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Resumo 

Montar a estrutura de um site na internet é o menor dos desafios que um profissional da 

área enfrentará no processo de criação. O maior deles será sempre o conteúdo e a 

freqüência de sua inserção na página, pois a web é por natureza dinâmica e viva. Uma 

página desatualizada, sem novidades, é o maior desestímulo a qualquer internauta. Com um 

clique se entra, mas também com um clique se deixa um site (até em definitivo, 

dependendo do caso). Recursos tecnológicos são ferramentas. Já conteúdo é informação 

que pode ser expediente efetivo quando planejada e disponibilizada de forma 

personalizada, para agregar valor. Este texto trata do conteúdo como recurso estratégico em 

uma organização pública.  
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Introdução 

Mensagens que prometem  a criação de sites pelo menor custo de desenvolvimento 

são hoje comuns nas caixas postais de muitos internautas. As propostas oferecidas 

geralmente são dirigidas a empresas, profissionais liberais e pessoas físicas. Do pacote de 

ofertas fazem parte também a hospedagem do material em servidor próprio e o registro de 

domínio na Internet. Além dos desenvolvedores de sistemas particulares para a web (de uso 

privado por pessoa física ou jurídica), existem no nível corporativo as empresas 

especializadas na oferta de gerenciadores de conteúdo, ferramenta vendida na maioria das 

vezes como a solução ideal para a atualizar sites corporativos e empresariais.  

Em linhas gerais, este texto pretende abordar e contrapor os equívocos encontrados 

no comércio atual de serviços de criação, produção e gerenciamento de conteúdo e 

defender pelo menos dois pontos: o conteúdo específico é o elemento mais valioso na 

constituição de sites e a sua atualização deve ser permanente e constante, de forma a 

acompanhar a própria dinâmica da web.  

As afirmações que constituem a base deste paper resultam de sete anos de criação e 

gerenciamento de conteúdo de um site desenvolvido para segmento de administração 
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pública local, mais especificamente a Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro. 

Utiliza como referencial teórico os conceitos de digitalização, de convergência de mídia e a 

de produção da informação pública como ofício democrático. 

 

Sobre o mundo ciber-digital 

 As palavras de Jeff Chester, diretor do Centro para Democracia Digital em 

Washington, D.C., que abrem o seu livro Digital Destiny são:  

Estamos no limiar da emergência da mais poderosa mídia e sistema de 

comunicação desenvolvido até agora. Uma inundação inevitável de imagens de 

vídeo impulsionada pela interatividade da Internet será distribuída via TV 

digital, computadores pessoais, celulares, câmaras de vídeo digitais, iPods e 

uma infinidade de aparelhos móveis. Essas tecnologias vão nos envolver, nos 

fazer submergir, estar sempre on-line independente de onde estivermos – em 

casa, no trabalho ou em momentos de lazer. Nós teremos acesso – poderemos 

pagar por isso – a um conjunto de notícias, entretenimento, e comunicação de 

qualquer lugar do mundo, sempre em contínua expansão (Chester, 2007, p. xv). 

  

O ciberespaço, nesse sentido, tende a ser cada vez mais presente na vida de 

qualquer pessoa. Isso não impede, porém, a existência da situação de desequilíbrio na 

circulação e no compartilhamento de dados e informações, em especial nas regiões do 

mundo „em desenvolvimento‟. Nesses países ou lugares, o acesso à energia elétrica, por 

exemplo, ainda é escasso ou intermitente. Só isso já impede o uso e a evolução plenos das 

redes internas de comunicação que tenham como base a telefonia celular, a internet em 

banda larga e sistemas digitais de rádio e televisão – tal como descrito no parágrafo 

visionário de Chester –, até porque tecnologia e democracia nem sempre caminham no 

mesmo passo. 

Os meios de comunicação digitalizados no ciberespaço carregam consigo, uma vez  

mais, a possibilidade de democratizar o acesso à informação. Esta talvez tenha sido a 

proposta primordial do rádio – mídia hoje de acesso universal, tanto no que se refere ao 

custo do receptor como no alcance das ondas eletromagnéticas – que em muitos países foi 

descaracterizada pelo uso excessivamente comercial de um meio democrático por natureza. 

A esse modelo comercial se contrapõe o modelo de serviço público, aquele que é prestado 

tendo como interesse o bem estar do cidadão, contribuindo para o seu aprimoramento 

profissional ou crescimento pessoal ao fazer do conhecimento domínio comum.  

Nesse contexto é interessante buscar em Keane (2002) alguns questionamentos (e 

respostas) nas suas considerações sobre meios de comunicação como serviço público: 

Mas como seria na prática um modelo de serviço público redefinido, ampliado 

e mais acessível e responsável? Quais seriam os seus princípios orientadores? 

Como é que um modelo revisto de serviço público lida com as tendências 

autoparalisantes da comunicação social privada e com as novas formas de 



censura política nos regimes democráticos? Como é que um modelo revisto de 

serviço público poderia legitimar-se de uma forma mais convincente do que no 

presente? (...) É óbvio que um sistema renovado de comunicação social de 

serviço público teria de ser claro desde o início quanto aos seus princípios 

orientadores e às suas estratégias. Devia tentar contrariar frontalmente a 

estratégia liberal do mercado livre seguida pelo Estado puro e duro. (...) Os 

media de serviço público não conseguem ultrapassar estas questões primitivas 

de índole orçamental e administrativa se forem encarados como simples 

auxiliares da concorrência. Também não podem funcionar com eficiência se 

forem tratados (como os parques públicos ou os monumentos antigos) como 

“produto de mérito”. (...) É inegável que os media de serviço público devem 

servir minorias e fazer circular o conhecimento e a cultura, estimular a crítica e 

a experimentação. Mas têm de fazer mais do que isto (Keane, 2002, p.126-

127). 

 

 Os meios de comunicação no setor público podem ir além da divulgação pontual de 

fatos de interesse político-administrativo – e isto é o que intenta esta argumentação. O uso 

da internet como canal para disseminar informação, mas principalmente conhecimento, 

encontra reforço em documentos recentes produzidos por especialistas que se reúnem com 

o apoio da Unesco. Das reuniões da Cúpula Mundial da Sociedade da Informação – 

primeiro em Genebra em 2003 e depois em Tunis em 2005, surgiu o tema governança na 

internet, que resultou na criação do Internet Governance Forum (IGF). Ao reconhecer a 

internet como instrumento global acessível ao público, a Unesco propôs alguns conceitos 

básicos para a governança na rede, cujo gerenciamento internacional deveria: ser 

multilateral, transparente e democrático; contar com a participação plena de governos, do 

setor privado, da sociedade civil e de organizações internacionais; garantir a distribuição 

eqüitativa de recursos; facilitar o acesso a todos; garantir o funcionamento seguro e estável 

da internet, levando em consideração idiomas múltiplos; ser desenvolvida de modo 

coordenado.
2
  

 Agora, a tendência de muitos experts que participam com freqüência dos fóruns 

promovidos pela Unesco parece ser a de respaldar mais o conhecimento do que a 

informação, por avaliarem que o conhecimento pode ser mais efetivo para a anunciada 

„inclusão digital‟ dos cidadãos no mundo da informação. Assim, estes teriam elementos 

inegáveis para participar efetivamente da construção do presente, da realidade comum a 

todos de uma mesma cidade, região ou país.  

 Para uma idéia mais precisa da importância e da utilidade do conteúdo disponível 

em sites brasileiros na internet vale acrescentar alguns números relativos ao Brasil. Em 

janeiro de 2008, de acordo com dados do Ibope/NetRatings consolidados pelo Cetic.Br, o 

país possuía 21.1 milhões de internautas domésticos, cujo tempo médio mensal de uso de 
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computador pessoal para navegar somava 23 horas e 12 minutos. Entre 2005 e 2007, o 

percentual de domicílios com computador e uso de linhas telefônicas fixas subiu de 27,5% 

para 39,9%. Em sete anos, o quadro da evolução geral de usuários e horas dedicadas on-

line mostra a tendência de crescimento da internet no Brasil, como se verifica no quadro a 

seguir. 

 

Brasil: internautas domiciliares ativos e horas navegadas – 2000/2007 

 

Fonte: NetView – Ibope/NetRatings 

 

Em termos comparativos internacionais, outro dado a registrar é a evolução do 

acesso à internet via computador doméstico nos últimos dois anos: de 11% no primeiro 

trimestre de 2005 a 17% no terceiro trimestre de 2007, o que coloca o Brasil no patamar 

apresentado mais adiante no quadro do ranking mundial, indicando a popularização 

crescente da rede mundial.
3
 

Sob esse aspecto, Cardoso (2007) comenta que num ambiente de clara expansão em 

termos nacionais e internacionais, a análise de comparações mundiais no campo da 

tecnologia mostra uma realidade “aparentemente convergente” entre as diferentes 

sociedades estudadas, mas adverte que, 

No entanto, deve-se considerar também as particularidades das sociedades em 

transição, o que poderá ser difícil explicar algumas das suas performances, como 

por exemplo a questão da penetração de servidores seguros. (...) Os valores de 

utilização da internet são um marco para a caracterização de transição de uma 

sociedade para a sociedade em rede (Cardoso, 2007, p. 64 e 67).  
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Para o autor, o que mede o aproveitamento da disponibilidade do acesso existente é 

o uso efetivo da tecnologia, e isto demonstra que devem existir outros fatores, próprios de 

cada sociedade, para explicar as diferenças dessa utilização. 

 

Acesso no mundo – 3º trimestre de 2007 

Pessoas com dois anos ou mais que moram em domicílios com acesso à internet 

via computador doméstico, em milhões. 

 

 

Fonte: GNETT – Ibope/NetRatings 

 

 

 Essa escala de acesso doméstico em dez países pode ajudar a entender a intensidade 

com a qual uma parte expressiva da população mundial (o Brasil inclusive) está 

“decodificando” a Internet – ou pelo menos contribui para perceber a configuração em que 

tal interação ocorre, como examina Canclini na sua definição de internauta: 

As redes virtuais mudam modos de ver e ler, as formas de se reunir, de falar e 

escrever, de amar e saber-se amado à distância, ou pelo menos imaginá-lo. (...) 

Talvez fosse interessante perguntar para aqueles que não serve ser internauta: aos 

que fazem políticas culturais gutenberguianas, às bibliotecas que não incorporam 

computadores, a aquilo que desejamos usar, mas só nos servem em parte porque 

nos sentimos estrangeiros em face aos nativos digitais, ou preferimos o prazer de 

escrever a mão. Perguntar para aqueles que às vezes desejariam desconectar-se, 

mas não podem (Canclini, 2007, p.78-79). 

 

Rotas para navegação 

 A experiência aqui relatada envolve a produção de conteúdo editorial que teve na 

origem do projeto a perspectiva de divulgar o material em um site na web. Partiu-se da 

criação de produtos editoriais próprios e sistemas de coleta de notícias na mídia como 

forma de agregar valor às informações características da área de controle – prestação de 



contas, relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal, auditorias e sistemas de contabilidade 

e de informações gerenciais. O conteúdo de comunicação institucional do site da 

Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro consiste em três publicações-âncoras: 

um informativo bimestral; um caderno trimestral e uma revista semestral, completadas por 

clipping de notícias sobre conjuntura nacional e internacional que, em 28 de fevereiro de 

2008, reunia 10.003 notícias cadastradas (sendo importante destacar que as matérias 

cadastradas não tratam de política, mas de assuntos relacionados às áreas de administração 

pública; economia; assuntos internacionais e de controle interno e externo em instituições 

públicas e privadas). 

No início da gestão do prefeito Cesar Maia em 2001, a iniciativa foi informalmente 

identificada como uma nova “política de comunicação social” para a Controladoria, 

conforme orientação do controlador geral Lino Martins da Silva. A alternativa apresentada 

foi realizar trabalho de divulgação institucional que não fosse identificado como “chapa 

branca” (no sentido endógeno da expressão segundo o qual a instituição pública é 

princípio, meio e fim das ações comunicacionais). A proposta tratava de um “outro 

começo”, apesar da manutenção de ações editoriais como dois dos produtos criados 

anteriormente – o informativo e os cadernos. O fato é que houve reação interna movida 

talvez por ceticismo da parte de alguns (poucos) integrantes do corpo técnico. Seriam 

dúvidas, quem sabe, sobre a consistência do projeto apresentado. Essa situação durou cerca 

de um ano, o primeiro dedicado à execução do novo formato, até que os resultados iniciais 

começaram a ser perceptíveis. 

 

Mapa de produção: impressos e conteúdo web 

A divulgação institucional apolítica tem sido a principal finalidade do trabalho 

como um todo e, em especial da produção de conteúdo para a web. A meta é chegar ao 

maior público possível entre influenciadores de opinião com formação ou atuação nas áreas 

de controle e de administração pública. Assim, o informativo bimestral Pre$tando Conta$
4
 

não é um house-organ. Sua pauta é equilibrada: a Controladoria ou setores do controle 

interno da Prefeitura do Rio foram assuntos de primeira página 12 vezes em sete anos (ou 

cerca de 30% das primeiras páginas nas 42 edições publicadas entre janeiro de 2001 e 

dezembro de 2007). A maior parte das matérias são desdobramentos de notícias veiculadas 

na mídia impressa (jornais diários e revistas semanais de informação), que muitas vezes 

fazem uma cobertura superficial ou estanque, sem continuidade. A idéia, neste caso, é 
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aprofundar os assuntos com entrevistas ou pesquisa e usar ângulos que sejam de interesse 

do setor público. A versão web das publicações, com exceção da revista semestral, usa a 

tecnologia XHTML para reproduzir no site o material editado. As matérias diferem da 

abordagem da mídia comercial, geralmente centrada em questões que afetam o mercado – 

empresas, redes e corporações nacionais e internacionais
5
. No caso do informativo 

bimestral, o diferencial da versão para a internet é a possibilidade de trabalhar com 

hipertexto – matérias com referência a outros sites ou páginas têm links ativados, o que 

permite ao leitor completar sua leitura ou montar a informação da forma que lhe convier. 

Como se trata de produção editorial característica o uso desse recurso está restrito às 

edições do informativo disponíveis na web. 

A publicação trimestral Cadernos da Controladoria
6
 é produto editorial que tem 

origem em outra produção de conteúdo próprio: os Seminários da Controladoria. São 

palestras sobre temas atuais proferidas por profissionais e acadêmicos, com produção 

científica relevante, de interesse para os técnicos de controle interno da cidade do Rio de 

Janeiro. Os convidados não recebem pelas palestras (passagem aérea, estadia e transporte 

somente para aqueles que vêm de outras cidades). Os depoimentos são gravados, 

transcritos e editados na forma dos Cadernos. A versão impressa é distribuída para 

bibliotecas de associações profissionais e de universidades; para prefeituras em cidades de 

todos os estados, bem como para conselheiros de tribunais de contas (federal, estaduais e 

municipais). A versão web também é reproduzida usando tecnologia XHTML.  

Depois de quatro anos de produção contínua, sem qualquer interrupção na 

periodicidade prevista para os três títulos, a produção editorial passou a contar com novo 

elemento: a RCA – Revista de Controle e Administração
7
, publicação semestral de caráter 

científico, com comitê editorial constituído por representantes da academia e do setor 

público. O primeiro número (piloto da série) circulou em maio de 2005. A revista tem 

interesse em publicar artigos que contenham resultados de pesquisas ou sejam relatos de 

experiências profissionais, dois tipos de textos que até então não faziam parte da produção 

de conteúdo editorial. A RCA – Revista de Controle e Administração surgiu para suprir a 

carência de bibliografia na área de administração e de controle públicos. É publicação de 

circulação nacional. A partir de 2007 teve suas edições adaptadas para seguir os padrões 

instituídos pelo sistema Qualis, mantido pela Capes, de classificação dos periódicos 
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utilizados pelos programas de pós-graduação para a divulgação da produção intelectual. A 

revista recebe contribuições de professores, pesquisadores e gestores públicos, além de 

alunos da área de pós-graduação stricto sensu em Ciências Contábeis. Sua distribuição 

gratuita está dirigida a bibliotecas de cursos de pós-graduação, tribunais de contas e setores 

de controle em estados e municípios. O comitê editorial é responsável pela seleção dos 

artigos submetidos em sistema de fluxo contínuo.  

Dois outros títulos iniciados em períodos diferentes foram descontinuados: um 

deles a revista-clipping Fraudes & Corrupção
8
 (seleção de matérias sobre assuntos pré-

definidos, coletados durante determinado período em jornais diários e revistas semanais), 

cuja apresentação era precedida de um texto informativo/descritivo do material reunido a 

cada volume. Foram 26 edições entre 2001 e 2004 sobre ocorrências de fraude e de 

corrupção no Brasil e no exterior. O segundo produto descontinuado, com o diferencial de 

existir apenas na versão para a web, tinha como título Leituras & Contextos
9
. A proposta 

era produzir edições monotemáticas sobre temas de conjuntura internacional 

contemporânea, mas o levantamento mostrou que a extensa investigação para cada edição 

exigiria a contratação de profissional que se dedicasse à publicação. Como esta não estava 

entre as prioridades da produção editorial decidiu-se por encerrar a atividade. Os quatro 

números editados reuniram informações de períodos eleitorais na América Latina. 

Seguiram a idéia original de acompanhar e compilar de modo sistemático as 

transformações políticas/econômicas/sociais resultantes das eleições dos novos governantes 

na região. Os números editados entre 2005 e 2007 correspondem, respectivamente, a 

Bolívia, Venezuela, Peru e México.   

 

Estatísticas: para que servem? 

O uso do sistema de estatísticas do site é de extrema valia. Existem alguns sistemas 

na internet, de download gratuito, que são corretos e eficientes: monitoram o movimento 

em todas as páginas do site e são imprescindíveis para a orientação dos rumos do conteúdo. 

As palavras-chave (keywords) digitadas em sites de buscas geralmente conduzem a 

destinos imprevisíveis, mas é a principal forma de acesso a qualquer página – e um bom 

sistema de estatística mostra o caminho percorrido pelo internauta, juntamente com o 

navegador utilizado, o país de origem, por onde percorreu na visita, quantas páginas do site 

ele visitou. Até o número do IP (internet protocol) é registrado pelo sistema que, assim, 

fornece informações valiosas para quem se dedica à inserção de conteúdo em um site. 
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São todos motivos que levam a duvidar que empresas generalistas consigam montar 

páginas específicas que sejam de utilidade real para clientes particulares. A criação de 

conteúdo na web demanda envolvimento direto, sem intermediários, entre o internauta e 

quem provê o conteúdo. Ainda que virtual, o contato entre as duas pontas dessa 

comunicação pode ser entendida como „pessoal‟. O controle do conteúdo por meio do 

diálogo entre o internauta visitante e os responsáveis pelo conteúdo é a base para um site 

bem sucedido, em especial no setor público, porque ali os visitantes são geralmente 

cidadãos em busca de informações. Os sites comerciais, nos quais o maior apelo é vender – 

e rápido – talvez não careçam dessa relação elaborada. O domínio e a familiaridade com o 

tema, o conteúdo, mostram como são importantes para que se dê a interação entre quem 

produz e quem consome (o que é simultaneamente informação e conhecimento).  

 

O feedback de usuários 

 Em 28 de fevereiro de 2008, 966 endereços eletrônicos estavam cadastrados para 

receber a newsletter semanal Novidades CGM, com as principais atualizações do período 

no site da Controladoria Geral. A periodicidade de envio semanal da newsletter faz com 

que os endereços cadastrados sejam espontâneos, com a possibilidade de remoção da lista 

com a mesma facilidade com que se cadastra. O canal de acesso à equipe de produção e 

manutenção do site é o Fale Conosco, um formulário com poucos campos de 

preenchimento obrigatório onde o interesse é a mensagem. A troca de informações com o 

internauta funciona como bússola, ao apontar caminhos para a elaboração de conteúdo de 

interesse geral. É nesse espaço que se dá de modo claro e direto o feedback do usuário. 

 O site recebe, em média, 50 mensagens externas por mês, cujo prazo máximo de 

resposta é de 48 horas. Muitos e-mails vêm de integrantes de organizações públicas, de 

professores e de estudantes universitários das áreas de Ciências Contábeis e Administração. 

Entre as solicitações mais comuns estão os pedidos de envio das publicações e de visita in 

loco para conhecer o trabalho pioneiro desenvolvido pela Controladoria Geral. No final de 

dezembro de 2007 registrava-se mais de 30 visitas de técnicos de controle interno, de 13 

estados, à Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro. Como a troca de 

experiências é essencial para o desenvolvimento das organizações públicas, o principal 

retorno tem sido esse intercâmbio de informações entre técnicos de diversos estados e 

cidades.  

O acompanhamento sistemático das indicações de links também funciona como 

bússola: por meio das recomendações é possível medir o grau de interesse dos internautas 



em relação aos diversos temas disponíveis no site. As escolhas indicam para a equipe 

responsável pelo conteúdo os assuntos que podem ser considerados relevantes para a área e 

balizam os caminhos para o refinamento do material. 

 

Alguns recursos que a tecnologia permite 

O site da Controladoria Geral foi construído seguindo todos os padrões de 

acessibilidade do W3C (Web Standards). Para isso foram utilizadas as tecnologias ASP, 

SQL, XML, CSS, HTML e Javascript. A maior parte do site é atualizada dinamicamente 

através da integração das tecnologias ASP, SQL e XML. Existe também um sistema de 

administração que permite atualizar algumas partes do site, como o clipping, de forma 

instantânea e a partir de qualquer lugar. 

À escolha do padrão devem ser acrescentadas outras facilidades criadas para 

melhorar a interação com o usuário. Entre estas estão: o sistema de busca desenvolvido 

para o clipping de notícias; o sistema de busca no site (indexado pelo Google); o sistema 

de indicadores econômicos com cotação de duas moedas estrangeiras (dólar e euro) e 

índices oficiais de inflação. Além da possibilidade de impressão de qualquer página do 

site, o recurso “salvar página” foi criado pela equipe de desenvolvimento de conteúdo para 

permitir que os internautas armazenem a informação selecionada em arquivo digital, sem a 

necessidade de imprimir, gastar papel. Esta função pode ser considerada como outro 

diferencial em site de organização pública: a ausência da motivação comercial contribui 

para o compartilhamento do conteúdo. 

 A tecnologia usada no website serviu como base para a criação de dois outros 

produtos com conteúdo específico para web: a remodelação, no segundo semestre de 2006, 

do site da IplanRio (Empresa Municipal de Informática), que faz parte da estrutura da 

Controladoria Geral; e uma nova versão para a Intranet CGM, no segundo semestre de 

2007. Em ambos os casos foi utilizada a linguagem ASP, com banco de dados em SQL.  

 Em relação ao novo site da IplanRio, para além da mudança na concepção visual 

(design) e na forma de navegação, agregou-se conteúdo próprio (antes inexistente), com 

base na experiência desenvolvida na produção do site da Controladoria Geral. Com isso 

foram criadas duas publicações: os Cadernos da IplanRio
10

, de periodicidade trimestral, 

com textos editados a partir das palestras com convidados externos, na forma de seminários 

para a área de Tecnologia da Informação; e o informativo bimestral com versão exclusiva 
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para a internet intitulado Info Pública
11

 (usando um acrônimo de IP), que em março de 

2008 estava na sua 9ª edição. Para completar o conteúdo renovado do site da empresa 

outras três seções foram instituídas: sala de leitura, com resumos de livros, artigos e 

notícias relacionadas ao campo da Tecnologia da Informação; e eventos e links (nacionais e 

internacionais). A resposta a esse material agregado aos assuntos de tecnologia da 

Prefeitura do Rio, que são a base do site (data center, infra-estrutura, soluções em TI e 

planejamento em pesquisa e desenvolvimento), evidencia um retorno visível, na forma de 

indicações de links do conteúdo agregado do site pelos internautas visitantes. 

Já na nova versão da Intranet CGM, o sistema de cadastro e atualizações teve como 

primeiro efeito a expansão das áreas disponíveis a cada setor da Controladoria, que hoje 

permite inserções simultâneas de modo simples e eficiente. No início de 2008, a Intranet 

ainda dependia da assimilação, pelos técnicos da Controladoria, das múltiplas 

funcionalidades desse instrumento de comunicação organizacional interna. O importante, 

neste caso, é que o caminho estava aberto. 

 

Desafios na construção de conteúdo 

Conteúdo, como repetido aqui várias vezes, é recurso estratégico para qualquer 

organização, em especial em organização pública cujos gestores de primeiro e segundo 

escalão podem mudar a cada quatro anos, dependendo do resultado de eleições. Este talvez 

seja o principal desafio a influenciar tanto a construção como a qualidade do conteúdo de 

um site de organização pública, porque implica em continuidade (ou descontinuidade) das 

ações de comunicação internas e externas. 

Outro efeito das alterações periódicas naturais na área de administração pública é a 

mudança de equipe e, conseqüentemente, da agenda de trabalho na organização. A criação 

de conteúdo depende, antes de tudo, de um gestor responsável (o secretário ou equivalente, 

que detém conhecimento sobre sua área) e de executores da produção de conteúdo. 

Em muitas organizações públicas é comum, também que os sites estejam sob a 

responsabilidade do setor de informática (ou Tecnologia da Informação). Este equívoco é 

apontado por vários especialistas porque as ferramentas da tecnologia são, antes, suporte do 

conteúdo, que deveria ficar a cargo de profissionais da área de comunicação. Essa idéia é 

confirmada por especialista na questão, como pode ser constatado no trecho a seguir. 

Vou tentar vender a idéia de que nós, profissionais de sistemas, deveríamos 

aprender muito com os jornalistas e com os curadores de museus. Alguém de 

vocês já fez curso de jornalismo e de curadoria de museu? Espero que, com o 
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que vou dizer, vocês se motivem a ter uma visão nova. Nós, como profissionais 

de sistemas, fomos muito competentes como bibliotecários, isto é, fomos 

competentes em coletar, armazenar, organizar os dados e também apoiar a 

consulta dos usuários a esses dados, mas de acordo com aquilo que eles, os 

usuários, pedem. E nós somos relativamente passivos nessa atividade. Se o 

usuário faz uso indevido desses dados dizemos que não é problema nosso, pois 

fornecemos os dados do jeito que ele pediu, armazenamos os dados fielmente e 

fomos os fieis depositários dos dados que nos foram confiados. Já o jornalista 

tem uma postura muito mais pró-ativa em relação a esses dados, não fica 

sentado esperando que o usuário venha pedir os dados. O que ele faz, como 

iniciativa dele, é identificar no passado alguma situação, algum evento, alguma 

tendência, que acha que seja importante para os seus leitores, para os seus 

clientes, tomarem conhecimento. Para isso ele seleciona os dados. A partir 

desses dados selecionados, o jornalista vai procurar mostrar evidências daquele 

fato, daquela situação, daquela tendência, que acredita ser importante, e a 

interpreta para o usuário. Fornece, por exemplo, por meio de um artigo ou 

reportagem, a notícia, que também é uma seleção entre tantas coisas que 

aconteceram e ele, jornalista, entendeu como sendo importante para o usuário. 

Não é surpresa que, quando o usuário recebe as informações do jornalista ele 

diga: "Isso me ajuda, porque é relevante para mim". Isso acontece porque o 

jornalista já tomou a decisão antes, identificou previamente o que aquele usuário 

precisava. Então o jornalista consegue ser mais relevante no dia-a-dia por conta 

desta seleção que faz dos fatos. (...) Assim, a primeira recomendação para 

que nós, profissionais de sistemas, é de que sejamos mais eficazes nessa 

reconstrução do passado para o nosso usuário, que tenhamos uma postura 

mais pró-ativa. Temos que entender qual é a situação, o problema, o 

interesse, o viés, a ideologia do usuário para lhe oferecer um produto 

mais sob medida e melhor escolhido para a sua necessidade (Reinhard, 

2007, p. 15-16). 

 

Esse trecho da palestra do professor da FEA-USP resume com exatidão o que se 

pretendeu, em suma, abordar neste texto, que tenta evidenciar a importância do conteúdo 

desenvolvido com finalidade específica ao explicar as ações de produção que resultaram no 

site da Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro entre 2001 e 2008. 
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