órgão delegado do Inmetro que, mediante convênio 

celebrado, atua na verificação de instrumentos de medição, supervisão metrológica de 

produtos pré-medidos, além da verificação da conformidade. 

Segundo o Planejamento Estratégico do IBAMETRO, os negócios do Instituto são: 

Regulação e Avaliação. Sua missão é promover a confiança da sociedade em produtos, 

serviços e sistemas de gestão, através da Metrologia, da Avaliação da Conformidade e 

da Educação. Sua visão tem por objetivo ser uma referência no apoio ao 

desenvolvimento sustentável do Estado e na promoção de confiança nas relações de 

consumo e oferta de serviços tecnológicos para a sociedade. Entre seus valores, destaca-

se a Interação. 

Perfil da gestão (2013 -2014) 

Desde 2013, a atual Diretoria Geral do IBAMETRO vem adotando um estilo de gestão 

democrática, transparente, integrada e estratégica, sempre visando à consecução das 

metas planejadas coletivamente e contando com uma expressiva colaboração do corpo 

funcional na promoção da confiança em produtos, serviços e sistemas de gestão. 

Como parte de sua estratégia institucional, a atual gestão vem buscando consolidar a 

identidade organizacional construída pelo Instituto, além de potencializar a divulgação 

da missão e atividades desempenhadas pelo IBAMETRO junto à sociedade, através de 

instrumentos sócio-educativos, como o vídeo institucional do IBAMETRO, presente em 

Redes Sociais, a cartilha “Orientações ao Consumidor”, Projeto IBAMETRO Móvel e 

fortalecimento da Ouvidoria como canal aberto à população. 

No âmbito administrativo, vem desenvolvendo uma sinergia positiva envolvendo todas 

as áreas que permitiu a consolidação de importantes ferramentas de Planejamento como 

os Planos de Trabalho e Aplicação previstos para os próximos quatro anos, pactuados 

com o INMETRO. 

Em 2013, a Diretoria Geral, através de Portaria Interna, constituiu um Grupo de 

Trabalho de Planejamento que dentre suas atribuições, estava a atribuição de concluir o 



  
 

Planejamento Estratégico do IBAMETRO em curso desde 2012. Tal instrumento 

permitiu que pudesse ser construído este Planejamento Estratégico de Comunicação 

Integrada, um desdobramento planificado e estratégico para as ações comunicacionais. 

A atual gestão sempre identificou a área de Comunicação como estratégica, viabilizando 

a participação de seus profissionais nos mais diversos espaços de planejamento e 

decisão. Este compromisso foi e será fundamental para que este instrumento alcance os 

resultados esperados. 

Em maio de 2014, a Diretoria Geral, através da Portaria Interna 05/2104 definiu normas 

complementares para utilização de instrumentos comunicacionais e responsabilidades, 

visando aprimorar a gestão na área de Comunicação. 

Referencial Teórico 

As organizações contemporâneas lidam diariamente com o desafio de responder ao 

dinamismo que permeia o atual estágio societário, fortemente convulsionado por 

mudanças sociais, políticas, econômicas, tecnológicas, além das correntes demandas 

sociais. Neste cenário lidam diariamente com uma diversidade de públicos, consciente 

ou inconscientemente. O que difere uma das outras é como buscam gerir seus 

relacionamentos de forma planificada e estratégica. Organizações que visam consolidar 

uma comunicação excelente e atenta às exigências de seus STAKEHOLDERS, não 

abrem mão da ferramenta gerencial Planejamento Estratégico, utilizado pelas diversas 

áreas de gestão. 

Quanto à importância de uma atuação planejada estrategicamente, bem como da 

ferramenta de Planejamento, Kunsch (2009, p.107), afirma que:  

As organizações contemporâneas devem buscar o equilíbrio entre os 
seus interesses e os de seus públicos. Por isso, precisam planejar 
estrategicamente sua comunicação para realizar relacionamentos 
efetivos. Este objetivo só será alcançado mediante bases conceituais, 
técnicas e meios específicos, devidamente selecionados e integrando 
todas as atividades comunicacionais dentro de uma filosofia de 
comunicação organizacional integrada. 



  
 

Na mesma linha de pensamento, Cardoso (2006, p. 10), destaca que: 

A comunicação organizacional necessita ser entendida, de maneira 
integral, como elemento que atravessa todas as ações de uma empresa 
ou organização e que configura, de forma permanente, a construção de 
sua cultura e identidade. Cada vez mais, torna-se claro como os 
processos de comunicação contribuem para desenvolver formas de 
inter-relação mais participativas e, portanto, mais comprometidas, 
dando maior flexibilidade às organizações como base de sua 
permanente transformação e facilitando sua interação social de modo 
responsável para conjugar seus interesses com as condições culturais, 
econômicas e políticas nas quais se movem. 

 

Diagnóstico Institucional 

O Comitê de Planejamento realizou um diagnóstico situacional do Instituto, utilizando a 

ferramenta SWOT, que apresentou elementos do ambiente interno e externo que são 

significativos para elaboração de ações, programas e projetos comunicacionais que 

favoreçam a consecução dos objetivos institucionais já elencados. Selecionam-se aqui 

algumas conclusões importantes que impactam a área de Comunicação e que 

subsidiaram a proposição de Plano de Ação do instrumento Planejamento Estratégico: 

Pontos fortes: Credibilidade perante a sociedade; disponibilidade de recursos 

financeiros; gestão participativa, transparente e comprometida. 

Pontos fracos: Quadro efetivo escasso; má qualidade no serviço de internet no interior; 

falta interação e comunicação entre as áreas da unidade; pouca visibilidade das nossas 

ações no Estado e na Sociedade; ausência de Política de Publicidade Institucional; o 

negócio do IBAMETRO é pouco conhecido pelo governo. 

Ameaças: Ocupações de cargos de direção e assessoria sem a devida competência. 

Oportunidades: Conscientização crescente da sociedade sobre seus direitos 

(responsabilidade social); atuação articulada com parceiros institucionais fora do âmbito 

governamental. 

 



  
 

STAKEHOLDERS 

Tendo como base o Planejamento Estratégico do IBAMETRO, elencamos os públicos 

estratégicos para as ações de Comunicação: 

Governamental: Inmetro, RBMLQ-I e Governo da Bahia; 

Imprensa: Imprensa Oficial e privada (jornais, rádios, TVs e sites); 

Empresas Privadas: clientes de verificação da conformidade, de calibração e de 

avaliação da conformidade, fornecedores; 

Instituições Acadêmicas: IFBA, UFBA, UNEB e rede particular; 

Entidades de Classe: FIEB, FEMICRO-BA, CDL, FECOMÉRCIO-BA; 

Consumidores; 

Público interno (servidores, terceirizados e estagiários). 

 

Identidade Organizacional: sob o prisma da gestão de Relacionamentos 

Após o diagnóstico realizado, os debates em torno da Identidade Organizacional, foram 

possíveis consolidar os seguintes norteadores para atuação da Comunicação 

Institucional: 

Missão 

 Aperfeiçoar políticas, ações e estratégias para integrar e otimizar os fluxos interno e 

externo de Comunicação, facilitando o processo de gestão e fortalecimento da imagem 

institucional junto aos seus públicos estratégicos (STAKEHOLDERS), por meio do 

planejamento, da gestão e da atuação estratégica, a fim de que possam fazer frente às 

demandas sociais e missão do Instituto em busca de uma comunicação excelente, 

transversal, democrática e integrada. 



  
 

Visão 

 Ser reconhecido como referência em comunicação institucional entre os órgãos 

governamentais do Estado da Bahia e da Rede Brasileira de Metrologia Legal e 

Qualidade do Inmetro - RBMLQ, com ênfase na Governança e Comunicação Pública. 

Valores 

 Transparência: Oferecer condições para fácil acesso, com segurança, responsabilidade, 

acessibilidade, interatividade, confidencialidade, autenticidade e confiabilidade, das 

informações e dados de interesse público em sistemas, instrumentos e meios de 

Comunicação e informação disponíveis. 

Celeridade: Otimizar os fluxos da comunicação interna e externa, com a necessária 

presteza e agilidade, a fim de torná-la tempestiva, atual e contextualizada. 

Comprometimento: Favorecer o fortalecimento de uma comunicação democrática, 

inclusiva, transversal, simétrica e participativa voltada sempre para o atendimento do 

interesse público, construindo relacionamentos institucionais consistentes junto aos seus 

STAKEHOLDERS, por meio de processos estruturados de diálogo e mútua 

compreensão. 

Ética: Agir de forma transparente, responsável, impessoal, sem abrir mão da legalidade 

e moralidade, tendo no interesse público o seu fim. 

Inovação: Viabilizar ações inovadoras para a melhoria da comunicação organizacional e 

presença em novas mídias, destacando-se pela criatividade, interatividade, comunicação 

em rede e governança pública. 

Integração: Atuar de forma planejada, estratégica e sinérgica, envolvendo subáreas de 

Comunicação, sobretudo na assessoria permanente da Direção na consecução de sua 

missão, valores e objetivos, agregando valor aos negócios e posicionando, 

institucionalmente, o IBAMETRO perante a sociedade e os seus STAKEHOLDERS. 



  
 

Comunicação Pública: Gerir os processos comunicacionais com foco na construção da 

cidadania, estimulando a participação cidadã e o protagonismo social em seus diversos 

canais e o fortalecimento da Ouvidoria como espaço privilegiado para esta interação. 

 

Objetivos Estratégicos: sob o prisma da gestão de Relacionamentos 

1. Traduzir o referencial de Planejamento Estratégico do IBAMETRO em ações 

comunicacionais correlatas e compreensíveis aos seus públicos estratégicos; 

2. Consolidar uma identidade institucional do IBAMETRO capaz de motivar seu 

público interno a alcançar os objetivos do IBAMETRO e a sua missão institucional; 

3. Promover, de maneira eficaz, simétrica, transversal e democrática a comunicação 

entre as diversas áreas e diretorias, favorecendo a sinergia e integração dos esforços 

institucionais; 

4. Ajudar a consolidar uma imagem institucional positiva, elevando o nível de 

satisfação dos seus diversos públicos estratégicos, além de atender o interesse público e 

o bem comum de toda a sociedade; 

5. Contribuir para o bom relacionamento do IBAMETRO com seus diversos públicos 

estratégicos; 

6. Viabilizar por meio da Governança, a adoção do princípio da Transparência e pleno 

acesso das informações de interesse público, fortalecendo a Ouvidoria como canal 

privilegiado para o recebimento das demandas dos cidadãos; 

7. Fortalecer a ASCOM como espaço de confluência de esforços das diversas subáreas, 

de forma horizontal, sinérgica e integrada, vinculada a Diretoria Geral; 

8. Consolidar os canais, instrumentos e veículos de comunicação internos e ampliar os 

externos, para que o IBAMETRO seja mais conhecido pela sociedade baiana; 



  
 

9. Intensificar o uso dos sistemas e instrumentos corporativos de tecnologia da 

informação e comunicação disponíveis. 

Plano de Ação construído 

Tomando como base o que foi projetado, foram levantadas as ações, metas e 

indicadores. Segue abaixo, exemplo de um dos processos construídos. 

Processo 3: Objetivo Estratégico – Viabilizar por meio da Governança, a adoção do 

princípio da Transparência e pleno acesso das informações de interesse público, 

fortalecendo a Ouvidoria como canal privilegiado para o recebimento das demandas dos 

cidadãos; Meta - Ser referência em Atendimento aos clientes, funcionários e cidadãos; 

Indicador - Percentual de aprovação e satisfação dos públicos em um percentual de 70% 

em pesquisa. 

 

Considerações 

O referido Planejamento Planejamento Estratégico de Comunicação Institucional, 

pensado para o período de 2014 e 2016, vem acompanhado com o desafio de ser 

efetivamente implementado e para a consecução de seus objetivos previstos, contará 

com indicadores e uma política permanente de monitoramento e avaliação, para 

adequação quando for necessário.  

Por ser uma organização governamental, o instrumento se inseriu na nova concepção 

gerencial da governança pública e o corpo organizacional deverá enfrentar as barreiras 

do pleno desenvolvimento, comuns ao vício histórico do burocratismo, exigindo 

soluções inovadoras e criativas que de fato correspondam à missão institucional e o 

interesse público em bem servir a sociedade. 

O Diretor Geral, em 09 de junho de 2014, apresentou considerações em seu parecer que 

não apenas validam o Planejamento Estratégico de Comunicação apresentado, como 

demonstra compreensão e compromisso com uma atuação planejada e estratégica de 



  
 

Comunicação e gestão de relacionamentos com diversos públicos que tem relação. 

Acredita-se que a execução e o monitoramento deste instrumento irá contribuir para que 

a organização em questão possam atingir seus objetivos institucionais durante este 

período projeto, tendo na área de Comunicação, o suporte para suas ações finalísticas. 
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