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Com atraso de quase dois me-
ses em relação à previsão inicial, 
o edital para contrato anual de R$ 
11 milhões da empresa de comuni-
cação digital que irá reformular os 
sites da Presidência da República 
e construir o site para divulgação 
do País no exterior sairá ainda na 
primeira quinzena de setembro, 
garante Silvia Sardinha Ferro, 
diretora de Internet da Secretaria 
de Comunicação Social (Secom) 
da Presidência da República. O 
objetivo do governo federal é criar 
canais diretos de comunicação 
com a população, aperfeiçoando 
a relação cidadão-governo.

A exemplo do que vem sendo 
feito em outras áreas da comuni-
cação institucional, a secretaria 
elaborou edital específico com 
os critérios para escolha de uma 
empresa capaz de modernizar os 
portais já existentes e não apenas 
garantir a interatividade com a 
população, mas também tornar a 
web acessível aos portadores de 
necessidades especiais. 

A diretora da Secom destaca 
que o texto do edital foi elaborado 
em parceria com as agências que 
atuam nessa área. Segundo ela, 
além das contribuições levadas 
pelas empresas, a secretaria 

Comunicação pública

Secom olha mais para mídia online
aproveitou sua experiência com os 
editais de comunicação exterior e 
de pesquisa e aperfeiçoou o docu-
mento para evitar possíveis erros 
de interpretação que atrasem ou 
atrapalhem o procedimento. Silvia 
ressaltou que, nessa primeira fase, 
apenas os sites da Presidência 
da República serão atendidos, 
mas a idéia é levar o conceito de 
facilitação da navegação pelos 
portais oficiais aos demais órgãos 
de governo. “É a primeira etapa. 
Trata-se de um processo contínuo: 

primeiro trabalharemos com esses 
portais e depois desenvolveremos 
as diretrizes para a comunicação 
eletrônica do governo”, explicou 
a executiva.

Silvia disse ainda que o grande 
diferencial em relação às contra-
tações de empresas para desen-
volvimento de web design é que o 
governo deixou de tratar a questão 
como Tecnologia da Informação 
(TI), tornando esse tema mais 
voltado para sua estratégia de 
comunicação. De acordo com ela, 

tudo está sendo tratado com o 
Ministério do Planejamento, que é 
o gestor do governo eletrônico, e 
isso é um indicativo de mudanças 
na forma de comunicar do gover-
no federal. “Estamos trabalhando 
em parceria com o Ministério do 
Planejamento e o nosso conceito 
é de que a internet é um canal de 
comunicação pública que está su-
baproveitado”, destacou Silvia.

Para a diretora de Internet 
da Secom, já existem canais que 
tentam ouvir a população, caso 

do www.maisbrasil.gov.br, que já 
é uma importante ferramenta de 
interatividade com os brasileiros. 
No entanto, ela ressalva que os por-
tais do governo em geral ainda são 
pouco acessíveis e que possuem 
uma linguagem visual complexa 
para o fácil acesso às informações. 
Silvia avalia que a reformulação dos 
conceitos atuais deve elevar a na-
vegação nos sites e garantir maior 
retorno ao governo sobre o que 
as pessoas buscam e que tipo de 
dados devem estar disponíveis.

A presença do conceito de 
acessibilidade nos portais do go-
verno é também um diferencial 
da proposta. 

Alexandra Bicca

Resultados aparecem
Com a evolução da receita 

dos anúncios na web no País, o 
governo federal também apos-
ta na comunicação eletrônica 
como ferramenta de publici-
dade dos investimentos que 
realiza nas diversas áreas de 
atuação do Estado. Com mais 
de 40 milhões de usuários no 
Brasil, a internet se torna um 
importante canal para propa-
ganda. E, o que é ainda mais 

atrativo para os anunciantes, os 
preços são bem menores do que 
nas mídias tradicionais, como TV, 
jornal e rádio.

Segundo dados da diretora 
de Internet da Secretaria de 
Comunicação Social (Secom) 
da Presidência da República, 
Silvia Sardinha Ferro, em 2006 
os investimentos do órgão em 
publicidade via web foram de 
R$ 580 mil, com share de 0,64%, 

(IAB) tem auxiliado a Secom. 
Para Silvia, essa diversificação 
na forma de se comunicar já é 
visível na contratação da cam-
panha “Mais Brasil para mais 
brasileiros”, na qual 16% do 
total investido em 2006 foram 
destinados à web.

De acordo com Silvia, a 
idéia é, a partir de agora, 
investir mais em links patro-
cinados em sites de grande 
alcance. Isso, segundo ela, deu 
grande retorno na campanha 
desenvolvida pelo Ministério 
da Saúde para incentivar a  
doação de órgãos.        (AB)

e em 2007 chegaram a R$ 3,1 
milhões e share de 3,59%, uma 
evolução de aproximadamente 
80% no total aplicado nessa 
mídia. Para 2008 os números 
ainda não estão fechados, mas 
Silvia adianta que a intenção do 
governo é apostar ainda mais na 
web. “A tendência é aumentar os 
investimentos na internet para 
uso no mix de mídia.”

A diretora explicou ainda 
que, uma vez que a web é algo 
novo como mídia, principalmente 
na administração pública, onde 
tudo precisa ser comprovado, o 
Interactive Advertising Bureau 
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