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Introdução
O IV Encontro de Comunicação do Fisco Estadual e Distrital, organizado pela Fenafisco
entre as assessorias de comunicação dos sindicatos filiados à Federação, foi realizado
entre os dias 22 e 23 de abril no hotel Brasília Imperial e contou com a participação de
49 pessoas representando 21 entidades (das 32 filiadas a federação), entre dirigentes,
profissionais e empresas de Comunicação que atuam junto aos sindicatos.
O evento teve como tema: Estratégias de Comunicação do Fisco Estadual e Distrital, e
resultou na troca de experiências, compartilhamento de perspectivas e pautas centrais
de sua atuação, além da integração entre os compromissos que as assessorias podem
assumir entre si, processo de comunicação, para potencializar as frentes de trabalho
comuns ao Fisco Estadual e Distrital.
Para dar conta dos objetivos, a programação dos dias foi dividida em três momentos.
Dia 22 de abril
Noite
Abertura e debate sobre Novas tendências de Comunicação Institucional
Liliane Pinheiro – In Press (Assessoria de Imprensa da Fenafisco)
Dia 23 de abril
Manhã
Apresentação de Cases de comunicação sindicatos filiados à Fenafisco
Tarde
Desafios e caminhos para a Comunicação do Fisco Estadual e Distrital, no atual contexto
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Abertura
A abertura do IV Encontro de Comunicação do Fisco Estadual e Distrital foi realizada pela
diretora de Comunicação da Fenafisco, Marlúcia Ferreira Paixão, (Sindsefaz – BA) com
votos de boas-vindas, agradecimentos à ampla participação e representatividade. Na
oportunidade a dirigente demonstrou satisfação frente ao interesse de nove sindicatos
filiados em apresentarem experiências exitosas em Comunicação, promovidas pelos
seus núcleos.
Na ocasião, Marlúcia também destacou como um dos principais objetivos do Encontro
a elaboração de um documento, com sugestões para subsidiar o debate sobre os
desafios da Comunicação, para ser apreciado durante a 193ª Reunião Extraordinária do
no Conselho Deliberativo da Fenafisco.
Durante a abertura, o presidente da Fenafisco, Charles Alcântara foi convidado a fazer
uma saudação e apresentar alguns pontos considerados relevantes para o evento,
oportunidade em que o dirigente reforçou o contentamento diante da diversidade e
presença dos sindicatos filiados no evento, afirmando, na sequência, que para a
Federação a Comunicação se faz necessária e estratégica para atingir sua visão de futuro
e missão, que são:
Visão de futuro
•

Ser reconhecida pelos servidores fiscais tributários estaduais e distritais como a
principal entidade nacional representativa dos seus interesses, alcançando a sua
identidade nacional;

•

Ser referência em temas afetos à administração tributária, aos tributos e à justiça
fiscal, e ser reconhecida por sua contribuição no diálogo com a sociedade sobre temas
de interesse nacional.
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Missão
•

Trabalhar em prol dos servidores fiscais tributários estaduais e distritais, por uma
administração tributária de Estado autônoma, ética e cidadã, em busca de um país
com Justiça Social e fiscal.

Ressalta-se que no planejamento da gestão Unidos Pelos Desafios, o fomento e o
aperfeiçoamento da Comunicação representam pilar fundamental para aproximar a
entidade da sociedade brasileira e da mídia, como instituição de referência e destaque
no cenário político e social, em debates que envolvem temas afetos à Administração
Tributária, à categoria, ao serviço público e à população, diferentemente dos momentos
pretéritos da história da Fenafisco .
Para 2019, o presidente da Fenafisco mencionou que os esforços da Federação estarão
voltados a três temas, sendo eles: Reforma da Previdência; Reforma Tributária e
Valorização do Fisco; definidos durante o Planejamento Estratégico da FENAFISCO1 em
janeiro deste ano, (planejamento esse que iniciou em 2017, foi atualizado em 2018 e
2019, além de dois encontros de monitoramento) .
Para Alcântara, as contribuições do IV Encontro de Comunicação irão ajudar e
influenciar a forma como o Fisco Estadual e Distrital irá posicionar a classe fiscal e
mobilizar a sociedade, frente às pautas da agenda nacional.
Após a fala de Charles, Marlúcia convidou a Usina para assumir a facilitação do
seminário. Nessa atividade Marcio Cruz, sócio diretor e consultor apresentou a
programação, explicou os procedimentos dos três momentos do Encontro e na
sequência apresentou a convidada Liliane Pinheiro – In Press para falar sobre as Novas
Tendências de Comunicação Institucional.

1

http://www.fenafisco.org.br/publicacoes/outras-publicacoes/133-em-defesa-da-previdencia-social-4
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Debate sobre Novas Tendências de Comunicação Institucional
Liliane Pinheiro – Diretora de operações da In Press Oficina |
Assessoria de Imprensa da Fenafisco
OBS.: O registro abaixo não é resultado da transcrição da apresentação feita por
Liliane Pinheiro, mas interpretação de um apanhado geral a partir da exposição
realizada.

Premissas do Trabalho
A comunicação instantânea desenvolvida por milhões de pessoas, empresas e
instituições que produzem conteúdo e distribuem na internet em diferentes
plataformas, revela que “nunca na história da humanidade o presente foi tão
temporário”. O espaço de tempo entre os fatos, as notícias e sua difusão está cada vez mais
curto. Esse fenômeno tem demonstrado certa saturação das pessoas por participarem em
redes sociais ou, para estarem em certas redes de relacionamento.

Dos jovens, 64% estão dando uma pausa nas redes sociais
Cerca de 59% querem excluir seu perfil no Facebook e
Instagram é considerado a pior rede social para a autoestima.
Fonte: Meio e Mensagem – 26/03

Há um sentimento de baixa confiança de que o mundo caminha para ajustar-se as
novas e crescentes transformações que surgiram com a Era digital e rapidamente
progrediram ao que se considera a Era pós-digital.
62% da população mundial acredita que o sistema entrou em
colapso. Fonte: Trust Barometer

A crise de confiança pode ser um dos fatores que eleve o nível de descrédito nas
instituições, especialmente nas instituições de representação como governos,
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sindicatos, parlamentos entre outras formas de organização. Essa crise de
representação nas instituições também pode ser um dos fatores que compõe o
fenômeno da alta credibilidade de algumas pessoas com imagem pública.
Há servidores públicos que têm mais seguidores em suas redes sociais, do que a própria
instituição que representam e falam como se fossem representantes dos interesses
destas instituições. Da mesma forma, há políticos que tendo mais visibilidade nas redes
sociais do que seus partidos, acabam por falar em suas redes como se fossem os
próprios partidos no território público.
A crise de credibilidade mais a crise de confiança nas instituições, estão por de trás de
fenômenos como a valorização do indivíduo, o ativismo de próprio de quem não precisa
de meios intermediários para estabelecer relações diretas com milhares ou milhões de
pessoas por ter acesso a canais próprios de mobilização e, a possibilidade de que todos
sejam produtores de conteúdos.
Desafios
Um dos desafios é criar “conexões
verdadeiras”. Ou seja, criar espaços
de escuta e atuar para que seus
interesses se relacionem com os
interesses do “outro”. Conexão
nesse sentido, é mais do que vínculo, pois há diferentes vínculos que não resultam nas
em conexões verdadeiras. Não por acaso há um conjunto de empresas que atuam no
mercado a partir dos Valores de engajamento social que seus consumidores
demonstram, algumas empresas entram nesse engajamento social e relacionam seus
produtos a estes comportamentos, buscando construir uma conexão seus clientes a
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partir dessa escuta. A premissa do “civic engagement” demonstra que não basca
comunicar é preciso fazer transformação.

2

**

Algumas agendas de comunicação desenvolvidas pela In Press para a FENAFISCO

2

As imagens desse texto são dos slides apresentados por Liliane Pinheiro – In Press
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Recomendações para uma comunicação que gere conexão
Há caminhos possíveis à conexão verdadeira. Um deles é estabelecermos uma escuta
prévia, antes de sermos escutados3. Para esta escuta prévia, é fundamental que nos
façamos algumas indagações.
•

O conteúdo que pretendo revelar é relevante aos interesses do meu público?

•

É conveniente como tema, ou como período, espaço de tempo?

•

É potencialmente mobilizador, ou seja, pode gerar engajamento?

•

Há formadores de opinião que apoiam?

•

Terá qual impacto para quais áreas de interesse/pessoas (stakeholders)?

Habilidades e competências da comunicação
As principais habilidades e competências difíceis de mensurar, mas preponderantes na
Era Pós-digital podem ser consideradas como Empatia, criatividade e Escuta somadas a
clareza, simplicidade e disponibilidade.

3

Incluí essa noção de escuta prévia, para promover uma escuta efetiva, que tem origem no filósofo e
sociólogo chileno Rafael Echeverria, em sua obra Ontologia da Linguagem.
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São comportamentos e competências difíceis de mensurar, mas possíveis de serem
qualificados nas relações. É possível que cada um, desenvolva uma escuta particular ao
ter acesso a esses conceitos, mas ao tomarmos conta deles, com diferentes
abordagens, eles tendem a nos levar a veredas com o mesmo destino, uma
comunicação com maior conexão em relações verdadeiras entre quem comunica e a
quem a comunicação se relaciona.
•

Esse registro não conta com as perguntas e respostas do debate feito após a fala de
Liliane Pinheiro.
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Apresentação de cases de Comunicação dos sindicatos filiados à
Fenafisco
Foram apresentadas nove experiências exitosas em comunicação, desenvolvidas pelas
assessorias dos sindicatos filiados a Federação, sendo que nem todas estão transcritas
neste relatório, mas todas estão disponíveis no drive.
Se faz necessário destacar o sentimento geral de feedback acerca de cada uma das
enriquecedoras apresentações realizadas na manhã do dia 23 de abril. As exposições
revelaram o perfil de cada sindicato, na perspectiva da Comunicação junto à categoria
e com a sociedade.
Os testemunhos revelaram a atuação das entidades como interlocutoras institucionais
na defesa do Fisco e surpreenderam pelo resultado de campanhas no engajamento com
a categoria e com a sociedade, em temas afetos ao Fisco e a justiça fiscal.
Os trabalhos apresentados revelaram: qualidade, inovação, dedicação, ousadia,
posicionamento e coragem. Palavras que refletem o compromisso e a postura dos
sindicatos do fisco estadual e distrital, junto aos servidores públicos e aos cidadãos.
Apresentaram trabalhos e perspectivas de comunicação: Sindifisco-AL; Sindsefaz-BA;
Sinafite-DF; Sindifiscal-ES; Sindifisco-GO; Sindifiscal-MS; Sindifisco-RS; Sindifisco-SC e
Sinafresp-SP. Para acessar os cases Clique aqui!
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Apresentação Alagoas

Apresentação Bahia

Apresentação Distrito Federal

Apresentação Espirito Santo

Apresentação Goiás

Apresentação Mato Grosso do Sul
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Apresentação Santa Catarina

Apresentação Rio Grande do Sul

Apresentação São Paulo

Veja mais fotos do IV Encontro de Comunicação
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Desafios e caminhos para a Comunicação do Fisco Estadual e
Distrital no atual contexto

Para este momento, os presentes foram divididos em seis grupos com a
responsabilidade de responderem a três perguntas relacionadas aos desafios e
estratégias para fortalecer a Comunicação do Fisco Estadual e Distrital. Os grupos de
trabalhos dispuseram de uma hora e trinta minutos para debater e construir propostas
que ao final, resultou em documento enviado para a apreciação do Conselho
Deliberativo Fenafisco, como contribuição ao debate da Comunicação.
INDAGAÇÕES:
1. Quais os principais temas estratégicos para o Fisco Estadual e Distrital
comunicar em 2019?
2. Que iniciativas se pode desenvolver entre as entidades do Fisco Estadual e
Distrital no território da Comunicação?
3. Que DECLARAÇÕES DE COMPROMISSOS este IV Encontro de Comunicação
pode oferecer para aprovação do Conselho Deliberativo?

Marcio Cruz
Usina Ideias e Projetos
marciocruz.usina@gmail.com

22 e 23
de abril I Hotel
Brasília Imperial - DF
IV ENCONTRO
DE COMUNICAÇÃO
DO FISCO ESTADUAL E DISTRITAL
Segue abaixo o resultado do debate de cada grupo:

Grupo 1
R1.
ü Educação Fiscal;
ü Reforma Tributária e Previdenciária;

R2.
ü
ü
ü
ü

Maior interatividade;
Troca de experiências;
Busca de conexões em pautas em comum
Reuniões de pautas semanais via Skype ou outro meio digital

R3.
ü Realização de mais encontros de comunicação, conforme o desenvolvimento de novas
campanhas, assim como foi na PEC 186;
ü Ações unificadas, coordenadas, com peças padrões produzidas pela FENAFISCO
(tratamento similar dado à PEC 186), e que sejam de interesse da sociedade.

Grupo 2
R1.
a. A importância dos tributos de competência dos fiscos estaduais para manutenção do
bem-estar social
b. Demonstrar que a sonegação não é alternativa para o empresariado se manter e
crescer, pois estimula a concorrência desleal e cria um ciclo vicioso de dependência da
sonegação para redução de preço de mercadorias
c. Usar a educação fiscal como base para mudar a cultura de sonegação e anti-estado
d. Tratar a reforma tributária como única alternativa para uma justiça fiscal

R2.
a. Estimular e profissionalizar as diretorias de comunicação nos sindicatos
b. Criação de banco de dados com dados de cada categoria com informações como:
b1. Quantidade e perfil dos filiados
b2. Mensalidade da entidade
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b3. Teto remuneratório (STF/Desembargador/governador)
b4. Periodicidade de concursos e último concurso
b5. Operações presenciais

R3.
a. Demonstrar para a sociedade que o Fisco é indispensável para o desenvolvimento do
país, independentemente dos cenários político, econômico e social.
b. Incluir no calendário de CDs uma agenda semestral ou trimestral de encontros do
grupo de diretores de comunicação e assessores de imprensa
c. Estabelecer tarefas e metas de trabalhos de comunicação para serem apresentados
nos encontros como modelo para serem adotados em outros Estados

Grupo 3
R1.

Trabalhar imagem do servidor fazendo a conexão com a sociedade. O servidor está ao lado
da população. Mostrar o verdadeiro papel do servidor. Garante a cobrança dos impostos,
pois a partir dele é que tudo funciona. Se não valorizar o auditor.
A essencialidade da administração tributária para o desenvolvimento do estado.
Atacar os pontos críticos da Reforma da Previdência e trazer alternativas: dentro dessa linha,
a Reforma da Previdência vai contra esses princípios que estão na Constituição, que é votar
por lei complementar. Desmistificar a campanha do governo ponto a ponto: combate os
privilégios, BPC, aposentadoria rural, pensões, aumento do tempo de contribuição das
mulheres, aposentadoria rural.
Imposto sobre grandes fortunas, que nunca foi regulamentado.
Não há economia com essa proposta. Segundo o governo, o Estado precisa deixar de gastar
esse dinheiro, pra que seja revertido para a saúde, educação e segurança pública. O Estado
vai deixar de arrecadas por ano quase 300 bilhões por ano (soma da arrecadação patronal.
Em 10 anos, o estado vai deixar de arrecadas duas vezes e meia o que ele quer economizar.
O Objetivo dessa proposta é transferir do estado os valores para o mercado financeiro. Que
economia é essa de 1 trilhão, se você deixa de arrecadas 3.
Reforma Tributária Necessária – Nossa proposta é a tributação na renda. Imposto sobre a
renda. Atualmente, o sistema regressivo. Quem é o privilegiado? O que ganha mais? Não. O
que ganha menos.
Reforma Sindical – Trabalhar esse tema para fortalecer as entidades. Não é falar sobre o
imposto sindical. A essencialidade do sindicato para fortalecimento de diversas carreiras. O
novo governo vem atacando sistematicamente os sindicatos. A MP 873 representa sérias
dificuldades financeiras. Boleto representa gasto, com o banco e com o envio desses boletos
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e sem garantia de que o servidor vá pagar. A concorrência para ter mais de um sindicato por
categoria enfraquece o movimento sindical.
Auditoria da Dívida pública -

LOAT – Está parada no Congresso desde 2013, que tinha muitos pontos da proposta
do Hauly.
R2.
Criar uma cartilha com uma política de comunicação para os jornalistas que estão
entrando nas entidades. A equipe ganha tempo e a entidade também ganha com a
continuidade do trabalho.
Grupo de trabalho para troca de experiências: Criar um grupo apenas de jornalistas para
troca de informações, cases, ideias e compartilhamento de trabalhos realizados nas
entidades, que pode ser no Facebook, para facilitar a pesquisa, os comentários sobre
determinado assunto.
Realizar coletivas de impressa, para apresentar para as redações as ações das entidades.
Promover discussões com conselhos, estudantes, jornalistas, formadores de opinião e
movimentos de outras áreas para tratar de assuntos sobre a Previdência.

R3.
Cartilha com diretrizes únicas para serem trabalhadas regionalmente, adaptadas por
região. Para fortalecer o discurso do Fisco. Com norte a seguir. Exemplo: assembleia
durante a semana e no expediente.
Criar uma plataforma fechada para que as entidades busquem informações.
Desmistificando o déficit e trabalhar em todos os estados. Que seja feito um material
em que haja um caminho claro, para todos entendam as diretrizes. Os estados
batendo na mesma tecla.
Atualização tecnológica dos sites dos nossos sindicatos
Implementar um grupo de estudos técnicos e levantamento de dados, para servir de
dar expressão aos trabalhos dos fiscos servindo de fonte para produção de releases,
matérias para serem enviadas para a imprensa. Dados sobre sonegação,
recuperação, dívida ativa. A proposta que um grupo da federação trabalhe esses
dados e repasse para que cada estado trabalhe regionalmente.
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Grupo 4
R1.
Reforma Tributária
Reforma da Previdência
Eficácia da Receita

R2.
Criar uma rede nacional que seja produtora e repositório de conteúdo
Criar um manual de procedimentos mínimos
Ação pela comunicação dos fiscos dia D (21 de setembro)

R3
Fortalecer o departamento de comunicação da FENAFISCO ampliando e
diversificando sua produção.
Retomar a campanha nacional contra a Reforma da Previdência.

Grupo 5
R1
O imposto como instrumento de justiça fiscal para combater a desigualdade social
R2.
A Fenafisco, através de sua própria experiência e de sindicatos que apresentaram
cases de excelente qualidade em Comunicação neste Encontro, firma o
compromisso de manter ou elevar o investimento nas áreas de Comunicação com
o objetivo final de valorizar o auditor fiscal estadual e distrital
R3.
Criar Banco de Ideias no Drive; incentivar mais participação e trocas no grupo de
whatts da Fenafisco; realizar Oficina de Educação Fiscal para jornalistas; estimular
a produção de conteúdo nos Estados e distribuir nacionalmente via Fenafisco, com
foco na produção de podcasts
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Grupo 6
R1.
a. Reformas tributária e previdenciária e a valorização da carreira tributária, com vistas
à conscientização da sociedade sobre a importância da carreira fiscal.

R2.
a. Criar fóruns permanentes ou periódicos online em ferramentas tecnológicas, com
vistas à troca de informações e experiências. Investimento em media-training,
investimento em profissionais e estrutura de comunicação.

R3.
a. Fazer 1 encontro como este por ano;
b. Promover intercambio online, envolvendo todos os sindicatos
c. Criar uma politica de comunicação (orientação pela FENAFISCO dos filiados: como
encaminhar as comunicações locais).
d. Orientar os filiados a fortalecer a imagem da FENAFISCO, no âmbito de suas bases.

Após a apresentação dos grupos, foi recomendado pela consultoria que o plenário
chegasse a um consenso sobre três perspectivas apresentadas em diferentes grupos:
1) Definir qual o melhor período de intervalo para os encontros presenciais
propostos pelos grupos, uma vez que são divergentes.
R1. O grupo definiu que o melhor período é anual, desde que fique préagendado no calendário do fisco estadual e distrital, um mês fixo no ano, para
que ocorra o Encontro de Comunicação. Foi acrescido a essa ideia a
necessidade desse encontro ser no período de uma noite de abertura e dois
dias de trabalho.
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2) Juntar todas as iniciativas que tratam de sugestões ou recomendações de
interação online.
R2. Foi consensuado pelos presentes que todas as propostas que identificaram
reuniões, troca de experiências ou interações de grupos online, ficariam
reunidas em uma proposta que define a necessidade de uma “plataforma” ou,
“sistema” que seja repositório de documentos, peças publicitarias, pesquisas e
ao mesmo tempo sirva de interação entre os sindicatos.
3) Reunir todas as questões que tratam de manuais, padronizações e
comportamentos da comunicação em uma das propostas que trada de
construção de uma “politica de comunicação” do fisco estadual e distrital.
Como uma politica abrangente, incluir valores e princípios.
R3. Foi aprovado a proposta de reunir todos as menções que tratam de
padronizações, manuais e treinamentos das áreas de comunicação, em uma
única proposta de construção de uma politica de comunicação do Fisco
Estadual e Distrital.

Após a conclusão do trabalho, foi pactuado que a consultoria Usina Ideias e Projeto
faria a sistematização das respostas dos grupos, agrupando as proposições similares e
contextualizando seus conteúdos num formato de documento a ser apresentado na
193ª Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da FENAFISCO. O documento
que segue é resultado deste esforço e foi encaminhado à diretora de Comunicação
para que validasse junto aos demais integrantes do CD, que participaram do IV
Encontro de Comunicação do Fisco Estadual e Distrital.
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MINUTA DO DOCUMENTO DO IV ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO DO FISCO
ESTADUAL E DISTRITAL PARA VALIDAÇÃO NO CONSELHO DELIBERATIVO DA
FENAFISCO

Documento do IV Encontro de Comunicação da
Fenafisco a seu Conselho Deliberativo
O IV Encontro de Comunicação do Fisco Estadual e Distrital, realizado pela Fenafisco
nos dias 22 e 23 de abril, em Brasília-DF reuniu 49 participantes entre dirigentes
sindicais, jornalistas, assessores de imprensa e empresas de Comunicação prestadoras
de serviços aos sindicatos e a Federação.
O evento teve, entre outros objetivos, a tarefa de elaborar para o Conselho
Deliberativo da Fenafisco, um documento que recomenda um conjunto de iniciativas à
para possibilitar às assessorias de Comunicação do Fisco estadual e distrital eficiência,
integração e resultados.
O documento foi dividido em três tópicos, fundamentados na experiência e atuação
dos dirigentes e profissionais de comunicação que em responderam a três questões:
4. Quais os principais temas estratégicos para o Fisco Estadual e Distrital
comunicar em 2019?
5. Que Iniciativas se pode desenvolver entre as entidades do Fisco Estadual e
Distrital no território da Comunicação
6. Que DECLARAÇÕES DE COMPROMISSOS este IV Encontro de Comunicação
pode oferece para aprovação do Conselho Deliberativo.
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A redação a seguir seguirá cada tópico.

1.

Temas estratégicos para o Fisco Estadual e Distrital
comunicar em 2019?

O IV encontro de Comunicação recomenda ao CD a articulação de uma
comunicação integrada entre as entidades do Fisco Estadual e Distrital, para atuar em
quatro grandes temas estratégicos que estão fundamentados com possibilidades de
enquadramento e que tem em seu interior outros temas subjacentes. Lembrando que
a fundamentação para cada um dos temas representa um sentimento coletivo dos
profissionais e dirigentes da Comunicação que tem a percepção, de que as pautas
neles subjacentes, têm potencial de engajamento na categoria e na sociedade.

Temas estratégicos

Fundamentos e temas subjacentes

Tributos como

A importância dos tributos de competência dos fiscos estaduais para

justiça fiscal e

promoção da justiça fiscal, do bem-estar social e para combater a

social.

desigualdades.
Demonstrar que a sonegação não é alternativa para o empresariado se
manter e crescer, pois estimula a concorrência desleal e cria um ciclo
vicioso de dependência de sonegar para reduzir o preço de mercadorias
A defesa do imposto sobre grandes fortunas, que nunca foi
regulamentado.

Atuar na comunicação com elementos para a educação fiscal, tendo
como base a mudança da cultura de sonegação e anti-estado.
Demonstrar para a sociedade que o Fisco é indispensável para o
desenvolvimento do país, independentemente dos cenários
político, econômico e social.
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Valorização da

Valorização do servidor e da carreira, por meio de ações que demonstrem

carreira tributária;

a conexão entre a essencialidade do Fisco para a promoção de bem-estar
e políticas públicas para a sociedade;
Mostrar o papel do servidor como essencial para o desenvolvimento do
estado, por meio de uma Administração Tributária forte e autônoma
Fortalecimento dos Sindicatos como entidades que defendem os
interesses do povo.

Reforma da

Atacar os pontos críticos da Reforma da Previdência e trazer alternativas.

Previdência

Apontar a Reforma Fiscal como uma delas. Desmistificar a campanha do
governo ponto a ponto, oferecendo alternativas ignoradas pelo governo,
que prefere penalizar a força de trabalho.
Não há economia real prevista com a aprovação da PEC 6/2019. Segundo
o governo, o Estado precisa deixar adotar políticas econômicas austeras,
para que sobrem recursos a serem revertidos para a saúde, educação e
segurança pública. Segundo estimativas o Estado vai deixar de arrecadar
por ano quase 300 bilhões (soma da arrecadação patronal). Em 10 anos, o
Estado vai deixar de arrecadar duas vezes e meia o que ele quer
economizar. O Objetivo da “Nova Previdência” é transferir recursos do
Estado para o mercado financeiro. Que economia é essa de 1 trilhão, se
você deixa de arrecadas três vezes?

Reforma Tributária

Como única alternativa para uma justiça fiscal com tributação na renda;
LOAT – Está parada no Congresso desde 2013, e engloba muitos pontos da
proposta do Hauly

2.

Iniciativas que podem ser desenvolvidas entre as entidades
do Fisco Estadual e Distrital no território da Comunicação.

O IV Encontro de Comunicação do Fisco Estadual e Distrital, se dispõe a assumir
algumas iniciativas, por meio da integração entre as assessorias de comunicação das
entidades filiadas, de modo a ampliar ações estratégias, por meio de pautas de
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abrangência para as carreiras. Nesse sentido, listamos algumas iniciativas que estão de
acordo com a governabilidade e capacidade de gestão das equipes de comunicação
dos sindicatos reunidos nesse encontro.

ü Maior interatividade;
ü Troca de experiências;
ü Busca de conexões em pautas em comum
ü Reuniões de pautas via Skype ou outro meio digital;
ü Criar um grupo apenas de jornalistas para troca de informações, cases, ideias e
compartilhamento de trabalhos realizados nas entidades, que pode ser em uma
plataforma digital que facilite a pesquisa, os comentários sobre determinado assunto.
ü Realizar coletivas de impressa, para apresentar para as redações as ações das

entidades.
ü Promover discussões com conselhos, estudantes, jornalistas, formadores de

opinião e movimentos de outras áreas para tratar de assuntos afetos à justiça
fiscal, além de temas de incidam sobre a categoria e sociedade, a exemplo da
Reforma da Previdência.
ü Ação unificada e coordenada da comunicação do fisco dos estados e do distrito federal
em um dia específico, considerando o dia 21 de setembro como o dia “D” do fisco dos
estados e do distrito federal – Mobilização Nacional)
ü Orientar os filiados a fortalecer a imagem da Fenafisco, no âmbito de suas bases.

3.

DECLARAÇÕES DE COMPROMISSOS
O IV Encontro de Comunicação pode oferece para
aprovação do Conselho Deliberativo:

A declaração de compromisso que o IV Encontro de Comunicação oferece ao debate
neste Conselho Deliberativo, tem como principal fundamentação os fenômenos de
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organização, conexão e engajamento do fisco estadual e distrital no atual contexto
histórico, onde “o presente nunca foi tão temporário”.
A comunicação hoje, mais que uma necessidade de organização, é uma ponte para
profundas transformações nas relações, articulando temas sociais ou corporativos nos
quais as pessoas estão direta ou indiretamente envolvidas.
Nesse sentido, os sindicatos do Fisco estadual e distrital, por meio das experiências de
comunicação apresentadas em trabalhos exitosos durante IV Encontro, recomendam a
este Conselho Deliberativo que ampliem os recursos para investimento em suas áreas
de Comunicação, com o objetivo de estabelecer canais de escuta e diálogo entre os
servidores fiscais tributários com as entidades e, das entidades com a sociedade.
Com esse objetivo, recomendamos ao Conselho Deliberativo que e encaminhe quatro
iniciativas para potencializar a comunicação dos temas do Fisco Estadual e Distrital
com a categoria e com a sociedade.
3.1 Desenvolver uma política de Comunicação do Fisco dos estados e do distrito
federal.
Para que os sindicatos do Fisco Estadual e Distrital obtenham maior êxito em
conquistar a atenção e sensibilizar os filiados e a sociedade acerca de temas que são
próprios da categoria e com incidência na justiça fiscal e social, acreditamos ser
relevante a construção de identidade cultural que aproxime a Administração Tributária
da sociedade. Tal desenvolvimento requer tempo, entretanto se faz necessário iniciar
os primeiros passos nesta direção, pois não há transformações sem experiências
concretas, e por vezes despretensiosas.

O que se propõem é o desenvolvimento de uma política de comunicação que respeite
as singularidades de cada entidade, de sua organização, de seus códigos culturais e ao
mesmo tempo, seja reconhecida nos quatro cantos do país.
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Para isso se propõe algumas iniciativas consideradas de baixa complexidade para
sua realização:
3.1.1 Padronização
a) Construção de diretrizes de Comunicação do Fisco Estadual e Distrital para
serem adaptadas em cada região. Com o objetivo de oferecer foco e
enquadramento à narrativa do Fisco.
b) Desenvolver um manual de procedimentos de comunicação e linguagem do
Fisco estadual e distrital, que oriente a partir de conceitos compartilhados
uma aproximação das linguagens escritas, visuais, áudio e de atuação nas
redes sociais ou de relacionamento com segmentos de comunicação.

3.1.2 Orientação:
a) Realizar Oficina de Educação Fiscal para jornalistas e produtores de
conteúdos dos sindicatos.
b) Implementar e difundir entre as áreas de Comunicação, materiais sucintos
com tópicos sobre estudos e levantamento de dados, para servir de insumo
a produção de conteúdo. Ex: Dados sobre a dívida ativa, seu estoque e
recuperação. Quais elementos deste tema são convenientes a sociedade? E
para a categoria?

3.1.3 Valores e princípios

c) Identificar valores e princípios pelos quais a Comunicação do Fisco Estadual e
Distrital irá pautar sua atuação junto à categoria e a sociedade. Com essa
identificação construída, a partir do trabalho realizado pelas assessorias de
Comunicação em questão, será possível iniciar um caminho de compreensão e
identificação de semântica a ser adotada entre as entidades com seu publico alvo
e com a sociedade como um todo.
3.2 Realizar Encontros ordinários anuais de Comunicação do Fisco Estadual e
Distrital, de uma noite e dois dias, com definição de mês específico no calendário
das entidades, para todos os anos, garantindo assim sua prévia organização
orçamentária e de agenda, com os seguintes objetivos:
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3.2.1

Reunir diretores, jornalistas e profissionais de comunicação das entidades do
fisco estadual e distrital, para troca de experiências na apresentação de cases
de sucesso e relevância para a atuação do sindfisco de cada estado.

3.2.2

Estabelecer ações coordenadas, com metas de comunicação para o Fisco
Estadual e Distrital, que tenham impacto na imprensa dos estados e na agenda
nacional.

3.2.3

Desenvolver conceito de campanhas nacionais, com a participação dos
sindicatos estaduais;

3.3 Desenvolver (ou contratar) um sistema online de/para comunicação interna do
fisco estadual e distrital, que tenha potencial de:
ü Ser repositório de conteúdos de comunicação (vídeos, Podcats, Cards,
anúncios publicitários, mensagens, banco de imagens...)
ü Promover foco, enquadramento e engajamento das áreas de Comunicação de
entidades do Fisco Estadual e Distrital em pautas comuns;
ü Ser um repositório de estudos sobre temas estratégicos, definidos para
atuação da comunicação;
ü Ser um espaço de trocas e interatividade de jornalistas, dirigentes dos
sindicatos do fisco estadual e distrital nos temas de comunicação;
ü Estimule a produção de conteúdo nos Estados e seu engajamento nacional

3.4 Garantir recursos estratégicos para uma comunicação estratégica
3.4.1

Fortalecer o departamento de comunicação da FENAFISCO ampliando e
diversificando sua produção como um ponto de apoio, articulação, produção e
desenvolvimento de agendas nacionais que incidam nos estados. Este
encontro demonstra um enorme reconhecimento aos profissionais que atuam
no departamento de comunicação da FENAFISCO, ao mesmo tempo, crê que o
fortalecimento não passa somente por ampliar e qualificar o trabalho de
colaboradores e parceiros, mas também de proporcionar meios que

Marcio Cruz
Usina Ideias e Projetos
marciocruz.usina@gmail.com

22 e 23
de abril I Hotel
Brasília Imperial - DF
IV ENCONTRO
DE COMUNICAÇÃO
DO FISCO ESTADUAL E DISTRITAL
acompanhem as inovações de tecnologias e de técnicas de comunicação e
linguagem.
3.4.2

Estimular e profissionalizar as diretorias de comunicação nos sindicatos é
fundamental para uma atuação efetiva de comunicação com a sociedade e
com a categoria.

6.4.3

Investimento em Media-Training, em profissionais e estrutura de
comunicação.

6.4.4

Criação de banco de dados com informações sobre a categoria e os sindicatos
com informações que sejam relevantes a atuação da comunicação. (Atlas do
fisco estadual e distrital)

Essas iniciativas, somadas a capacidade de articulação e enraizamento das entidades
do Fisco Estadual e Distrital em cada estado, podem gerar um ciclo virtuoso de
visibilidade da atuação da Administração Tributária estadual que torne não somente
os sindicatos, mas a agenda do Fisco, um relevante ator no cenário politico, social e
econômico do Brasil, no presente e no futuro.
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Lista de presença dia 22
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Lista de presença dia 23 (Onde lê-se 23 e 24 de abril, considerar somente dia 23 de abril.)
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