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estratégias de comunicação pública 

e democracia digital
Danilo Rothberg1

A comunicação de interesse público produzida pelos go-

vernos em âmbito federal, estadual e municipal tem sido, no 

Brasil, objeto de estudos que caracterizam sua evolução desde 

a redemocratização do país e investigam a atuação de assesso-

rias governamentais na formulação de conteúdos e formatos 

midiáticos. 

Menos estudada é a qualidade da informação provida por 

portais eletrônicos de governo, instrumentos de comunicação 

pública que parecem atuar no país em um relativo vazio de prin-

cípios, linhas de ação e orientações práticas. Embora tenham 

avançado de maneira significativa as iniciativas da academia e 

de órgãos públicos na direção de especificar como deve se dar o 

atendimento do direito à informação sobre gestão pública, um 

componente da cidadania nos sistemas democráticos contem-

porâneos, persiste um cenário de escassez de orientações mais 

substantivas.
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Este artigo revisita teorias e conceitos no âmbito das ciências 

sociais e sociais aplicadas, articulando-os a fim de oferecer uma 

contribuição à necessária definição de políticas e estratégias para 

as realizações no campo da democracia digital.

No percurso aqui oferecido, em primeiro lugar são revisados 

aspectos da comunicação pública na contemporaneidade. Em 

segundo, é delineado o papel da comunicação para sustentar a 

participação política e as formas de democracia deliberativa. Em 

terceiro lugar, aponta-se o potencial da comunicação pública 

para gerar capital social. Por fim, são oferecidas recomendações 

sobre como a criação e a execução de políticas públicas podem ser 

abordadas na comunicação pública digital para fundamentar sua 

avaliação pelos cidadãos em geral.

Comunicação pública na contemporaneidade

Um dos significados correntes de comunicação pública nas 

pesquisas da área se refere às ações comunicativas realizadas 

por governos a fim de transmitir informações úteis aos diver-

sos segmentos sociais para facilitar o acesso a serviços públicos, 

proporcionar conhecimento sobre a atuação governamental na 

execução de políticas públicas, prestar contas e reconhecer o 

pertencimento à cidadania (Duarte, 2011).

Há, no entanto, diversas ressalvas que apontam a necessida-

de de considerar a comunicação pública no cenário contempo-

râneo como algo distinto das práticas realizadas historicamente 

no Brasil, que a associaram à publicidade de um governo em 

particular, destinada a maximizar a aprovação de determinadas 

ações de um mandatário com finalidades eleitorais (Brandão, 

2009). Ao contrário, o conceito atual exige atender o interesse 

público com ações “para a prestação de contas, o estímulo para o 

engajamento da população nas políticas adotadas (e) o reconhe-
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cimento das ações promovidas nos campos político, econômico 

e social”, constituindo uma “forma legítima [...] de um governo 

levar ao conhecimento da opinião pública projetos, ações, ati-

vidades e políticas que realiza e que são de interesse público 

(Brandão, 2009, p.5).

Contemporaneamente, o fortalecimento da sociedade civil 

impõe a presença de outros atores na comunicação de interesse 

público, como terceiro setor, grupos organizados de pressão 

política e movimentos sociais. A comunicação pública passa 

a incluir tanto a dimensão governamental, que “trata dos flu-

xos de informações e padrões de relacionamento envolvendo o 

Executivo e a sociedade”, quanto a dimensão política, que “diz 

respeito ao discurso e à ação na conquista de opinião pública em 

relação a ideais ou atividades que tenham relação com o poder”, 

de maneira a permitir a “viabilização do direito social individual 

e coletivo à informação, à expressão, ao diálogo e à participação” 

(Duarte, 2011, p.126).

Ainda assim, o governo permanece na centralidade da rea-

lização das ações comunicativas. O investimento público na 

produção de fluxos de comunicação se justifica diante da seleti-

vidade com que operam as mídias comerciais, que dedicam um 

“lugar frágil” à vida cívica, e deve ser impulsionado pelo pro-

pósito de estabelecer relações de proximidade e diálogo capazes 

de fundamentar a oferta de serviços públicos mais eficientes, 

eficazes e efetivos (Zémor, 2009, p.231).

Nesta acepção, comunicação pública se distingue da radio-

difusão pública (canais mantidos com recursos do contribuinte 

e administrados por entidades de caráter público), da comuni-

cação política (realizada com recursos de doadores privados em 

períodos eleitorais) e da divulgação de interesse público promo-

vida pelas mídias comerciais (sujeita às restrições impostas pelos 

critérios industriais de produção da notícia), segundo Brandão 

(2009) e Matos (2006).
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A própria opção pelo uso da denominação comunicação pú-

blica “é resultado da necessidade de legitimação de um processo 

comunicativo de responsabilidade do Estado e/ou do Governo 

que não quer ser confundido com a comunicação que fez em 

outros momentos da história política do país”, quando marke-

ting político e propaganda política passaram a ser associados aos 

sentidos de persuasão e manipulação (Brandão, 2009, p.10).

Entre as várias funções atribuídas à comunicação pública 

pela literatura científica pertinente, destaca-se, no contexto aqui 

construído, aquela dirigida ao fortalecimento da cidadania en-

quanto direito à informação sobre gestão pública, disseminada 

com a finalidade de sustentar o engajamento político. Ou seja, 

não basta apenas dar ciência dos atos do poder público efetivados 

na forma de leis e regulamentos, divulgar instruções de acesso 

a serviços públicos e esclarecer a dinâmica dos poderes institu-

cionais. Muito menos se pode aceitar a publicidade de ações de 

governo e promoção de imagem de mandatários, de resto uma 

prática coibida pela Constituição Federal de 1988, que em seu 

artigo 18 (inciso XXII, § 1o) determina que a 

publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos 

órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de 

orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou 

imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou 

servidores públicos.

Cabe, enfim, considerar os cidadãos como sujeitos de di-

reitos e deveres, que podem e devem colaborar na produção 

de soluções para os problemas coletivos, desde que munidos de 

informações com abrangência e profundidade adequadas 

(Haswani, 2006). 

O input dos cidadãos é bem-vindo na medida em que contri-

bui para promover eficiência de gestão, aspecto que, no Brasil, 
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compareceu ao eixo de sustentação teórica da reforma admi-

nistrativa do Estado brasileiro promovida a partir da década 

de 1990 (Bresser-Pereira, 1998). “Democracia e eficiência são 

conceitos que passam a se interligar de maneira muito próxima 

a partir da perspectiva do novo modelo de gestão pública que 

pressupõe que o Estado é tão mais eficiente quanto mais demo-

crática for a sua administração”, segundo Novelli (2006, p.81), 

para quem a comunicação pública é chamada neste contexto a 

contribuir para o aprofundamento da governança democrática, 

tida como “capacidade democrática de estimular e viabilizar a 

participação efetiva da sociedade na elaboração e condução das 

políticas públicas” (Novelli, 2006, p.82). Participação e engaja-

mento, estimulados pela comunicação pública, contribuem para 

a legitimidade das políticas escolhidas, o que tende a reduzir 

resistências e custos de implantação. 

Não se pode ignorar, no entanto, a herança cultural contrária 

à afirmação de tal noção contemporânea, proveniente de uma 

história em que as “autoridades constituídas praticamente ig-

noravam a existência da sociedade situada fora das suas hostes 

apadrinhadas e, portanto, não desejavam nem necessitavam ser 

emissoras de mensagens para seu ambiente externo” (Haswani, 

2006, p.38). Mas existem evidências de que a bem documen-

tada tradição brasileira de insulamento burocrático tem sido 

transformada gradualmente, o que suscita expectativas otimis-

tas quanto à expansão da comunicação pública para a cidadania 

e à crescente percepção da obsolescência da antiga função de 

promoção de imagem (Carvalho, 2007; Bresser-Pereira, 2007; 

Martins, 1997; Damatta, 2011). Também progressivamente, as 

profissões da comunicação são preparadas para a atuação sin-

tonizada aos desafios do cenário contemporâneo, em particular 

as relações públicas, que englobam de forma sistemática em 

sua formação profissional os saberes relevantes à área (Kunsch, 

2012).
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Comunicação, participação e democracia 
deliberativa 

Quando assume o propósito de fundamentar a participação 

política nos contextos democráticos deliberativos, a comuni-

cação pública pode ser praticada em duas dimensões. Em pri-

meiro lugar, está a dimensão ligada ao sentido usual de tornar 

comum determinada informação, fazê-la circular entre aqueles 

que podem se interessar ou beneficiar dela, de maneira atraente 

e acessível. Em segundo lugar, coloca-se a dimensão caracteri-

zada pela existência de dispositivos e canais institucionalizados 

destinados a fomentar o debate, receber o input dos cidadãos na 

formulação de políticas públicas e a dar-lhes ciência sobre como 

sua contribuição foi ou não incorporada à determinada política. 

Um extenso campo de pesquisa se abriu após o surgimento 

das tecnologias de informação e comunicação e o crescimento da 

contribuição que elas passaram a dar ao alargamento dessas duas 

dimensões (Rothberg, 2008). Embora a primeira dimensão seja 

pré-requisito da segunda, já que cidadãos informados podem 

contribuir com inputs melhores, a pesquisa científica na área de 

democracia digital tem, aparentemente, conferido maior atenção 

à segunda, em especial no âmbito da Ciência Política. Multi-

plicam-se, inclusive no Brasil, as investigações sobre formas 

de interatividade entre os eleitores e as instituições dos Poderes 

Executivo e Legislativo, que indicam o longo caminho ainda a 

ser percorrido para o aperfeiçoamento das relações virtuais (Co-

leman, 2004; Polat, 2005; Wiklund, 2005; Braga, 2007; Wright; 

Street, 2007; Sampaio; Maia; Marques, 2011, Faria, 2012).

A segunda dimensão se caracteriza por ser tributária dos 

avanços da teoria deliberativa da democracia, que reconhece nas 

tecnologias um meio de buscar a realização de elevados ideais 

democráticos, em particular no cenário contemporâneo caracte-

rizado por Habermas (1992, p.445), em que a “homogeneidade 
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de convicções de fundo não pode ser encontrada e na qual o 

interesse de classe presumivelmente compartilhado deu lugar 

a um confuso pluralismo de formas de vida igualmente legíti-

mas e competitivas”. Em particular nesse contexto, “a formação 

democrática das vontades tem se tornado instrumental para a 

promoção da igualdade social no sentido da maximização da 

distribuição igualitária da renda nacional entre os indivíduos” 

(Habermas, 1992, p.445).

A abertura de situações nas quais os indivíduos podem de-

liberar em torno da formulação de políticas públicas não sus-

cita necessariamente conflitos com as formas de democracia 

representativa, na qual “as decisões políticas são derivadas das 

instâncias formadas por representantes escolhidos por sufrágio 

universal”, segundo Lüchmann (2007, p.139). As formas de de-

mocracia representativa, tipicamente centradas no processo elei-

toral, e as experiências de democracia participativa se combinam 

e se articulam em arranjos inovadores que procuram assegurar 

a amplitude dos direitos coletivos sobre as decisões públicas 

(Dryzek, 2004; Bohman, 2009; Benhabib, 2009). 

Para Lüchmann (2007, p.143), “a democracia deliberati-

va vai dar centralidade à questão da participação com base em 

uma nova concepção acerca da legitimidade política”. As insu-

ficiências da democracia representativa passam a ser notadas 

nos termos da “redução da legitimidade do processo decisório 

ao resultado eleitoral”, de maneira que a saída proposta pelos 

instrumentos participativos de democracia deliberativa susten-

ta que a “legitimidade das decisões políticas advém de proces-

sos de discussão que, orientados pelos princípios da inclusão, 

do pluralismo, da igualdade participativa, da autonomia e do 

bem-comum, conferem um reordenamento na lógica de poder 

tradicional” (Lüchmann, 2007, p.143).

Reconhece-se, no âmbito teórico, que a formação política 

para o exercício da deliberação requer o atendimento do direito 
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à informação pelo aparato estatal, para que os posicionamentos 

individuais e coletivos sejam arquitetados com liberdade. Uma 

política construída através de deliberações exige a existência de 

uma “rede complexa de discussões e discursos na qual os cida-

dãos aprendam a construir argumentos, a se expressarem e a as-

sumirem uma posição, justificando-a sempre que for necessário 

para chegar a uma compreensão mútua acerca de um problema 

público”, segundo Marques (2009, p.20).

No âmbito da comunicação pública, a primeira dimensão 

apontada acima ainda se ressente de estudos que apontem as 

características da informação necessária a ser circulada para fun-

damentar a participação política. A contribuição do presente 

artigo se coloca neste contexto, que situa a comunicação pública 

como vetor de criação de capital social para o desenvolvimento.

Comunicação pública e capital social

A comunicação pública é considerada essencial para pro-

porcionar o reconhecimento da cidadania porque tende a gerar 

vínculos capazes de contribuir para a ampliação de capital social. 

Segundo Matos (2011, p.44), “é correto afirmar que a comuni-

cação da instituição pública se afirma como um elemento estra-

tégico da mediação entre os atores cívicos e o governo, visando 

criar e/ou reforçar o vínculo social entre os parceiros da ação 

pública”.

Capital social pode ser definido como a qualidade prove-

niente de relacionamentos sociais cooperativos que estimulam 

o fortalecimento dos direitos de cidadania, particularmente em 

sociedades que situam a participação popular e o engajamento 

político como prioridades nos processos democráticos de for-

mulação, execução e fiscalização de políticas públicas (Putnam, 

1995; Coleman, 1998; Marteleto; Silva, 2004; Fialho, 2008; 
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Furlanetto, 2008). A existência de capital social em uma dada 

sociedade tende a facilitar a adesão às leis e aos regulamentos 

públicos, o que conduz à eficiência da gestão pública. Quando 

os indivíduos têm a oportunidade de perceber seus interesses re-

conhecidos e defendidos pelas instituições políticas, tenderiam 

a se dedicar espontaneamente à consecução dos objetivos cole-

tivamente assentidos, o que contribuiria para ampliar a riqueza 

econômica e o bem estar social.

Matos (2011, p.44) assinala que a comunicação pública “não 

deve ser reduzida apenas a um processo transmissivo e unilateral 

(envio de informações dos governantes para os governados)”, 

uma vez que deve, diante das exigências da cidadania contem-

porânea, incluir a criação de espaços de interação e trocas comu-

nicativas entre instituições políticas e sociedade.

Organizações privadas, comunidades, grupos sociais e indi-

víduos assumem responsabilidade compartilhada pelo sucesso 

de políticas públicas. Suas perspectivas devem ser consideradas 

desde o início da formulação de linhas de ação, e sua adesão aos 

objetivos coletivamente assentidos deve ser conquistada em um 

processo contínuo, no qual a confiança e o respeito mútuo se 

tornam atributos imprescindíveis. A comunicação pública ad-

quire papel estratégico no processo de alimentação dos espaços 

de negociação entre os distintos agentes sociais, ainda que essa 

interação nem sempre se torne visível. O contexto é marcado 

por “processos de representação; espaços deliberativos sobre 

demandas sociais; relação entre interesses públicos e privados; e 

equilíbrio entre o mundo financeiro, o meio ambiente e a misé-

ria” (Weber, 2011, p.102).

Neste sentido, assumem dois propósitos as realizações de 

comunicação pública digital criadas e mantidas por governos, 

de forma a constituir espaços de repercussão das arenas de ne-

gociação entre Estado e sociedade. Em primeiro lugar, disse-

minam informações, em linha com um conceito estrito da área, 
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que compreende a divulgação de dados sobre o desempenho 

de políticas públicas para que os cidadãos exerçam funções de 

controle e a fiscalização. Em segundo lugar, tornam públicas as 

estratégias que devem orientar a mobilização dos diversos atores 

sociais em torno de objetivos comuns, decididos em espaços 

de interação e negociação mantidos por conselhos de políticas, 

secretarias de governo, órgãos gestores etc. Estes, por sua vez, 

retornarão à esfera pública nos termos de um modelo comuni-

cativo de democracia deliberativa, operado agora não somente 

pelas mídias comerciais, mas sim com a contribuição decisiva 

da comunicação pública, para socializar os termos dos acordos 

em vigor, atados a decisões sobre aspectos como planejamento 

de ações, procedimentos a serem empregados, compromissos 

acertados e resultados esperados (Habermas, 2006).

Nos termos de Habermas (2006, p.413), a legitimidade da 

democracia deliberativa depende de procedimentos para a “for-

mação da opinião e da vontade que assegurem (a) publicidade 

e transparência ao processo deliberativo, (b) inclusão e opor-

tunidades iguais à participação, e (c) considerações justificadas 

para resultados racionais”. Este último aspecto exige, por sua 

vez, a disponibilidade de discursos que “mobilizem tópicos e 

reivindicações relevantes, promovam a avaliação crítica das con-

tribuições e conduzam a reações de sim ou não racionalmente 

motivadas” (Habermas, 2006, p.413).

A criação de capital social se tornaria uma consequência da 

comunicação assim realizada. Afinal, “somente uma comunica-

ção comprometida com o interesse coletivo (na origem) e com o 

benefício público (como meta), que pressuponha a acessibilidade, 

a participação, a negociação, a tomada universal e conjunta de 

decisões [...] poderá gerar capital social”, segundo Matos (2009, 

p.131). Outros componentes do processo são “a transparência, a 

visibilidade, a livre expressão, o respeito ao pluralismo e a intera-

tividade” (Matos, 2009, p.131).
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O capital social também tem sido associado ao empodera-

mento (empowerment) de indivíduos, “em termos do aumen-

to do nível de autoestima, autoafirmação e autoconfiança das 

pessoas”, e ao empoderamento de comunidades, na forma da 

capacitação de grupos “para a articulação de interesses e a par-

ticipação comunitária, visando à conquista plena dos direitos 

da cidadania, à defesa desses direitos e a influenciar as ações do 

Estado” (Baquero; Baquero, 2011, p.243).

A literatura sobre as potencialidades da internet para a maxi-

mização da comunicação do Estado com seus diferentes públicos 

já é razoavelmente extensa (Brito, 2006; Coleman, 2002, 2004; 

Coleman; Blumler, 2009; OCDE, 2003; United Nations, 2005; 

Prince, 2005; Wright; Street, 2007). Em geral, avalia-se que 

as novas tecnologias digitais interativas se apresentam como ins-

trumentos estratégicos para a comunicação mais democrática de 

dupla-mão entre cidadãos e políticos, e entre cidadãos e governos. 

[...] Os novos canais facilitam e estreitam tais relações de formas 

antes impossíveis, com os cidadãos tendo acesso virtual direto aos 

seus representantes governamentais. (Brito, 2006, p.119)

Conclusões e recomendações

Este artigo revisou teorias e conceitos das ciências sociais e 

sociais aplicadas, como comunicação pública, participação po-

lítica, capital social e transparência, a fim de indicar, do ponto 

de vista teórico, uma justificativa para se obter a maximização 

do potencial das realizações de comunicação pública para a afir-

mação da cidadania. Como conclusão do percurso teoricamente 

construído, são postas recomendações para a produção de por-

tais eletrônicos de governo que atendam o contexto atual de 

exigências para a consolidação da democracia digital.
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No Brasil, os manuais do Programa de Governo Eletrônico 

do Governo Federal que indicam padrões de produção web se 

caracterizam por sua generalidade, e não avançam na definição 

de requisitos claros de qualidade da informação (Brasil, 2010a; 

2010b; 2009). Encontram-se ali trivialidades que repetem cli-

chês do jornalismo comercial: 

tão comuns em peças impressas, os conteúdos que apresentam 

órgãos e entidades, assim como suas atividades, têm apresentação 

diversa no meio on-line. A informação na web chega a um público 

muito mais amplo, e merece um tratamento mais direto e objetivo. 

(Brasil, 2010a, p.32) 

As indicações chegam a ser contraproducentes: “torne inte-

ressante, útil e prático o que muitas vezes poderia ser extenso e 

detalhado em excesso” (Brasil, 2010a, p.32). Não se trata, obvia-

mente, de recusar uma orientação que reivindica objetividade e 

praticidade, mas sim de perceber que existe ali uma simplifica-

ção que revela ignorância sobre a especificidade da comunicação 

pública, que não exige meramente tornar útil a informação, mas 

sim aprofundá-la de acordo com os diferentes usos esperados na 

dimensão da cidadania.

Eventualmente, confunde-se comunicação de interesse pú-

blico com propaganda de governo, como neste trecho: 

aspectos de redação web como persuasão e objetividade precisam 

ser ressaltados em páginas com conteúdos institucionais, já que 

elas devem funcionar como “cartões de visitas” de um sítio gover-

namental – estes itens são, normalmente, os primeiros a serem 

acessados pelo cidadão. (Brasil, 2010a, p.32)

Em relação à usabilidade, também notam-se observações irre-

levantes: “é também importante lembrar que, quando as pessoas 
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acessam um sítio da administração pública, elas estão com pressa 

e um objetivo definido. Não estão no sítio por diversão, mas 

com uma meta a cumprir” (Brasil, 2010b, p.10). Novamente, as 

orientações chegam a ser contraproducentes: “em resumo deve-

-se: reduzir a carga de informação; focar a atenção do cidadão ao 

objetivo (tarefa) da página ou serviço” (Brasil, 2010b, p.16).

E mesmo os conjuntos de orientações densas e abrangentes 

proveniente do World Wide Web Consortium (W3C, 2009) e da 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE, 2003), apesar de salientarem a relevância do governo 

eletrônico como fonte de subsídios à participação e ao engaja-

mento, não se referem especificamente à qualidade da informa-

ção considerada para tal missão. 

Evidencia-se, assim, uma escassez de orientações para a pro-

dução, pelos governos, de páginas web de comunicação pública 

pensada com a finalidade de subsidiar a avaliação de políticas 

públicas pelos cidadãos em geral. Diante desta lacuna, sugeri-

mos, com a contribuição da literatura sobre avaliação de políti-

cas públicas, especialmente Trevisan e van Bellen (2008), Faria 

(2005), Costa e Castanhar (2003), Carvalho (2003), Souza (2003) 

e Arretche (1998), uma lista de 12 categorias de informações que 

poderão ser observadas na gestão de comunicação pública digital 

se o objetivo for fundamentar a produção de opiniões informa-

das sobre a formulação e a execução de políticas públicas.2 São 

campos de informações adequadas à tomada fundamentada de 

decisões públicas compartilhadas:

 1. Antecedentes – São relevantes as informações sobre as 

condições sociais, econômicas, políticas e ambientais que 

antecederam e, portanto, motivaram a criação e a imple-

mentação de uma política.

 2 Essas categorias foram inicialmente formuladas para análise empírica em 

Rothberg (2010).
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 2. Diagnósticos – Uma política pública é decorrente de 

determinada compreensão dos problemas a serem 

enfrentados, que envolve planejamento específico em 

função dos recursos materiais, financeiros e humanos 

disponíveis. É necessária a oferta de informações relacio-

nadas ao possível diagnóstico que motivou a execução de 

uma política.

 3. Objetivos – Os propósitos de uma política pública 

podem ser apresentados de forma a idealizar abstrata-

mente um cenário genérico a ser atingido, não caracte-

rizado necessariamente em termos quantitativos. Ainda 

assim, são ligados a motivações que tendem a representar 

aspirações sociais legítimas, daí a relevância de figura-

rem explicitamente.

 4. Metas – Além de objetivos genéricos, uma política tam-

bém deve possuir metas objetivas, possíveis de serem 

visualizadas em termos quantitativos e em escalona-

mento temporal. A presença de números, estatísticas e 

projeções é fundamental.

 5. Recursos atuais e planejados – Sejam materiais, financei-

ros ou humanos, os recursos disponíveis para a execução 

de uma política pública devem ter sido dimensionados, e 

sua aplicação, programada. Em muitos casos, as políticas 

dependem de uma complexa mecânica de interação entre 

níveis de governo (municipal, estadual e federal) e, even-

tualmente, de alianças com setores sociais e empresas. 

 6. Ações atuais e planejadas – A partir dos recursos dispo-

níveis, as políticas dependem de ações objetivas para sua 

implementação, muitas vezes distribuídas por diferen-

tes instâncias de governo, como secretarias, fundações e 

autarquias, além de empresas licitadas e concessionárias. 

Informações sobre as ações que somente se tornaram 

possíveis com a adequada coordenação dos diversos 
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componentes permitem a visualização de significados 

mais gerais atribuídos como um todo à própria política.

 7. Eficiência – A relação entre o esforço empregado na 

implementação de uma dada política e os resultados por 

ela alcançados deve estar clara ao público. Esta catego-

ria envolve informações sobre, por exemplo, mecanis-

mos destinados a coibir desperdícios e malversação de 

recursos.

 8. Eficácia – A relação entre objetivos e instrumentos de 

um dado programa e seus resultados concretos deve estar 

clara ao público, na forma de informações sobre os reais 

impactos imediatos obtidos.

 9. Impacto (efetividade) – São necessários dados que escla-

reçam a relação entre a implementação de um dado pro-

grama e seus resultados de longo prazo, nos termos de 

uma mudança consolidada nas condições sociais dos 

públicos-alvo.

10. Custo-efetividade – Informações sob esta categoria 

provêm de comparações hipotéticas entre políticas que 

poderiam ser alternativamente executadas com a mesma 

finalidade, permitindo um contraste entre a linha de ação 

efetivamente adotada e outras possibilidades rejeitadas, 

destacando-se as vantagens da política adotada.

11. Satisfação do usuário – Os dados abrangidos sob esta 

categoria provêm de avaliações da atitude dos públicos-

-alvo de uma dada política em relação à qualidade do 

atendimento oferecido, através de pesquisas sistemáticas 

de opinião ou de aferições do retorno espontâneo dos 

usuários.

12. Equidade – Sob esta categoria, torna-se relevante escla-

recer a medida com que os benefícios de um programa 

foram ou serão distribuídas de maneira justa e compatível 

com as demandas sociais dos diferentes públicos-alvo.
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Esta lista, embora não obviamente exaustiva nem definitiva, 

pode auxiliar a gestão da comunicação realizada na construção de 

páginas de web de governos que maximizem seus resultados, no 

sentido de ampliar as possibilidades trazidas pelas tecnologias 

de informação para a expansão da cidadania enquanto exercício 

do direito à informação sobre gestão pública. 

A disponibilidade de dados relacionados a estas 12 categorias 

pode contribuir para o atendimento de aspectos normativos da 

comunicação pública nas democracias contemporâneas, que 

trazem exigências para a informação cumprir o papel de funda-

mentar o engajamento cívico e a participação política, além de 

favorecer a criação de capital social. 

Obviamente, apenas oferecer informações não implica seu 

aproveitamento efetivo, dadas as limitações cognitivas de mui-

tos usuários e o próprio cenário possível de escassez de motiva-

ções e interesse para se debruçar de maneira detida sobre um 

portal de governo, com a preocupação de buscar dados para 

construir posicionamentos. No entanto, a existência destes obs-

táculos não elimina a necessidade de portais confiáveis, capazes 

de proporcionar transparência de gestão pública e de promover 

a responsabilização de mandatários pelas políticas que execu-

tam. Ao contrário: as barreiras tornam mais urgentes os devidos 

aperfeiçoamentos, que ainda enfrentarão o complexo desafio 

de disponibilizar informação abrangente, de acordo com a lista 

acima, e inteligível e atraente o suficiente para fazer diferença na 

formação da cidadania.
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