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A Equipe de Comunicação da ANAFE adotou, 
neste segundo ano de atuação, uma estratégia 
pautada no plano de comunicação elaborado 
no início do período. 

rADioGrAFiA ComuNiCAÇÃo ANAFE (2017)

FLuXo DE mATÉriAS PArA o SiTE

A seguir, apontaremos um diagnóstico das 
estratégias executadas pela Assessoria de Co-
municação da entidade e seus resultados duran-
te o período.

Um amplo crescimento no volume de publi-
cações no site da ANAFE compôs a estratégia 
da Comunicação para dar visibilidade à atuação 
da diretoria e informar aos associados sobre as 
ações tomadas em favor da Advocacia Públi-
ca Federal. Conforme levantamento feito pela 
equipe que integra a ASCOM da ANAFE, foram 
publicadas mais de 300 matérias somente no 

portal oficial da entidade. Entre as divulgações 
estão comunicados, notas, informativos e re-
portagens acerca das atividades institucionais, 
cobertura jornalística de temas relacionadas à 
Advocacia Pública Federal, entrevistas, entre ou-
tras. Além disso, diversas matérias foram produ-
zidas e distribuídas de forma restrita apenas aos 
associados.
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Para o aprimoramento do uso das redes sociais 
da ANAFE, tanto pelo viés informativo, quanto 
pela linha do marketing e publicidade, a Equipe 
de Comunicação realizou as seguintes ações:

> Cursos de treinamento e especialização em 
Redes Sociais e Marketing Digital custeado pela 
associação; 

> Alinhamento dos fluxos de conteúdos para 
cada uma das Redes Sociais;

rEDES SoCiAiS

ComuNiCAÇÃo ANAFE Em NÚmEroS

1. FACEBooK 

> Investimentos em postagens patrocinadas;
> Medidas de impulsionamento de conteúdos 

no Facebook e Instagram;
> Aprimoramento das mensagens do Twitter;
> Transmissões ao vivo de vídeos curtos e 

imagens temporárias de mobilizações, eventos e 
ações da entidade por meio dos “Stories” do Ins-
tagram e Facebook, recursos com grande adesão 
dos usuários no último ano.
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Após gerar relatório da Página da ANAFE no 
Facebook, entre os dias 13 de janeiro de 2017 e 
21 de novembro de 2017, a ASCOM apresenta os 
seguintes resultados:

•	 O	 número	 de	 impressões	 na	 Página,	 ou	
seja, a quantidade de vezes que os anúncios 
(publicações impulsionadas ou orgânicas) foram 

•	No	período,	 obtivemos	um	aumento	orgâ-
nico de 1.192 novas pessoas curtindo a página, 
passando de 4.941 para 6.170.

visualizados cresceu um em 219% no período, 
passando de 62.284 para até 198.719.
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1.1 Visão Geral da Conta

1.2 interações com os associados por meio de mensagens do Facebook

O trabalho da ASCOM, no que tange ao geren-
ciamento das redes sociais, não se limita, apenas, ao 
monitoramento e alimentação diária das três prin-
cipais plataformas – Facebook, Twitter e Instagram. 

O que diferencia o trabalho realizado nas redes 

sociais da ANAFE é o relacionamento de interação 
e diálogo que se estabelece entre a ASCOM e os 
associados, com o objetivo atender às demandas 
e dúvidas encaminhadas pelas Redes de forma 
eficaz e imediata. 
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1.3 Comparativo entre a Página da ANAFE e das entidades semelhantes

A página da ANAFE no Facebook tem se des-
tacado das páginas das demais entidades, como 
pode ser visto no gráfico abaixo. Apesar de haver 
um perfil com maior número de seguidores, nota-

Um exemplo da quantidade de envolvimentos pode ser visto no seguinte post:

se que o envolvimento dos seguidores da ANAFE, 
o que é fundamental para o ranqueamento do Fa-
cebook, passa de 1,2 mil ações por semana, o que 
inclui curtidas, comentários e compartilhamentos.
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2.1 Posts temporários no instagram Stories

O perfil “anafenacional”, o único entre as en-
tidades que representam os membros da AGU, 
criado na rede social Instagram é alimentado pe-
riodicamente com informações sobre a atuação 
da entidade em defesa da Advocacia Pública Fe-

Como forma de ampliar o alcance do perfil e 
dar maior visibilidade ao trabalho da entidade, 
a ASCOM ANAFE iniciou o trabalho de posta-
gens patrocinadas e publicações no Instagram 
Stories, que, atualmente, representa uma das 
principais funcionalidades da plataforma.

Os registros de atividades importantes e 

2. iNSTAGrAm
deral. Atualmente contamos com um total de 718 
seguidores e 169 publicações, o que representa 
um aumento de 477 novos seguidores com rela-
ção a julho deste ano.

bastidores da Associação dos Advogados Pú-
blicos Federais tem ganhado destaque. Um 
bom exemplo foi a transmissão de momentos 
da mobilização realizada no dia 8 de novembro, 
que resultou em cerca de 200 visualizações nas 
fotos e vídeos publicados.
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O perfil “anafenacional” criado na rede so-
cial Instagram é alimentado periodicamente 
com informações sobre a atuação da entidade 
em defesa da Advocacia Pública Federal. Atu-

Com a verba disponibilizada pela ANAFE 
para impulsionamento de publicações, a AS-
COM realizou promoções de posts no Facebook 
e Instagram divulgando fotos e vídeos para um 
maior número de pessoas, inclusive para não 
seguidores. Uma das publicações recebeu, em 
apenas um dia, o total de 777 curtidas no Insta-
gram. As promoções realizadas resultam, ainda, 
em novas curtidas nas perfis da entidade nas 
redes sociais.

Durante o ano de 2017, a ASCOM ANAFE de-
sempenhou um trabalho com foco no aumento 
do número de postagens no Twitter. Além disso, a 
plataforma foi utilizada como meio para alcançar 
diretamente parlamentares e autoridades rela-
cionadas aos pleitos dos membros da AGU.

3. TWiTTEr
almente contamos com um total de 541 segui-
dores e 138 publicações, o que representa um 
aumento de 300 novos seguidores com relação 
a julho deste ano.

Exemplo de atuação foi a campanha contra a 
reforma da Previdência. Artes e mensagens per-
sonalizadas pela ANAFE foram publicadas com as 
hashtags #PEC287Não e #NãoÀReformaDaPrevi-
dência.

2.2 Promoção de Post
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3.1 Seguidores

3.2 Desempenho mensal em 2017

Atualmente, o perfil da ANAFE conta com 
1.543 seguidores e mais de 3 mil tweets. O núme-
ro mostra-se significativo, levando em conta que 

Atualmente, o perfil da ANAFE conta com 
1.531 seguidores e mais de 3 mil tweets. O núme-
ro mostra-se significativo, levando em conta que 

houve um aumento de 256 seguidores em com-
paração com abril de 2017.

houve um aumento de 244 seguidores em com-
paração com abril de 2017.
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Temos cotas de envio de mensagens por e-mail 
Marketing. Do total de e-mails cadastrados, a en-
trega geralmente é de 100% dos contatos válidos. 
Com o trabalho de atualização de cadastro que 

•	 Com	 menos	 de	 dois	 anos,	 o	 portal	 da	
ANAFE foi consolidado como referência sobre a 
Advocacia Pública Federal.    

•	 Na	busca	do	Google,	o	trabalho	de	comu-
nicação digital, incluindo técnicas de SEO para ran-

4. E-mAiL mArKETiNG

5. ANAFE É A mAiS LEmBrADA No GooGLE

vem sendo realizado, a expectativa é aumentar a 
listagem e, com isso, ampliar a entrega de maté-
rias, comunicados etc.

queamento no Google, desenvolvido pela ASCOM, 
assegurou que a ANAFE fosse a mais lembrada e 
aparecesse entre as primeiras sugestões de busca.

•	 No	campo	de	imagens,	a	ANAFE	também	
é destaque.



17

5.2 Termo:  Advogados Públicos Federais (imAGENS)

5.1 Termo:  Advogados Públicos Federais
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5.3 Termo: ANAFE

5.4 Termo:  ANAFE (VÍDEoS)
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5.5 Termo: ASSoCiAÇÃo AGu

5.6 Termo: ASSoCiAÇÃo AGu (imAGENS)
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Com o crescimento da Associação, tornou-se 
imprescindível o investimento em recursos au-
diovisuais no plano de comunicação. A realização 
do vídeo institucional foi uma ferramenta chave 
para condensar em um só material as informa-
ções sobre a história, a atuação e os diferenciais 
da maior entidade representativa da Advocacia 
Pública Federal. 

A produção, que aborda os principais propó-
sitos e áreas de atuação da Associação, é utiliza-
da para divulgação tanto para o público interno, 

6. VÍDEo iNSTiTuCioNAL

7. HOUSE ORGANS

como para o externo.
Pela percepção da importância deste instru-

mento, todo o processo de produção do vídeo 
contou com orientação e auxílio da ASCOM ANA-
FE. Foi necessário um trabalho minucioso para 
desenvolver um produto de qualidade, trazen-
do no roteiro os princípios cinematográficos de 
como se contar uma história. O resultado final foi 
um vídeo institucional de oito minutos, que se 
tornou um dos principais meios de apresentação 
da Entidade.

Em 2017, a ASCOM ANAFE deu prosseguimen-
to à publicação do jornal ANAFE Notícias, impres-
so trimestral, que é enviado pelos Correios, com 
o objetivo de informar a todos os associados so-
bre o andamento das ações associativas, inclusi-
ve àqueles que não acompanham a entidade por 
meio dos dispositivos eletrônicos.
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Em 2017, a ASCOM recebeu uma significativa 
demanda de novos materiais gráficos, entre eles 

Outra demanda recorrente durante o ano foi a 
produção de material para o trabalho parlamen-
tar em Brasília e nos Estados.

Neste ano, a ASCOM também esteve mais pró-
xima dos associados, que solicitaram, em diversas 
ocasiões, a criação de materiais específicos para 
o trabalho associativo desenvolvido pelas Repre-

8. ProDuÇÃo DE mATEriAL GráFiCo
foi realizada a atualização da cartilha “Conhecen-
do a ANAFE”. 

sentações Estaduais. 
Além disso, o setor prosseguiu com a produ-

ção contínua de material gráfico como artes, 
folhetos, panfletos e informativos abordando 
aspectos atuais sobre a importância da Advo-
cacia Pública Federal, ações e mobilizações das 
carreiras. 
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Sempre que houve demandas de material grá-
fico, brindes e serviços, a Equipe de Comunicação 
da ANAFE realizou a cotação com as empresas es-

A ASCOM ANAFE esteve presente durante todo 
o processo de organização e execução da 2ª Edição 
do Congresso Nacional dos Advogados Públicos 
Federais (CONAFE). A equipe foi responsável pela 
elaboração de textos para o site do evento, criação 
de materiais gráficos, divulgação do evento por 

9. CoTAÇÃo E ProDuÇÃo DE mATEriAL

10. CoNAFE

pecializadas, acompanhou a confecção, enviou e 
armazenou os materiais.

meio de matérias e posts nas redes sociais, além da 
realização da cobertura completa do evento com 
a publicação e produção de matérias para o site, 
posts específicos para as Redes Sociais da entida-
de, vídeos para a TV ANAFE e suporte técnico em 
todas as áreas durante o evento em Santa Catarina.
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11. rEViSTA DA ADVoCACiA PÚBLiCA FEDErAL

12. TV ANAFE No YouTuBE

No terceiro trimestre de 2017, a ASCOM tra-
balhou na organização, produção, revisão e 
diagramação da primeira edição da Revista da 
Advocacia Pública Federal. Além disso, a ASCOM 
foi responsável pelo intermédio entre autores e 
avaliadores, realizando todo o contato entre a 
ANAFE e os colaboradores. A publicação reuniu 
artigos, pareceres e outros textos de interesse 
dos membros da AGU. 

Apenas em 2017, a página da TV ANAFE no 
YouTube registrou um crescimento de 144,72% 
no tempo de exibição dos vídeos (ou seja, o tem-
po em que as pessoas permaneceram vendo os 
vídeos), com relação ao ano anterior.

A Equipe de Comunicação desenvolveu no-
vos formatos de vídeos para a TV ANAFE, entre 
eles foi implantado o quadro “ANAFE Entrevista”, 
além de dar prosseguimento à cobertura dos 
eventos da ANAFE, como do Congresso Nacional 
dos Advogados Públicos (CONAFE).
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12.1 Visão geral da conta

12.2 Perfil do público do canal

12.3 Vídeos mais populares
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13. ANAFE NA mÍDiA
A ANAFE angariou espaço nos veículos de imprensa em âmbito nacional nesse primeiro ano de 

gestão. Inserimos abaixo o clipping com algumas publicações e links das matérias: 

Indicações de Temer mudam perfil do Cade e provocam críticas: http://economia.estadao.com.
br/noticias/geral,indicacoes-de-temer-mudam-perfil-do-cade-e-provocam-criticas,70002048726

Procuradores vão à AGU e PGF contra advogado do Cade: https://jota.info/concorrencia/procu-
radores-vao-a-agu-e-pgf-contra-advogado-do-cade-29112017

Procurador do Cade recua e altera mudança em regimento: https://jota.info/concorrencia/pro-
curador-do-cade-recua-e-altera-mudanca-em-regimento-30112017

Associação de advogados federais critica envio da reforma da Previdência sem parecer ju-
rídico: https://oglobo.globo.com/economia/associacao-de-advogados-federais-critica-envio-da-re-
forma-da-previdencia-sem-parecer-juridico-22053230#ixzz4z4Y7bUHx 

MP do Refis desrespeita a Constituição, afirma Associação de Advogados Públicos Federais: 
http://blogs.correiobraziliense.com.br/servidor/mp-do-refis-desrespeita-constituicao-afirma-asso-
ciacao-de-advogados-publicos-federais/

Dia Nacional da Advocacia Pública: a importância da atividade essencial à Justiça: http://
congressoemfoco.uol.com.br/noticias/7-de-marco-%E2%80%93-dia-nacional-da-advocacia-pu-
blica-a-importancia-da-atividade-ssencial-a-justica/

7 de março – Dia Nacional da Advocacia Pública: http://blogs.correiobraziliense.com.br/servi-
dor/7-de-marco-dia-nacional-da-advocacia-publica/ 

Trabalho dos membros da AGU já gerou economia de mais de R$ 25 bi em 2017: http://blogs.
correiobraziliense.com.br/servidor/trabalho-dos-membros-da-agu-ja-gerou-economia-de-mais-de
-r-25-bi-em-2017/

General Motors terá que pagar R$ 5 mi por doenças ocupacionais causadas por falhas na 
segurança do trabalho: http://fatoonline.com.br/noticia/24037/general-motors-tera-que-pagar-r-
5-mi-por-doencas-ocupacionais-causadas-por-falhas-na-seguranca-do-trabalho

Interesse público versus disputas corporativas: http://www.valor.com.br/opiniao/5014430/in-
teresse-publico-versus-disputas-corporativas 

Entrevista com o Pres. da Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais (ANAFE), 
Marcelino Rodrigues, sobre pontos controversos em Medida Provisória sobre parcelamento de 
dívidas com a União: http://www.radiojustica.jus.br/radiojustica/noticia!visualizarNoticia.action?-
menuSistema=mn314&entity.id=352204# 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional aponta pontos controversos em MP sobre parcela-
mento de dívidas com a União: http://blogs.correiobraziliense.com.br/servidor/procuradoria-geral-
da-fazenda-nacional-aponta-pontos-controversos-em-mp-sobre-parcelamento-de-dividas-com-u-
niao/ 

Recuperação para quem?: http://fatoonline.com.br/noticia/23513/procuradoria-geral-da-fazen-
da-nacional-aponta-pontos-controversos-em-medida-provisoria-sobre-parcelamento-de-dividas-
com-a-uniao 

Membros da AGU questionam nomeação de advogado privado, com sabatina marcada no 
Senado, para chefiar Procuradoria do Cade: http://blogs.correiobraziliense.com.br/servidor/mem-
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14. rEFormuLAÇÃo NAVEGABiLiDADE SiTE E APLiCATiVo

bros-da-agu-questionam-nomeacao-de-advogado-privado-com-sabatina-marcada-no-senado-pa-
ra-chefiar-procuradoria-do-cade/

SABATINA NA CAE/SENADO DE INDICADO A PROCURADORIA-GERAL DO CADE SERÁ NA PRÓ-
XIMA 3ª-FEIRA: http://www.broadcast.com.br/cadernos/agro/?id=dGJLU2c5Umw3bysvOEZrWFpo-
am9Xdz09 

CAE aprova indicação de Walter de Agra Júnior para procurador-geral do Cade: https://www.
em.com.br/app/noticia/economia/2017/09/19/internas_economia,901694/cae-aprova-indicacao-de
-walter-de-agra-junior-para-procurador-geral-do.shtml 

STF decide que trancamento de pauta da Câmara por MPs não deve alcançar todos os pro-
jetos: http://blogs.correiobraziliense.com.br/servidor/stf-decide-que-trancamento-de-pauta-da-ca-
mara-por-mps-nao-deve-alcancar-todos-os-projetos/ 

OAB se posiciona oficialmente contra a reforma da Previdência: http://www.correiobrazilien-
se.com.br/app/noticia/economia/2017/02/03/internas_economia,570660/oab-se-posiciona-contra
-a-reforma-da-previdencia.shtml

Projeto que fortalece Advocacia Geral da União abre batalha jurídica: https://brasil.elpais.
com/brasil/2017/07/26/politica/1501083503_970868.html 

Concurso AGU 2017: avança PL que cria 3 mil vagas: https://www.folhadirigida.com.br/noti-
cias/concurso/agu/concurso-agu-2017-pl-que-cria-3-mil-vagas-no-orgao-avanca

e atualizações nestas áreas, que são importan-
tes meios de interlocução entre a ANAFE e os 
associados.

Além disso, a ASCOM monitora semanalmen-
te a página. O crescimento de visitas no portal 
confirmou que a estratégia foi positiva. 

etc. Este trabalho resulta na constante atualiza-
ção dos membros da Diretoria sobre os pleitos 
da entidade que venham a ser citados na mídia, 
inclusive nos finais de semana e feriados.

lhorar a posição do seu site no Google (maior 
motor de buscas da internet) e fazer com que a 
página tenha mais visibilidade.

A iniciativa tem o objetivo de elevar ainda 
mais o alcance do nome da entidade no que diz 
respeito a termos como AGU, Advocacia Públi-
ca Federal, Advogados Públicos etc.

A Equipe de Comunicação da ANAFE acom-
panhou e sugeriu melhorias no desenvolvimen-
to reformulação na dinâmica de navegação do 
site e no Aplicativo da entidade. Por meio de 
relatórios e interação com o público, a ASCOM 
busca constantemente recomendar melhorias 

A ASCOM ANAFE atua permanentemente no 
monitoramento de notícias e publicações re-
levantes para a Associação por meio das ferra-
mentas de monitoramento do Google, rondas 
constantes nos principais sites, redes sociais 

De julho até dezembro, o site da ANAFE re-
cebeu mais de 52 mil visitas com interações dos 
usuários e mais de 89 mil visualizações na pági-
na principal do site. 

Em novembro deste ano, a ASCOM iniciou a 
aplicação de Search Engine Optimization (SEO), 
que significa se utilizar de técnicas para me-

14.1 monitoramento de Notícias Full Time

14.2 Site ANAFE
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15. AÇÕES SoCiAiS

dos pelo ‘Sistema S’, e pela ‘Rede Globo de Televi-
são’ em todo o País. 

comunidades carentes por meio de doações e 
eventos.

Assim como no ano anterior, prosseguimos 
com a parceria com o ‘Projeto Ação Global’, um 
dos maiores eventos sociais brasileiros, promovi-

Além disso, a Equipe de Comunicação está 
sempre à frente das ações referentes ao Projeto 
ANAFE Solidária, que tem o objetivo de ajudar 

15.1 Ação Global

15.2 ANAFE Solidária
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16. FENALAW

17. rELACioNAmENTo Com A imPrENSA

18. ATENDimENTo

da AGU, das carreiras, e apresentar as principais 
ações da entidade para o fortalecimento da Ad-
vocacia Pública.

desenvolvido pelos membros da AGU. 
Além disso, sempre que surgiram temas de in-

teresse para imprensa, foram produzidos releases 
enviados aos veículos de comunicação e follow 
up com os jornalistas. 

e-mail etc. funcionando como um dos principais 
setores de intermédio entre os associados e a Pre-
sidência/Diretoria da Entidade.

Também participamos novamente da ‘FENA-
LAW’, o maior evento do setor jurídico da Amé-
rica Latina, onde foi possível difundir a atuação 

Em 2017, a Equipe de Comunicação da ANAFE 
aprimorou o trabalho de aproximação com a im-
prensa, iniciado por meio de encontros com jor-
nalistas e visitas às redações. 

Durante todo o ano, a entidade foi referência 
em matérias que disseram respeito ao trabalho 

A Equipe de Comunicação da ANAFE profe-
riu respostas ágeis às perguntas e reclamações 
de associados via Facebook, Instagram, telefone, 
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19. ANAFECArD
são divulgadas nas redes sociais da ANAFE e en-
viadas aos e-mails dos associados, além de haver 
promoções divulgadas no site da Entidade. 

A ASCOM alinhou a atualização da planilha de 
convênios para subsidiar campanhas de marke-
ting direcionadas aos associados. As campanhas 
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