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RESUMO

A usabilidade, portabilidade, mobilidade, acessibilidade e interface amigável tornam os
smartphones meios de comunicação importantes no contexto do século XXI. Por meio deles
circulam fotos, imagens, vídeos, sons, localização, mensagens de voz e aplicativos que
aumantam o escopo de informações que temos acesso diariamente, demandando uma análise
mais atenta sobre seus desdobramentos. Esta tese tem como objeto de investigação os
aplicativos de dispositivos móveis utilizados oficialmente por prefeituras brasileiras,
analisados sob a ótica da comunicação pública. Entende-se por Comunicação Pública aquela
cuja finalidade é a amplicação da cidadania e a circulação de informações de interesse público
ressaltando aspectos como participação e transparência (BRANDÃO, 2009; HASWANI, 2013;
MATOS, 2009). O objetivo principal desta tese foi analisar como aplicativos se configuram
como ferramentas de comunicação pública em meio a outras ferramentas já disponíveis. A tese
se pauta na defesa de dois argumentos principais, o primeiro de que os aplicativos de
dispositivos móveis se caracterizam como novas mídias de comunicação pública, porque se
configuram como fontes de acesso à informação, ensejando práticas participativas e ampliando
as formas de comunicação e relacionamento com os cidadãos. E segundo, que a comunicação
pública mobilizada por eles se estabelece pela mediação de uma rede sociotécnica. Em contraste
com uma compreensão que concebe a comunicação pública pela atuação de profissionais de
comunicação, neste trabalho argumenta-se que diversos outros setores têm sido convocados
para pensar a comunicação pública: designers, programadores, jornalistas, analistas de mídias
sociais, administradores, relações públicas, publicitários, analistas de dados, entre outros. Além
deles, também os não-humanos devem ser considerados na análise (softwares, empresas
desenvolvedoras, legislações etc. Essa perspectiva apoia-se no conceito de mediação conforme
argumentado pela Teoria Ator-rede (LATOUR, 2012; LEMOS, 2018; SALGADO, 2017). A
adoção metodológica desta tese pautou-se na identificação de aplicativos através de lojas de
downloads, no mapeamento da rede convocada por cada um deles, contemplando entrevistas
com gestores, jornalistas, desenvolvedores e questionários com usuários. Um dos principais
resultados dessa pesquisa é a compreensão de que os aplicativos como mediadores de
comunicação pública implicam no reconhecimento de que eles não são meros transmissores de
informações. Eles modificam e são modificados pela estrutura organizacional da prefeitura, eles
são mediadores importantes, formado por outros mediadores (o design, a empresa, o objetivo
do órgão que os solicitaram). Em relação a realidade de Salvador constata-se que a atuação dos
departamentos de comunicação, em geral, acontece separada dos departamentos que
momnitoram ou planejam o desenvolvimento dos aplicativos. A percepção dos gestores de que
os aplicativos são um serviço eletrônico e não um meio de comunicação afasta-os da esfera de
relacionamento com os profissionais de comunicação e por consequências, de uma visão
estratégica para condução dessas ferramentas no relacionamento com o cidadão.

Palavras-chave: aplicativos; comunicação públicas; prefeituras; mediação.
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ABSTRACT

Smartphones are important communication devices in 21st century. Through them, pictures,
images, videos, sounds, localization, voice messages and apps circulates, enlarging the scope
of information that we access every day, and demanding an accurate analysis of its
consequences. This doctoral dissertation investigates Brazilian city’s official applications for
mobile devices, analyzing them from the concept of public communication. Public
communication aims to enlarge citizenship and public interest information circulation,
considering participation and transparency (BRANDÃO, 2009; HASWANI, 2013; MATOS,
2009). The main objective of this thesis is to analyses how such apps works as tools of public
communication in addition to other existent tools. The thesis holds in the defense of two
arguments. The first one states that official applications for mobile devices can be characterized
as the new media for public communication, since they are new sources of information, and
encourage new ways of public participation and enlarges the means government can
communicate and relate to citizens. The second argument points that such mobilized public
communication is established by the mediation of a sociotechnical network. In contrast with
traditional approaches which conceive public communication from the acts of communication
professionals, such dissertation appoints that other actors has been summoned to think public
communication: designers, coders, journalists, social media analysts, managers, public
relations, advertising professionals, data analysts, and other. In addition, non-human actors
must be consider in such analysis (software, developers, legislation etc.). Such perspective has
fundament in the concept of mediation (LATOUR, 2012; LEMOS, 2018; SALGADO, 2017).
To consider such thesis, our methodological approach involved identification of such apps in
online stores, and mapped the network related to every app, observing empirically how
mediators acts in such networks. Also, interviews with journalists, managers and developers
were developed, and a questionnaire applied to users. The main result of this research is the
comprehension that, as official mobile apps are mediators in public communication, they are
not only paths of information, information transmitters. They change – and are changed – by
City Hall organizational structure and other related mediators (design, developers, objectives
of the government administration). In the city of Salvador, public relations department’s actions
are not coordinated with departments that creates and evaluates apps developing. Managers
perceive apps as an electronic service, and not as a communication medium. Since there is such
perception, apps are not considered strategic in communication, and communication staff does
not strongly interfere in them.
Key-words: mobile apps. Public communication. Brazilian cities’ government. Mediation.
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Introdução
Na última década, o uso de aplicativos se proliferou por países de todo o mundo e em
alguns se tornou mais proeminente, como é o caso do Brasil, que lidera a lista de países com
mercado mais competitivo do mundo para aplicativos móveis (TAKAHASHI, 2016). De tal
modo, que não seria exagero dizer que vivemos numa “era dos aplicativos”, em referência a
um período em que as comunicações têm se materializado através de dispositivos móveis
mediado por softwares e algoritmos, seja para oferta de serviços, transações digitais ou
comunicações. A era dos aplicativos não se define, portanto, apenas pelo seu uso , mas por toda
a rede material e lógica que convocam.
Essa era começa a se tornar mais evidente a partir do final da primeira década do século
XXI, quando se populariza o uso dos smartphones. Em 2010, o termo “app” (abreviação para
programa de aplicativo para um computador ou sistema operacional) foi citado como palavra
do ano pela American Dialect Society1. Atualmente, os serviços oferecidos via aplicativos de
dispositivos móveis incluem uma série de opções, como serviços de compra a varejo, streaming
de áudio e vídeo, acesso às redes sociais, mapas de geolocalização, pedidos de comida delivery,
registro de reclamações e ocorrências, compartilhamento de informações sobre o trânsito,
movimentações bancárias, reservas de passagens aéreas, compartilhamento de caronas,
namoros, reservas em restaurantes, entre muitos outros.
É certo que os departamentos de marketing, os setores financeiros e as relações
comerciais são os que mais têm apropriado-se dos benefícios trazidos pelos aplicativos, mas
ante esse cenário o setor público tem sido compelido a adaptar-se as essas inovações. Para o
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) os aplicativos de dispositivos móveis
permitem ampliar a participação dos cidadãos, facilitando a adoção de práticas de gestão
participativa, sendo possível verificar a adoção de aplicativos em gestões públicas de diversas
partes do mundo.
Nos últimos anos, diversas instâncias do poder público federal brasileiro têm
desenvolvido seus próprios aplicativos com o objetivo de garantir diversidade de canais para a
oferta de informações e também maior celeridade na prestação de serviços, sendo citados ainda
como relevantes para ampliação da participação. Na esfera municipal, pesquisa realizada em
2015 pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação
1

Sociedade Americana dedicada ao estudo da língua inglesa na América do Norte, investiga línguas e dialetos que
influenciam o idioma inglês. Mais informações sobre App como palavra do ano disponível em:
https://bit.ly/2PCVwia
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(Cetic.br) revela que uso de tecnologias móveis e, consequentemente aplicativos de dispositivos
móveis, para a oferta de informações e serviços ainda era um desafio para as prefeituras
brasileiras. De acordo com a pesquisa 2 , apenas 4% das prefeituras brasileiras ofereciam
aplicativos para dispositivos móveis.
A pouca representatividade do uso de aplicativos oficiais no âmbito dos municípios
contrasta com os hábitos da população brasileira que demonstra intensificação no uso de mídias
móveis para acesso à internet. De acordo com dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil
(CGI.br), 81,5 milhões de pessoas utilizam a Internet pelo celular e 84% delas acessam a rede
diariamente por estes dispositivos.
Não obstante, é possível verificar algumas experiências no cenário brasileiro,
principalmente nos grandes centros urbanos, como a cidade do Rio de Janeiro que tem como
parte de suas ações de inteligência o aplicativo “Central 17463”, que permite fazer solicitações
dos principais serviços municipais (BOUSKELA et al, 2016).
Além do Rio de Janeiro, outras cidades utilizam ferramentas semelhantes para
aproximação com os seus cidadãos. Exemplos dessas experiências podem ser observados em
aplicativos como o “Central 1564” da prefeitura de Fortaleza, “Vitória Online5” da prefeitura
de Vitória, “Noa Cidadão” da prefeitura de Salvador entre outros. Em todos os casos, os
discursos oficiais das prefeituras que as utilizam sempre fazem menção ao aspecto da interação
com o cidadão, ressaltando aspectos como o fortalecimento da cidadania, gestão pública
compartilhada, participação e governança.
Também tem se proliferado o desenvolvimento de aplicativos não oficiais, formulado
por statups independentes, ou seja, pequenas empresas de tecnologia sem um modelo de
negócio definido. São empresas que trabalham em condições de extrema incerteza e se
originam-se na expectativa de que o trabalho realizado possa gerar valor e dinheiro com o
tempo. No âmbito do desenvolvimento de aplicativos, trata-se de empresas que desenvolvem
soluções móveis gratuitas, sem que se saiba ao certo como rentabilizá-la para garantir sua
sustentabilidade. Aplicativos como o Cidadera6, Vigilante7 e Colab8 são alguns exemplos e,

2

A pesquisa da Cecti.br foi realizada entre julho e outubro de 2015 e entrevistou 996 prefeituras e 620 órgãos
públicos federais e estaduais.
3
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.golmobile.canal746
4
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.ce.fortaleza.Central_156&hl=pt_BR
5
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.primelan.primespotpmv
6
Disponível em: https://itunes.apple.com/br/app/cidadera/id682939449?mt=8
7
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maqhin.vigilante
8
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=thirtyideas.colab_android
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apesar de nem sempre serem utilizados como plataforma oficial de prefeituras, também estão
entre aqueles que oferecem serviços cuja temática é a gestão pública compartilhada.
As experiências citadas nos levam a defender a premissa de que os aplicativos de
dispositivos móveis se caracterizam como novas mídias de comunicação pública, porque eles
têm se configurado como novas fontes de acesso à informação e têm ensejando novas práticas
participativas ampliando as formas de comunicação e relacionamento com os cidadãos. Mas a
falta de conhecimento sobre como agem e sobre as novas práticas de comunicação pública
demandadas por eles motivam a realização dessa pesquisa a fim de conhecer os desdoramentos
que resultam da sua utilização. A comunicação Pública, tradicionalmente entendida como
aquela formentadora da cidadania e da democracia, encontra nos aplicativos novas
oportunidades de colocar em interação Estado e Sociedade, configurando novos espaços
discursivos e convocando a reflexão sobre novas questões éticas, legais e jurídicas. Os
aplicativos não são apenas mais um meio difusor de informações, embora em grande parte
cumpram essa função, ele também é um mecanismo que possibilita facilidade de acesso a
serviços e o monitoramento/acompanhamento de demandas públicas, alterando a relação entre
informação, cidadão e mercado.
O problema de pesquisa que orientou a realização desta tese se apresenta da seguinte
forma: como os aplicativos se configuram como ferramentas de comunicação pública em meio
a outras ferramentas já disponíveis? Busca-se entender se a adoção dessas ferramentas
ampliaria, em tese, a eficácia comunicativa dos poderes públicos.
Para reflexão sobre essa questão, a comunicação praticada nas gestões municipais foram
tomadas como recorte de análise. Em termos empíricos trata-se de compreender como as
prefeituras brasileiras têm utilizado aplicativos de dispositivos móveis para a comunicação
oficial com os cidadãos, e como tais aplicativos são utilizados enquanto estratégias de
comunicação pública no âmbito das cidades brasileiras.
O conceito de comunicação pública tem sido apresentado na literatura brasileira de
diversas formas (BRANDÃO, 2009; BUCCI, 2015; BUENO, 2015; DUARTE, J., 2009;
HASWANI, 2013; KOÇOUSKI, 2012; MATOS, 2009), ora como toda e qualquer informação
do setor público, ora como toda informação de interesse público, seja ela praticada pelo setor
público ou não. As diferenças conceituais variam conforme o local de projeção desses
conceitos: os administradores públicos a consideram como toda a comunicação realizada entre
setor público/governo e cidadãos. Entre os pesquisadores da área de comunicação o conceito
tem sido definido como aquela realizada pelos departamentos de comunicação numa
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perspectiva integrada e coordenada pelos profissionais da área, como jornalistas e relações
públicas.
Nesta tese, dois requisitos são fundamentais para a definição de comunicação pública.
O primeiro deles é a presença do Estado como interlocutor permanente. E, em segundo, que os
processos comunicativos estabelecidos tenham como finalidade a ampliação da cidadania e o
acesso à direitos por meios de processos que incluam o acesso a informação, a transparência e
a participação. Esse entendimento parte da compreensão dos autores citados, mas não se
confude com eles. Primeiro porque para nós a presença do Estado na relação comunicativa é
que configura o conceito de Comunicação Pública. A presença do Estado na relação não implica
colocá-lo de antemão na função de emissor de informações de interesse público, como defende
Zémor (1995) ou Haswani (2013), embora isso possa acontecer. O argumento principal que
defendemos aqui é a necessidade de observação empírica dos distintos atores convocados no
processo de comunicação pública.
Com a era digital e o constante aperfeiçoamento dos dispositivos de comunicação,
diversos outros setores têm sido convocados para pensar a comunicação pública, embora muitas
vezes o façam sem se dar conta disso: designers, programadores, jornalistas, analistas de mídias
sociais, administradores, relações públicas, publicitários, analistas de dados, entre outros, hoje
fazem parte da rede de comunicação pública. Muitos desses profissionais atuam de forma
isolada sem darem-se conta que sua atuação interfere diretamente no trabalho do outro.
Neste trabalho, argumenta-se que o conceito de comunicação pública deve ser
compreendido numa perspectiva integrada que compreenda não só o trabalho e a atuação de
um departamento ou setor de comunicação governamental, mas de toda a infraestrutura técnica
e material envolvida, além da parte humana, da parte lógica dos seus algoritmos, da política e
da legislação. Essa compreensão ressalta o caráter empírico da análise de modo a evidenciar
como esses distintos atores se relacionam.
Essa hipótese nos conduz a pensar que a discussão de comunicação pública no atual
cenário traz novos temas para o debate que vão além de critérios como participação, tais como
sua relação com algorítimos, privacidade e monitoramento de dados. Neste sentido, a questão
demanda a reflexão sobre inovação da comunicação realizada por prefeituras e Estados
mediadas por aplicativos. A adoção dessa perspectiva não significa abandonar antigas
preocupações da comunicação pública, como a reflexão sobre participação, cidadania,
transparência e governança.
Nas cidades contemporâneas, no atual estágio de cidades inteligentes, como veremos no
capítulo 4, a comunicação pública tradicionalmente entendida como aquela que tem como
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“alvo” o cidadão, que atua sob formas de comunicação unidirecional ou bidirecional, discursiva
ou dialógica, deve ser compreendida como uma rede multivocal em que se convoca múltiplos
atores (jornalistas, designers, programadores, conexões wi-fi, 3g, 4g, aplicativos, smarphones,
planos de governos, algoritmos, etc). O cidadão que atua nessa age muitas vezes inconsciente
de sua atuação. No atual cenário, ele contribui para a produção de dados que podem instruir a
melhor gestão do espaço público urbano, o que depende também de como as gestões públicas
se adaptam para gerar informações através desses dados.
No debate sobre a definição e problemáticas da comunicação pública (BUCCI, 2015;
DUARTE, J.;2009 MATOS, 2009) são frequentes as menções de que a mesma é usada muitas
vezes para mascarar a comunicação governamental e o marketing político. No atual cenário
questiona-se se essa prática estaria migrando para as novas mídias móveis, ou se o seu
desenvolvimento abriria espaço para maior participação do cidadão em detrimento de uma
postura utilitarista em que a mídia é utilizada para divulgar ações governamentais que não se
coadunam com os direitos dos cidadãos.
Considerando essa realidade, a questão principal dessa pesquisa pode ser desdobrada
com as seguintes perguntas: Que novas práticas comunicativas têm emergido do uso de
aplicativos por prefeituras brasileiras? Como os setores e departamentos de comunicação,
normalmente responsáveis pela coordenação da comunicação pública, são mobilizados para
atuar na relação com os aplicativos oficiais de prefeituras? Como a prefeitura se articula para
monitorar e atender as demandas enviados/solicitados via aplicativo? Em suma, busca-se
mapear experiências de prefeituras que utilizam aplicativos e identificar como essas
experiências estão alinhadas ao conceito e estratégias de comunicação pública.
A tese defendida neste trabalho é que a comunicação pública mediada por aplicativos
ressalta o poder de agenciamento desses dispositivos no processo comunicativo que se
estabelece entre Cidadão e Estado, compreendendo que não se trata de um fluxo linear entre os
dois polos, mas que, ao contrário, convoca uma multiplicidade de outros elementos que atuam
com interesses próprios. O aplicativo não deve ser compreendido como um mero transmissor
de informações do Estado para o cidadão e vice-versa. Entender a comunicação pública
mediada por ele é compreender que seu fluxo comunicativo convoca desenvolvedores,
incorporação de mídias sociais, feed RSS, banco de dados, infraestrutura de acesso a internet
entre outros. Esse aparato complexo merece ser identificado, descrito e problematizada, o que
a nosso ver deve ser realizado através da observação empírica dos elementos que compõem
esse aparato e será evidenciado no capítulo 5 ao se analisar os aplicativos oficiais da Prefeitura
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de Salvador. O argumento teórico que sustenta esta tese fundamenta-se no conceito de
mediação, conforme compreende a Teoria Ator-rede(LATOUR, 2013).
A pesquisa buscou compreender a comunicação pública de cidades num cenário
marcado pelo desenvolvimento de aplicativos e sua lógica de comunicação/mediação
algorítmica. A prefeitura de Salvador e seus respectivos aplicativos foram tomados como
recorte de análise. Estabeleceu-se como objetivos específicos os seguintes: 1) Revisar o
conceito de comunicação pública e relacionar com os novos critérios estabelecidos pelo
conceito de comunicação algorítmica, 2) identificar os aplicativos oficiais de prefeituras
brasileiras quanto às suas funcionalidades e possibilidades comunicativas; 3) Conhecer como a
estrutura governamental da prefeitura, em especial os setores/departamentos de comunicação,
são mobilizados para gerenciar os aplicativos enquanto novas mídias; 4)Identificar as
especificidades da comunicação mediada por aplicativos no âmbito das cidades brasileiras e
sua relação com o conceito de comunicação pública.
A pesquisa foi realizada no âmbito do Programa de Pós-graduação em Comunicação e
Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia, na linha de pesquisa Comunicação
e Cultura Digital, anteriormente denominada “Cibercultura”. A linha de pesquisa congrega
estudos sobre a sociedade contemporânea, que se caracteriza pela conectividade massiva e pela
adoção de dados em ambientes digitais. Esse espaço foi a atmosfera propícia para investigar
como os aplicativos, softwares desenvolvidos para as novas mídias móveis, são apropriados por
prefeituras brasileiras para a comunicação com os cidadãos.
Os debates foram fortalecidos pelas discussões realizadas no Laboratório de Pesquisa
em Mídia Digital, Redes e Espaço (LAB404), cujo tema central de interesse é a relação entre
as tecnologias digitais de comunicação e informação (TICS), o espaço urbano e a cultura
contemporânea. O laboratório discute questões conceituais e metodológicas dos processos de
espacialização midiáticos da cultura contemporânea que envolve o surgimento de redes ubíquas
e tecnologias digitais portáteis de produção, consumo e distribuição de informação e foi de
fundamental importância para o desenvolvimento dessa pesquisa. Com a pesquisa foi possível
revisar alguns dos conceitos de estudos da Comunicação Pública e aproximar da esfera de
debate da Comunicação Digital.
No âmbito da relação entre comunicação pública mediada por aplicativos

de

dispositivos móveis há poucos trabalhos nesse sentido. Assim, acredita-se que este possa
apresentar novos elementos empíricos para reflexão conceitual sobre comunicação pública, em
especial a praticada no âmbito dos municípios brasileiros. Destaque-se que a pesquisa proposta
tem abordagem interdisciplinar, relevante tanto para os estudos de Comunicação, à medida que
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trata da discussão sobre novos dispositivos comunicacionais, quanto para os estudos em
política, uma vez que discute sobre estratégias de comunicação no ambiente público via novas
mídias, no caso, os dispositivos móveis, refletindo sobre conceitos políticos como cidadania,
democracia, participação e governança.

Corpus e percurso metodológico
Considerando pois, a especificidade do objeto desta tese, a pesquisa tem abordagem
qualitativa e utilizou de um conjunto de procedimentos e instrumentos metodológicos com
vistas a atender aos objetivos propostos. Neste sentido, a realização da pesquisa foi
desenvolvida em três momentos. No primeiro, de revisão bibliográfica, foram aprofundados os
estudos sobre Comunicação Pública, Aplicativos, Cultura Digital, Cidadania e Cidades.
O segundo momento consistiu na identificação e caracterização dos aplicativos oficiais
das prefeituras das capitais dos 26 9 Estados brasileiros através de etapas de: identificação,
caracterização e classificação. A fase de identificação consistiu na coleta de dados em sites e
documentos institucionais das prefeituras e em buscas nas lojas. A etapa de caracterização (ou
descrição) foi realizada a partir de uma matriz (APÊNDICE A) desenvolvida para esse fim, cujo
objetivo foi identificar as principais caraterísticas dos aplicativos, analisados quanto a área de
concentração, serviços, funcionalidades, desenvolvedores e fluxos de comunicação.
A opção por não focar em um tipo específico de aplicativo permitiu verificar a
diversidade de padrões utilizados e as práticas comunicativas que se sobressaem nas diferentes
experiências. Com isso, apresenta-se um panorama sobre os usos dos aplicativos oficiais no
cenário das prefeituras brasileiras.
Na terceira etapa foi explorado o estudo de caso na cidade de Salvador. O corpus
reduzido permitiu uma análise mais profunda, com a realização de entrevistas com gestores
públicos (APÊNDICE C), profissionais de comunicação (APÊNDICE D) e usuários
(APÊNDICE E), a fim de apresentar dados mais detalhados sobre a relação entre aplicativos e
comunicação pública. Na apresentação dos dados da pesquisa, optou-se por ocultar o nome dos
entrevistados, ainda que eles tenham dado permissão para sua identificação.

9

Brasília não foi considerada na análise pelo caráter diferenciado de sua administração.
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Nessa etapa foi definido como corpus de análise os aplicativos usados oficialmente pela
Prefeitura de Salvador, a saber: Cittamobi 10 , Noa Cidadão 11 , Coleta Seletiva 12 , Codecon
Mobile13, Nota Salvador14, Ouvindo Nosso Bairro15 e Mosquito Zero16.
Com os gestores e profissionais de comunicação foram aplicadas entrevistas
semiestruturadas, ou seja, “aplicada a partir de um pequeno número de perguntas abertas”
(THIOLLENT, 1987, p. 35), onde foram utilizados gravadores de voz para produção de áudio.
Esta etapa pressupõe operações práticas de: 1) Agendamento da entrevista, 2) Elaboração e
realização das entrevistas, 3) Transcrição.
Para a investigação com os usuários foi desenvolvido um questionário eletrônico
divulgado por meio online sem seleção pré-definida dos respondentes.

Estrutura da Tese

Esta tese está estruturada em cinco capítulos além da introdução e conclusão. Os três
primeiros apresentam o resultado de uma pesquisa teórica e bibliográfica, os demais trazem
dados empíricos sobre o contexto dos aplicativos no Brasil, com ênfase para a cidade de
Salvador. A abordagem adotada contemplou aspectos políticos, organizacionais e
sociotécnicos, que serão abordados sempre em relação umas com as outras.
A perspectiva teórica se relaciona com a discussão sobre democracia digital e cidadania
e sua relação com a legislação brasileira; a organizacional se relaciona ao gerenciamento interno
de como fazer comunicação pública e seus planos de governo e de gestão da Prefeitura de
Salvador e a abordagem sociotécnica contempla questões tecnológicas e sua relação com o
aspecto social.
O primeiro capítulo, denominado “Comunicação pública, dilemas conceituais e uma
nova proposta”, apresenta uma revisão teórica e conceitual sobre Comunicação Pública, suas
abordagens teóricas e sua relação com a cidadania e com o acesso aos direitos. Serão resgatados
nesse tópico temáticas sobre a democracia, participação e cidadania e transparência. De posse

Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.cittabus
Disponível em: https://play.google.com/store/search?q=Noa+Cidad%C3%A3o&c=apps
12
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.republicainterativa.apppevs
13
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.ba.salvador.codecon
14
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.ba.salvador.nfse
15
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.ba.salvador.orcamento
16
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.mosquitozero
10
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desses conceitos, ainda nesse capitulo, argumentamos em defesa do que aqui definimos
comunicação pública como mediação.
Reserva-se o termo comunicação pública para as comunicações estabelecidas entre
governo e sociedade com o claro objetivo de promover a cidadania, seja através da oferta de
informações, seja pelo diálogo entre eles. O capítulo 1 traz ainda uma reflexão sobre cidadania
e a democracia trazendo luz inclusive sobre democracia digital, transparência, acesso à
informação, participação e direitos.
O capítulo 2, intitulado “Modos de fazer comunicação pública: da comunicação
estatal a era smart”, apresenta uma cronologia histórica sobre os modos de fazer comunicação
pública. Embora o conceito tenha se difundido no Brasil a partir dos anos 90, por ocasião do
retorno da democracia, sabe-se que a comunicação estatal é realizada antes disso de diversas
formas, por meio do rádio, televisão e imprensa (imprensa massiva e diário oficial). Deste
modo, a proposta do capítulo é resgatar historicamente essas formas de comunicação, a fim de
verificar a relação entre Estado e sociedade e o lugar do cidadão nesse formato de comunicação.
Esse capítulo é relevante não só para resgatar a história da comunicação pública, mas
principalmente porque acredita-se que o olhar histórico é relevante para se compreender as
transformações do contexto contemporâneo.
O conteúdo apresenta a discussão sobre o cidadão moderno e as primeiras comunicações
estatais; a comunicação pública no contexto das mídias massivas tradicionais (rádio, TV,
imprensa); o século XX e as ferramentas digitais de Comunicação Pública, com a discussão
sobre as mídias sociais e, por fim, a comunicação pública na era Smart e da mobilidade e os
direitos dessa nova conjuntura.
O capítulo 3, denominado “Aplicativos, setor público e propostas classificatórias”
apresenta uma discussão sobre as especificidades dos aplicativos enquanto mídias, destacando
suas características de mobilidade e personalização. O capítulo aborda a relação com o setor
público com foco para o debate sobre governo móvel e participação móvel. Essas duas
abordagens apresentam classificações que permitem categorizar os aplicativos a partir de seus
serviços, funcionalidades e fluxos comunicativos.
O capítulo 4, denominado “Os aplicativos na comunicação de cidades: experiências
internacionais e o cenário brasileiro”, discute-se sobre a participação dos aplicativos no
contexto das cidades inteligentes. Eles têm ajudado a configurar um cenário de mobilização dos
cidadãos através da participação via dispositivos móveis, em especial no tocante a gestão do
ambiente urbano. O capítulo contempla ainda um mapeamento de cidades internacionais e suas
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experiências com aplicativos e, por fim, oferece um levantamento dos aplicativos utilizados
pelas prefeituras dos 26 Estados brasileiros.
O capítulo 5, intitulado Comunicação Pública via aplicativos – Estudo de caso de
Salvador exibe os dados do caso selecionado para investigação, ou seja, a Prefeitura da cidade
de Salvador. Contempla a investigação sobre a estrutura organizacional, as entrevistas com
gestores públicos, a análise dos desenvolvedores, as entrevistas com profissionais de
comunicação e usuários dos aplicativos.
O capítulo detalha aspectos políticos e adminstrativos dos planos de gestão da cidade,
buscando identificar nos documentos oficiais como as metas e objetivos governamentais se
relacionam com os objetivos na área de comunicação e como os aplicativos aparecem nesse
planejamento.
A descrição e análise dos casos será relacionada com as discussões realizadas nos
capítulos anteriores de modo a responder a questão sobre como a prefeitura de Salvador está
utilizando os aplicativos para a comunicação pública. O esforço é por evidenciar o papel das
associações dos atores que compõem a rede de comunicação das prefeituras mediada por
aplicativos.
Ao final de cada capítulo consta um resumo conclusivo que contribui para sintetizar os
argumentos trabalhados em cada capítulo. Por fim, a conclusão traz uma retrospectiva dos
passos da pesquisa evidenciando como a natureza do objeto investigado, os aplicativos,
demanda o reconhecimento de novas dinâmicas interpretativas para a comunicação pública. No
capítulo são ainda reforçados os argumentos que defendem a comunicação pública como
mediação.
Resume-se como a Teoria Ator-rede trouxe contribuições que possíbilitaram a análise
através de uma metodologia descritiva e mais próxima da análise empírica. A partir dela,
compreendemos a comunicação pública como mediação, que se refere a capacidade que os
diversos atores têm de promover a ação dentro de uma rede e de constituírem-se enquanto rede.
A partir desse argumento, são apresentadas reflexões sobre os limites das
generalizações, de modo a oferecer um diagnóstico sobre as melhores práticas de comunicação
pública via aplicativos no âmbito das cidades. Acredita-se que, bem trabalhadas, elas podem
ampliar a esfera de acesso à informação sobre direitos e à cidadania e ampliar os mecanismos
de participação.
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CAPÍTULO I
COMUNICAÇÃO PÚBLICA: DILEMAS CONCEITUAIS E UMA NOVA PROPOSTA

Nos textos e escritos que se propõem a discutir a temática da comunicação pública não
é raro encontrar uma introdução que comece argumentando sobre as dificuldades conceituais
do termo. Bueno (2014), Brandão (2009), Haswani (2013) e Saint-Arnaud (2014) são alguns
autores que fazem essa constatação.
A França situa-se entre os países com inclinação para uma comunicação pública com
forte atuação do Estado. Brandão (BRANDÃO, 2009) destaca Pierre Zémor como uma das
principais referências. Ele fundou a Associação Comunicação Pública 17 , criada no final da
década de 1980, para explorar questões estratégicas e operacionais enfrentadas pelos gerentes
de comunicação com o objetivo de contribuir para tornar a comunicação uma etapa integrada e
necessária para a ação pública dos tomadores de decisão dentro das instituições. Os franceses
concebem a comunicação como constitutiva de uma administração pública atenta, responsiva,
inovadora e eficiente.
Os italianos ambientam o conceito de comunicação pública a partir do que eles chamam
de “nova esfera pública”, assumindo as organizações como emissoras de informação na
sociedade para além do tradicional universo dos media. (KOÇOUSKI, 2012)
Na América Latina Jaramillo Lopez (2012) propõe a formulação de um modelo geral de
comunicação pública. Sua compreensão de público não está vinculada ao aspecto de tornar
visível, mas de partilha de interesses: é público o que convém para a garantia da dignidade de
todos.
Comunicação pública, então, é a que se dá na esfera pública, seja para
construir bens públicos (política); influenciar na agenda pública (mídia), para
comunicar as entidades do Estado com a Sociedade (estatal), para construir
senso compartilhado no interior das organizações (organizacional) ou como
resultado das interações dos movimentos sociais (da vida social)
(JARAMILLO, 2012, p. 7; tradução nossa)18

No Brasil, pode-se dizer que a discussão conceitual da Comunicação Pública se divide
em dois grandes eixos: o primeiro concentra aqueles que a defendem como uma comunicação
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As primeiras reuniões da associação francesa começaram em 1989.
Do original: Comunicación pública, pues, es la que se da en la esfera pública bien sea para construir bienes
públicos (política); para incidir en la agenda pública (mediática); para comunicar a las entidades del Estado con la
sociedade (estatal); para construir sentido compartido al interior de la organización (organizacional) o como
resultado de las interacciones propias de los movimientos sociales (de la vida social). Tradução nossa.
18
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afastada do Estado, entendida como o debate estabelecido pela sociedade (cidadãos, sociedade
civil organizada, sistemas de mídia etc.) (BUCCI, 2015). O segundo eixo é formado por aqueles
que a defendem como a comunicação realizada com a intermediação e atuação direta do Estado,
ou seja, o poder público atua de forma ativa no sentido de fortalecer o acesso à informação e o
debate sobre temas de interesse público (HASWANI, 2013).
As principais dificuldades conceituais sobre a Comunicação Pública estão na definição
dos limites do conceito e na sua operacionalização, traduzida na pergunta: como fazer
comunicação pública? Saint-Ardaud (2014) argumenta que há também uma dificuldade
relacionada ao âmbito da pesquisa, que se traduz na questão: como discutir comunicação
pública de uma perspectiva que não seja de engajamento crítico, no sentido de expressão
política, e, ao mesmo tempo, não ser meramente normativa?
O questionamento apresentado pela autora é importante para evidenciar que a discussão
sobre comunicação pública, por vezes, pode se apresentar com marcas de discursos ideológicos
e políticos. Sua abordagem quase nunca é estritamente descritiva e explicativa. Não por acaso,
Jorge Duarte (2009) afirma que a comunicação pública pode ser compreendida mais como um
ethos, uma maneira de conceber e utilizar a comunicação como instrumento de interesse
coletivo para fortalecimento da cidadania.
O entendimento adotado nesse trabalho é que a comunicação pública é “qualificadora
da democracia” (WEBER; LUZ, 2018, p. 35). Desse modo, busca-se refletir sobre tais questões
com enfoque para a relação sobre direitos, democracia e cidadania.
Estruturado em quatro partes, este capítulo apresenta primeiramente uma revisão teórica
sobre a compreensão do conceito de comunicação pública no Brasil, com ênfase para as
abordagens midiática e institucional. Na segunda, apresenta uma nova abordagem de
compreensão da comunicação pública que a entende como mediação e privilegia uma
perpectiva sociotécnica da comunicação. A terceira traz uma discussão que aborda a relação
entre a comunicação pública, democracia e cidadania e por último, a quarta parte, apresenta
uma síntese do capítulo.

1.1 O conceito de Comunicação Pública: abordagem midiática e institucional

Na literatura sobre Comunicação Pública, o termo aparece ora como um serviço, ora
como processo (BUENO, 2014), como instrumento ou como uma ferramenta. Tais
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compreensões, não são excludentes, mas cada uma delas orienta para uma perspectiva distinta,
que contribui para o debate, mas reforça a falta de consensos.
No Brasil, o termo comunicação pública passou a integrar o rol de referências
acadêmicas sobre o assunto a partir de 1998, quando o livro La communication publique, do
francês Pierre Zémor, lançado na França em 1995, foi traduzido pela professora Elizabeth
Brandão. Trata-se de uma referência pioneira sobre a sistematização dos usos da comunicação
pública no âmbito das instituições governamentais (MONTEIRO, 2009).
Desde então, as pesquisas na área não têm escapado da revisão conceitual sobre como
definir comunicação pública (BRANDÃO, 2009; MATOS, 2009; BUCCI, 2015; DUARTE, J.,
2009; ROLANDO, 2011; HASWANI, 2013; BUENO, 2014). Na década dos anos 2000 o
debate pareceu ser mais intenso, mas, ainda hoje, os autores que se propõem a discutir o tema
constatam que a expressão é utilizada de múltiplas formas, carecendo ainda de contornos
conceituais mais bem delimitados . Como adverte Bucci (2015, p. 40),
a expressão comunicação pública tem servido de curinga para dar nome a
qualquer mensagem do governo ou, principalmente, a favor do governo. Muita
gente dá o nome de comunicação pública a práticas que nada têm de
públicas[...]. Mesmo na universidade o significado do que é (e do que não é)
comunicação pública ainda é nebuloso, excessivamente multívoco. (BUCCI,
2015, p. 40)

Brandão (2009) reconhece cinco abordagens sobre a comunicação pública, que segundo
ela pode ser identificada como: Comunicação Organizacional, Comunicação Científica, do
Estado e/ou Governamental, Comunicação Política e como estratégias de comunicação da
sociedade civil organizada. Aqui reduzimos esse escopo para duas tendências,condiderando os
modos de fazer e os meios utilizados. A primeira considera como comunicação pública toda a
discussão processada no espaço público visando o empoderamento e acesso à informação
através de uma mídia pública. Essa linha reforça uma postura de engajamento crítico e político
defendendo que a Comunicação Pública necessita de um sistema midiático, ou sistema de
radiodifusão pública, que possa funcionar afastado de interferências governamentais e/ou
comerciais. A segunda tendência se define pela tradição organizacional/institucional que pensa
a comunicação pública como uma estratégia administrativa dos órgãos públicos e, portanto,
como uma atuação ativa do Estado.
Os dois grupos não são excludentes, foram divididos aqui apenas para demarcar a
ênfase das suas abordagens. Tanto é assim que Eugênio Bucci, um claro defensor de um sistema
de radiodifusão pública, defende a diversidade de formas de comunicação pública, dentro das
quais está a forma de comunicação das instituições públicas de Rádio e TV, mas reconhecendo
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que há outras formas dentro dessa diversidade, como, por exemplo, os diversos meios de
comunicação direta do governo com o povo.
Os principais argumentos dos autores cuja abordagem se foca na defesa de uma
radiodifusão pública (BUCCI, 2016; MATOS, 2016), é que uma sociedade democrática precisa
de um sistema de comunicação público para “estruturar, viabilizar e sustentar uma forma de
comunicação que não seja regida pelas leis de mercado” (BUCCI, 2016, p. 31). O receio é que
se a comunicação de uma sociedade democrática for toda parametrizada pelos critérios de
mercado, ela possa seguir unicamente a dimensão do capital. Embora se reconheça que a
comunicação comercial possa cumprir funções públicas, argumenta-se que a comunicação
comercial não dá conta da totalidade, integralidade e complexidade da comunicação que uma
sociedade democrática precisa.
Para ilustrar a atuação da comunicação compreendida a partir dos sistemas de
radiodifusão pública propomos o esquema abaixo (fig.1)
Figura 1: Modelo de Comunicação Centrado na Radiodifusão Pública

.
Fonte: autoria nossa.

O esquema ilustra uma barreira que separa governo e mercado dos meios de
comunicação de radiodifusão pública (rádios e televisões públicas), já que estes devem atuar
sem intervenção daqueles. Ou seja, canais públicos não devem ser patrocinados por interesses
mercadológicos e nem geridos por interesses governamentais. A proposta é que a gestão desses
meios seja feita com autonomia por profissionais da comunicação, responsáveis por produzir
conteúdos com foco no cidadão e sem atender a interesses partidários ou econômicos.
Jornalistas, editores, repórteres e produtores de conteúdos (séries, animações etc.) seriam os
filtros na construção de informações de relevância pública. Nesse modelo os canais de
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participação do cidadão se restringem a uma cota de participação em conselhos de participação
civil.
No âmago, a comunicação pública é definida como um modelo baseado na emissão de
informações. Uma proposta que se adapta muito bem a era da comunicação de massa, mas que
é insuficiente para abordar a comunicação pública nos dias atuais, não satisfazendo as
demandas contemporâneas de participação e produção de conteúdo da era digital. Além disso,
ela não contempla meios de acesso a participação ou interação com instâncias governamentais
ou estatais. Como veremos mais adiante, é uma concepção de comunicação pública que
contribui para a democracia fornecendo elementos para um voto mais consciente, mas que não
proporciona uma esfera de diálogo com o Estado.
Diferente dessa proposta, uma segunda abordagem compreende a comunicação pública
de uma forma mais abrangente, contemplando a interação com a esfera estatal e atribuindo a
ela um posicionamento ativo no fornecimento de informações de interesse público.
Denominamos essa tendência de institucional/administrativa, cuja principal referência adotada
no contexto brasileiro é a do francês Pierre Zémor.
Zémor (1995) defende que as finalidades da Comunicação Pública não devem estar
dissociadas das finalidades das instituições públicas, cujas funções são de:
[…] a) informar (levar ao conhecimento, prestar conta e valorizar); b) de ouvir
as demandas, as expectativas, as interrogações e o debate público; c) de
contribuir para assegurar a relação social (sentimento de pertencer ao coletivo,
tomada de consciência do cidadão enquanto ator); d) e de acompanhar as
mudanças, tanto as comportamentais quanto as da organização social
(ZÉMOR, 1995, p.1).

Na compreensão do autor, a comunicação pública diz respeito a troca e az partilha de
informações de utilidade pública, ou de compromissos de interesse geral. A Comunicação
Pública tem por finalidade principal a tomada de consciência do cidadão enquanto ator no
processo de comunicação com o Estado, que figura como principal fonte de informação. Ou
seja, é fundamental o entendimento de que a comunicação pública deve partir do Estado e ter
como foco de sua atenção o cidadão.
As críticas a Zémor partem do fato de que sua compreensão está circunscrita à esfera
estatal. Há autores que defendem que a comunicação pública pode ser realizada por
movimentos sociais, sociedade civil organizada e até por entidades privadas, desde que sua
finalidade seja o interesse público. A concepção adotada neste trabalho entende que o Estado
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atua como interlocutor permanente da comunicação Pública, mas que ela não se resume a
relação entre Estado e cidadão, como veremos mais a frente.
A responsabilização do Estado como ator ativo do processo tem se traduzido no Brasil
na compreensão de que, no âmbito institucional das organizações públicas, a comunicação
pública é responsabilidade dos departamentos de jornalismo, relações públicas e de publicidade
e propaganda.
Observa-se assim, pelas duas vertentes apresentadas, uma secção entre a comunicação
pública: uma a ser praticada por meios massivos públicos (rádio e televisão) e outra concentrada
nos departamentos de comunicação organizacionais. Os primeiros demandam uma atuação
jornalística autônoma para elaboração de pautas e definição de conteúdos da sua programação,
sem as interferências de interesses mercadológicos e governamentais. Os segundos buscam
produzir comunicação através de ações de assessoria de comunicação com produção de
releases, comunicados, notas oficiais e publicidade oficial que tenham por finalidade promover
acesso às informações para ampliar os direitos e cidadania dos cidadãos.
Kunsch (2011) destaca que o debate sobre comunicação pública inclui campos de
conhecimento, práticas sociais e profissionais distintos, mas que os departamentos de
comunicação organizacional e de relações públicas são os locais privilegiados para que isso
ocorra, pois é neles que se concentram-as estratégias direcionadas a uma comunicação de
interesse público (KUNSCH, 2011). Para a autora, os meios de comunicação de massa são
essenciais à consecução da comunicação pública.
Reconhecidas essas abordagens, pesquisadores das duas vertentes apresentam
formulações conceituais relevantes para se compreender a comunicação pública.
Para Elizabeth Brandão, a Comunicação Pública é o processo de comunicação que “se
instaura na esfera pública entre Estado, o Governo e a Sociedade e que se propõe a ser um
espaço privilegiado de negociação entre os interesses das diversas instâncias de poder
constitutivas da vida pública no país” (BRANDÃO, 2012, p. 31).
A autora entende a comunicação Pública como parte integrante da sociedade, resultado
do poder do cidadão quando organizado e constituído como sociedade civil. O conceito da
autora ao mencionar o caráter das “negociações” também revela a comunicação pública como
aquela operada num espaço de diálogo entre as partes envolvidas, haja vista que a negociação
pressupõe diálogo e, portanto, participação. Esse espaço público é, para Matos (2012), a esfera
pública, entendida como o espaço onde se formaliza a participação: “o conjunto de espaços
físicos e imateriais em que os agentes sociais podem efetivar sua participação no processo de
comunicação pública” (MATOS, 2012, p. 52)
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O termo participação aparece frequentemente como um pressuposto para efetivação da
Comunicação Pública e tem a ver com a abertura que as instituições e o sistema de midia
proporcionam para dialogar e fazer ecoar as diferentes vozes. Para isso, é fundamental o
reconhecimemento de que o cidadão precisa falar e manifestar seus interesses e opiniões. Matos
(2009, p. 1) define comunicação pública como àquela
realizada entre Estado e Sociedade Civil, no espaço público visando o
desenvolvimento das noções de cidadania, participação e engajamento cívico,
considerando a necessidade de espaços e dinâmicas discursivas que permitam
a expressão e justificação pública de interesses plurais (MATOS, 2009, p. 1)

Pelos autores apresentados, observa-se que há um consenso de que a participação deve
ser um alicerce da Comunicação Pública. O mesmo se verifica quando se discute a finalidade
da comunicação pública, que deve ser o interesse público.
Para Jorge Duarte (2009), a Comunicação Pública busca proporcionar a viabilização de
direitos sociais (individuais ou coletivos) ao diálogo, à informação e expressão. O entendimento
do autor aproxima-se assim da adoção de uma postura cidadã na prática da comunicação, sendo
fundamental evocar como referência os conceitos de cidadania, democratização, participação,
diálogo e interesse público. O objetivo central, segundo o autor, é fazer com que a sociedade
ajude a melhorar a própria sociedade.
De acordo com o autor, a comunicação pública pode ser fundamental para:
a) identificar demandas sociais; b) definir conceitos e eixos para uma ação
pública coerente e integrada; c) promover e valorizar o interesse público;
d) qualificar a formulação e implementação de políticas públicas; e)
orientar os administradores em direção a uma gestão mais eficiente; f)
garantir a participação coletiva na definição, implementação,
monitoramento, controle e viabilização, avaliação e revisão das políticas
e ações públicas; g) atender as necessidades do cidadão e dos diferentes
atores sociais por obter e disseminar informações e opiniões, garantindo
a pluralidade no debate público; h) estimular uma cidadania consciente,
ativa e solidária; i) melhorar a compreensão sobre o funcionamento do
setor público; j) induzir e qualificar a interação com a gestão e a execução
dos serviços públicos; e k) avaliar a execução das ações de interesse
coletivo (DUARTE, J., 2011, p. 128).

Neste mesmo aspecto, o autor italiano Stefano Rolando (2011) defende que a
comunicação pública é uma tarefa de cunho social cujo objetivo é diminuir a distância entre
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instituições e cidadãos na vida cotidiana, sendo fundamental a divulgação sobre: 1) as leis e sua
aplicação; 2) o acesso a serviços e 3) a necessidade de promover os interesses coletivos e
desenvolver competitividade. Ou seja, compete ao Estado proporcionar meios para
disponibilizar informações aos cidadãos. Além disso, é importante a garantia de que o cidadão
possa expressar suas posições com a certeza de que será ouvido.
Para Matos (2009, p. 4) o cidadão não deve ser visto como um usuário ou consumidor
das ações de governo, “ao contrário, deve ser visto como parceiro moralmente capaz de
formular, expressar e defender seus pontos de vista em processos deliberativos e decisórios.”
Para a Haswani (2013) a comunicação pública resulta dos processos de interação entre
atores públicos e privados com a finalidade de ativar a relação entre Estado e cidadãos,
promovendo um processo de crescimento civil e social. De acordo com ela, os sujeitos
institucionais (ou seja, as administrações estatais) são os principais atores a promoverem essa
modalidade de comunicação, sendo responsáveis não só por implementar transparência e
eficácia na ação dos poderes públicos, mas, principalmente, por sensibilizar os cidadãos sobre
problemas de seu interesse.
Essa compreensão sobre a responsabilidade pela promoção de informações de interesses
público aparece na literatura através da reflexão sobre os promotores/emissores da comunicação
pública, ou seja, sobre quem é o ente responsável por produzi-la. A resposta para essa questão
encontra-se distribuída entre aqueles que defendem que apenas o Estado é responsável pela
Comunicação Pública e os que advogam que ela pode ser realizada por entidades semipúblicas
e até privadas, desde que a finalidade seja o interesse do cidadão.
A concepção adotada neste trabalho considera que este não é o critério determinante
para definição da comunicação pública, mas entende que Estado (incluindo aí suas unidades
administrativas – União, Estados e municípios; e as instituições dos três poderes – Executivo,
legislativo e Judiciário) não pode ser excluído da sua análise.
Do mesmo modo, como o foco da ação da comunicação pública é o cidadão, este não
pode ser ignorado do processe de análise da comunicação pública. Como também não deve ser
visto como um pólo passivo do processo. Deve ser compreendido como aquele dotado de
direitos e garantias, capaz de atuar e exigir espaço para interlocução sobre temas de seu
interesse.
Nesse sentido, Kunsch (2011) alerta que a era digital trouxe novas possibilidades
comunicativas dadas pela incorporação de novos suportes e formatos. Entretanto, apenas a
incorporação de novos suportes não é suficiente para se ampliar processos de comunicação
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pública, é necessário que a adoção de novos meios seja acompanhados de uma reestruturação
administrativa e de melhoria do sistema de circulação de informações (KUNSCH, 2011).
Em termos operacionais verifica-se que os setores de comunicação, sobretudo das
instituições estatais, têm conduzido essas atividades através dos serviços de profissionais de
Jornalismo, Publicidade e Relações Públicas, mas não só eles, também os canais de atendimento
direto e ouvidorias aparecem nesse processo. A concentração dessas atividades nos setores e
departamentos de comunicação orientou Escudera (2012) a afirmar que a comunicação pública
deve ser realizada por profissionais (comunicadores) que assumam um posicionamento político
e engajado com as transformações da realidade e com a construção da democracia.
Conforme Jaramillo (2012), a ideia predominante nos estudos de comunicação pública
de que os processos de comunicação ocorrem principalmente através de ações de mídia partem
de uma abordagem funcional que, segundo ele, restringe o escopo de ação comunicativa para a
transmissão de informação. Para o autor, esta visão incorpora o modelo matemático formulado
por Shannon e Weaver (1948) que compreende o processo comunicativo no esquema
“remetente-mensagem-canal-receptor”, modelo reducionista que foi incorporado como um
paradigma do processo comunicativo.
A crítica de Jaramillo ainda se estende ao dizer que essa compreensão de construção de
significados partindo de um modelo formal de emissão de informação tem como consequência
uma visão pragmática que se se baseia na ideia de que os processos de comunicação devem se
dar através do planejamento de estratégias. Segundo ele, esta é a razão porque publicitários,
jornalistas, cineastas e outros profissionais da área se dedicam a criar estratégias baseadas na
análise do meio e nos recursos para atingir o público. Concepção que, segundo o autor, baseiase na eficácia da transmissão da informação e não na intenção de tornar possível uma
interlocução com a construção compartilhadas de significados. (JARAMILLO, 2012)
Uma observação importante nesse ponto é que nem toda informação produzida por um
órgão ou instituição pública é necessariamente uma comunicação pública, embora se espere
que instituições estatais atuem assim na maior parte do tempo. Trabalhos anteriores, como o de
Kunsch (2011), revelam que em alguns momentos a comunicação pública divide espaço com
uma comunicação que atende aos interesses de seus gestores, que muitas vezes vislumbram
uma trajetória política. Neste ponto, cabe uma observação de Brandão (2009, p. 15) de que “a
comunicação pública não é comunicação governamental, diz respeito ao Estado e não ao
governo”. Assim, Haswani (2013) advoga que a comunicação pública tem por finalidade
construir uma relação de confiança entre as instituições e os cidadãos, levando em conta a
perspectiva de uma nova legitimação das instituições.
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Em síntese, o conceito de comunicação pública divulgado no ambiente acadêmico (e
político) brasileiro é de um conjunto de regras que guia práticas comunicacionais entre Estado,
governo, sociedade e sistema midiático, com o objetivo de informar para construir cidadania.
Para nós, a dificuldade conceitual registrada pelos autores está no esforço de tentar abrigar
realidades distintas dentro de um conceito que acaba se tornando vazio de significado
justamente por não conseguir dar exemplos práticos de como operacionalizá-los.
Dito isto, a síntese conceitual adotada aqui parte da premissa de que o Estado tem uma
natureza inabdicável e que por isso, ele não deve ser excluído de qualquer definição que tente
conceituar comunicação pública. Assim, entende-se a Comunicação pública como a rede
sociotécnica mobilizada para traduzir os direitos sociais, civis e políticos, digitais e territoriais
do cidadão (de cunho legal e/ou legítimo), de forma transparente e participativa e cujo Estado
e Cidadãos figurem como interlocutores permanentes. Essa rede sociotécnica não pode ser
definida a priori, mas através da consulta empírica e específica de cada rede onde ela se
estabelece, isso porque os direitos são historicamente e territorialmente definidos. Com isso
queremos ressaltar o caráter de mobilidade do conceito: a comunicação pública não é estática.
Sobre a compreensão de Matos de que um cidadão precisa reconhecer sua posição para
ter “condições de integrar a rede social da comunicação pública” (MATOS, 2012, p. 53)
advoga-se que essa rede não é apenas social, mas também técnica, pois, como exemplificado
anteriormente (a disponibilidade de infraestrutura técnica é relevante para se compreender os
meios que o Estado disponibiliza para comunicação com os cidadãos).
No cenário contemporâneo, as comunicações são, cada vez mais, mediadas por
processos técnicos (computadores, smatphones, softwares, aplicativos, objetos inteligentes,
sensores) que contribuem para uma compreensão de comunicação pública priorize a relacão
entre técnica e sociedade como duas coisas que agem juntas e não como aspectos que possam
ser observados de forma isolada. O que não se deve perder de vista é o foco na participação e
na finalidade de atender o cidadão, principalmente no que se refere aos seus direitos.
Pensar na rede sociotécnica abre espaço para compreender a comunicação pública não
apenas como aquela traduzida pelos meios de comunicação tradicionais, mas todas as mídias
que surgem no atual contexto e toda cadeia mobilizada por ela, incluindo a legislação, da qual
falaremos no tópico seguinte. Além disso, as formulações conceituais apresentadas até aqui se
apresentam como modelos prescritivos com pouca aplicabilidade empírica, ignorando novos
processos comunicacionais que estão surgindo no atual ambiente comunicacional marcado pela
expansão da internet das coisas e da mediação algorítmica.
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Como essa esfera pública, ou espaço público, definido pelos autores acima, está apta a
dialogar com essas novas questões? Que direitos são mobilizados por essas novas relações
comunicacionais? São questões que as formulações formulações conceituais centradas na
análise de profissionais de comunicação não conseguem responder e as quais serão discutidas
ao longo desta tese.
Além disso, com essa proposta refuta-se as formulações conceituais que argumentam
que a comunicação pública se estabelece através de recursos públicos. Entende-se que essa
questão não pode ser dada a priori e o que determina a comunicação publica não é a origem
dos seus recursos, mas a forma como atinge sua finalidade. Essa compreensão fica mais
evidente se tomarmos como exemplo os novos dispositivos comunicacionais, como os
aplicativos, objeto desta tese e que será demonstrado no capítulo 5.
A concepção da comunicação pública como uma abordagem sociotécnica, que
apresentamos aqui como uma nova proposta, fundamenta-se no conceito de mediação proposto
pela Teoria Ator-rede e será melhor discutido no tópico seguinte.

1. 2 Comunicação Pública como mediação: a abordagem sociotécnica
A concepção adotada neste trabalho entende por mediação o ato de transformar,
traduzir e ou modificar significados ou elementos entre humanos e não humanos, sem que um
deles tenha a priori mais importância do que o outro (LATOUR, 2012). Difere do conceito de
intermediário, ou seja, “aquilo que transporta significado sem transformá-lo (LATOUR, 2012,
p. 65)”
Convocar o conceito de mediação, nesta acepção, para a compreensão da comunicação
pública é fundamental para o objeto dessa tese, que são os aplicativos de dispositivos móveis,
porque entendemos que estes configuram novas práticas comunicativas e põem em evidência a
discussão de elementos próprios da cultura digital até então ausentes na discussão sobre
comunicação pública, como os bancos de dados, os desenvolvedores, startups e questões de
privacidade, por exemplo.
Esta compreensão implica em uma dupla renovação nos estudos de comunicação
pública: uma teórica e outra metodológica, sendo as duas partes de um mesmo processo. E das
quais buscaremos discutir nas linhas que seguem.
A teórica parte do reconhecimento de que a comunicação pública não pode ser definida,
como tradicionalmente tem sido, apenas como resultado da interlocução entre atores públicos
e privados em prol do interesse público. Há uma necessidade de reconhecimento de que a
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comunicação pública resulta da associação de distintos atores que contempla humanos, coisas
e instituições que agem com interesses distintos. A comunicação pública é o produto da ação
de distintos elementos, técnicos e sociais, que atuam conjuntamente interferindo na atuação do
outro.
Essa compreensão tem sustentação nos escritos de Latour (2012) na sua Teoria Atorrede, sendo incorporada nos estudos de comunicação por autores como Lemos (2013), Holanda
(2014) e Salgado (2018).
A Teoria Ator-rede (TAR) é uma teoria que traz em seu bojo uma nova forma de
conceber e interpretar o social. Seus adeptos entendem que o social não seja algo dado e estável,
ao contrário, o social é algo em constante movimento e sua análise consiste, portanto na
descrição e análise da associação de diferentes elementos, sejam eles de natureza social, técnica,
conceitual ou textual (LATOUR, 2012). Conforme Law (1992), a denominação teoria Atorrede deriva do fato de o ator ser sempre uma rede de relações heterogêneas: redes são compostas
por pessoas, máquinas, animais, texto, dinheiro, arquiteturas ou quaisquer outros materiais.
Assim, um dos argumentos radicais da Teoria ator-rede é o reconhecimento de que os
objetos importam na configuração do social, não apenas como um instrumento resultado da
ação humana, mas como portador de agência e capaz de fazer os humanos fazerem coisas que
não fariam caso não tivessem o agenciamento de um objeto.
Em Esperança de Pandora, Latour (2001) apresenta o conceito de mediação técnica
como uma transposição de objetivos, que ele define como translação. Uma mediação entre dois
agentes (humanos e/ou não-humanos) resulta na criação de um terceiro agente formado pelo
hibridismo dos dois primeiros. O caso usado para exemplificar é o do homem com uma arma.
O homem de porte de uma arma seria diferente de um homem sem uma arma, esta por sua vez
tem valor diferente caso esteja guardada numa gaveta.
A nosso ver a explicação da mediação como transposição evidencia de forma mais clara
a que o termo se refere, ou seja, a associação de elementos formando um novo elemento híbrido.
Quando se adota essa compreensão para a comunicação pública significa entender que
ela resulta da ação de vários elementos conectados e não apenas de uma ação linear entre
cidadão e Estado. Quando pensamos na comunicação pública mediada por aplicativos, em vez
de nos questionarmos sobre como os aplicativos facilitam o acesso à informação e a
participação entre cidadão e Estado devemos partir do questionamento: quem age quando os
aplicativos agem? Só assim poderemos compreender a rede que se move junto com ele, que
envolve legislações, notícias, assessorias de comunicação, designers, gestores públicos entre
outros. Consequentemente, comunicação pública mediada por aplicativos pode ser entendida
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como um aparato complexo de agenciamentos que merece ser identificada, descrita,
problematizada, criticada.
De acordo com Cardoso (2015) o conceito de mediação, sem adjetivações não foi
trabalhado pelo Latour, mas constitui o “conceito nuclear de sua obra”. O conceito tem sido
adotado por diferentes atores, por vezes, resultando em interpretações distintas. Confome
Cardoso (2015, p. 228), “mediação em Latour pode ser entendido como a ação daquilo que
está no meio do processo, isto é, trata-se do agenciamento contínuo de elementos híbridos e
heterogêneos.”
Cardoso (2015) insere o conceito de mediação no quadro conceitual da TAR e a entende
como um “quase equivalente ao conceito de actante”. A diferença está que, segundo ele a ideia
de mediação coloca ênfase na ação do actante, enquanto este se refere ao elemento responsável
por aquela ação.
Nos estudos de comunicação digital Lemos(2012) e Salgado (2018) têm argumentado
que o conceito de mediação é relevante para os estudos das mídias porque permite a
compreensão de que elas não são meros instrumentos de intermediação comunicacional, mas
ambientes que “produzem, transformam e reconfiguram sentidos de conteúdos que neles
circulam por meio de associações entre entidades de diferentes tipos (mediação)”(SALGADO,
2017, p. 01).
O principal argumento desses autores é em defesa da necessidade de valorizar a atuação
dos objetos não-humanos. Conforme Lemos (2018, p. 1), não é “possível entender os produtos
e processos da cultura digital contemporânea (redes sociais, fake news, selfie, memes,
jornalismo de dados, internet das coisas, wearables, games, agências algorítmicas etc.) sem
levar a sério a mediação dos objetos (físicos e digitais).” Para esse autor (2018, p. 7) a
especificidade do conceito de mediação é que “os processos sociais podem ser realizados entre
múltiplos atores, sem que a condição necessária seja ter o humano no centro, ou no comando
direto, da ação.”
Nas palavras de Salgado (2017, p. 3)
faz-se necessária a caracterização dessas mediações como sociotécnicas,
digitais e computacionais, pois não dizem respeito apenas às relações entre
humanos por intermédio de tecnologias, mas devem incluir estas últimas
como mediadoras nas análises sobre esse tema, pois elas agem e nos permitem
agir quando a elas nos associamos, o que entenderemos como mediação a
partir da Teoria Ator-Rede (TAR).

Essa compreensão conduz ao reconhecimemento de que a “a comunicação não pode ser
propriedade exclusiva de um ou outro actante, de um ou outro polo, emissor, meio ou receptor,

36

mas resultante da ação de todos que integram e compõem a rede em observação (LEMOS, 2018,
p. 10)”. Em outros termos, “toda ação em rede é multiação” (CARDOSO, 2015, p. 237).
Essa rede não é fixa, não é estável. O desafio é exatamente descortinar os elementos
ocultos, para reconhecer como a comunicação pública se processa a partir da incorporação de
aplicativos na comunicação pública. Daí resulta a segunda renovação, que estamos definindo
aqui como renovação metodológica, na análise da comunicação pública e se traduz na
necessidade de se efetuar uma descrição afim de identificar os distintos elementos que atuam
na composição da rede.
A bibliografia sobre comunicação pública tem evidenciado que definir critérios para
analisá-la não é tarefa das mais simples, isso porque, ao ter no seu bojo a premissa ideológica
de que a comunicação pública deve atender aos interesses dos cidadãos (DUARTE, J., 2009),
o conceito acaba se fortalecendo mais pelo viés ideológico que necessariamente pela sua adoção
operacional, incapaz de guiar profissionais sobre “como fazer comunicação pública”.
Essa dificuldade metodológica, consequentemente, reflete na prática acadêmica de
“como analisar comunicação pública”, tornando-se frequente os argumentos dos autores sobre
as dificuldades para sua execução (DUARTE, J., 2009; HASWANI, 2013). O que tem se
observado são pesquisas com múltiplas abordagens, que inclui a análise de conteúdo de
publicações oficiais, análise do discurso (entrevistas) de profissionais de departamentos de
comunicação de setores públicos, adequação de mídias institucionais à legislação vigente, entre
outros.
Se a comunicação pública por si só traz seus desafios na análise, o que dizer então da
análise da comunicação pública em dispositivos móveis? O desafio se torna redobrado porque
a utilização de aplicativos móveis pelo setor público é recente e ainda não há critérios
estabelecidos que para o desenho de uma análise em termos já consolidados.
Partindo dessa constatação e alicerçados nas contribuições da TAR propomos como
metodologia a descrição da rede onde atua os aplicativos.
A comunicação pública é resultado de uma aglutinação de elementos que atuam
conjuntamente. Os não-humanos podem ou não atuar como mediadores. Em determinadas
circunstâncias eles podem ser meros intermediários. O que ressaltamos aqui é a necessidade de
descrever essa composição a partir da empiria e não a partir do estabelecimento de critérios prédefinidos.
Sem cairmos numa visão fechada e taxativa de que o Estado deve atuar de forma
proativa na comunicação pública, argumentamos em favor de uma metodologia descritiva que
busque reconhecer o papel de cada ator na configuração do que chamamos de rede de
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comunicação pública. Esse argumento ficará mais evidente no capítulo 5, quando
apresentarmos a análise empírica dos aplicativos utilizados pela prefeitura de Salvador.
Em termos metodológicos chamamos atenção para a descrição da composição da rede
porque ela conduz à análise de diferentes interesses e atuações dos distintos elementos na rede.
A comunicação mediada por aplicativos ressalta o poder de modificação (ou agência) desses
dispositivos no processo comunicativo entre Estado e Cidadão. Não se trata de um processo
linear em que softwares são desenvolvidos objetivamente pelo Estado com o interesse em
ampliar a cidadania, isso pode até ocorrer, mas não deve ser descartado o fato de que a rede
pode convocar uma multiplicidade de outros elementos que atuam com interesses próprios.

1.3 Comunicação Pública, Democracia e Cidadania

A comunicação pública, à medida que visa o crescimento civil e o aperfeiçoamento das
formas de cidadania, contribui também para a democracia, o que, em parte, justifica o debate
recorrente entre os dois temas. Entretanto, tal qual o conceito de comunicação pública o
conceito de democracia, e também de cidadania, não soam uníssonos, sobretudo pelo seu
caráter histórico e territorial. Ou seja, é necessário discutir de que democracia está se falando,
o que concebemos por cidadania e como esses dois conceitos se relacionam.
O tema da democracia e da cidadania é antigo nas discussões das ciências sociais e,
sobretudo, nos estudos políticos, mas dada a natureza histórica do seu conceito, em constante
transformação, sua discussão nunca se esgota, sendo sempre prudente a reflexão sobre seus
limites. Nesse trabalho a revisão se torna relevante porque a atual fase histórica, marcada pelas
comunicações digitais, têm instaurado práticas democráticas também no ambiente online.
A democracia, modelo de governo originado na Grécia e entendido como o governo da
soberania do povo, ao longo do tempo tem se apresentado na prática de múltiplas formas: do
modelo direto e participativo da ágora grega, ao modelo representativo da Idade Moderna e aos
modelos participativos e deliberativos clamados na Idade Contemporânea.
Tocqueville (2014) anuncia a democracia como um processo universal a ser perseguido
por todos os povos, um estágio em que todas as sociedades, mais cedo ou mais tarde, atingirão.
A democracia é defendida assim como um a meta natural da sociedade, correspondente a forma
de organização política com melhores condições de igualdade. O pensamento de Tocqueville é
revelador das esperanças e expectativas guardadas por essa forma de governo que segundo
Avritz e Santos (2002) tornou-se a forma hegemônica de organização política no século XX.
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Embora seja uma temática antiga, a discussão sobre democracia é sempre recorrente
porque ela convoca uma série de questões que, por vezes, carecem de contornos mais
substanciais, e que conduzem a modelos de democracia distintos. Tais modelos se definem a
partir das respostas dadas aos questionamentos sobre os limites de atuação do cidadão (ou povo,
o soberano na democracia) (GOMES, 2018). Compete a ele apenas escolher seus
representantes, ou também opinar sobre problemas de interesse geral e tomar decisões? Cada
modelo teórico dá diferentes respostas para essa questão e, como veremos, cada um deles
demanda instrumentos de comunicação pública distintos. Sem pretender esgotá-los, as linhas
que seguem apresentam uma breve revisão desses modelos a fim de que, em seguida, reflita-se
sobre sua relação com a comunicação.
É possível identificar tradições políticas distintas sobre democracia a depender do
contexto histórico. Na teoria clássica, por exemplo, a democracia significa a participação direta
dos cidadãos nos assuntos públicos (BONAVIDES, 2011). Na teoria moderna, por sua vez, cuja
sua origem remonta Maquiavel e o Estado moderno, a noção de democracia está associada à
ideia de república.
De acordo com Santos e Avritzer (2002), no século XIX, a discussão sobre democracia
relaciona-se também com a temática do capitalismo e na disputa ideológica entre liberalismo e
o socialismo. Na compreensão liberal, a democracia está relacionada ao Estado de direito e ao
reconhecimento dos direitos fundamentais (civis e políticos). A existência da democracia está
condicionada ao reconhecimento dos direitos de liberdade. Na concepção socialista, a
democracia se refere a igualdade de condições sociais, valorizada tanto quanto a igualdade de
condições políticas.
Na concepção liberal, a representatividade funciona como um instrumento para
formação de governos, formados a partir de uma lógica competitiva por votos. É o voto que
legitima o poder político. Também chamada de democracia procedimentalista, esse modelo tem
a ver com as regras do jogo e assenta-se nas seguintes características: “governo representativo,
separação de poderes, sistemas de pesos e contrapesos, direitos e garantias fundamentais para
proteger a liberdade dos indivíduos do poder autoritário, regra da maioria, sufrágio universal”
(GOMES, 2018, não paginado). Neste modelo, a soberania popular é reduzida à escolha de
governantes, pois a participação dos cidadãos se reduz à escolha dos líderes políticos. Há uma
rejeição à participação ativa dos cidadãos.
Contrapondo-se aos princípios da concepção liberal representativa, a concepção de
democracia participativa enfatiza o princípio participativo, defendendo que não basta a
igualdade política, é necessária a participação democrática em todas as esferas da vida:
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econômica, política e social, como forma de equilibrar as relações de poder. A compreensão
dessa corrente é que sem a superação das desigualdades materiais não há condições para uma
verdadeira liberdade. (SANTOS; AVRITZER, 2002).
Os teóricos da democracia participativa consideram a participação como base
fundamental do Estado democrático, mas não ignoram, ou não abrem mão das instituições da
democracia representativa. Instituições e governos são entendidos como mecanismos para
materialização da vontade do cidadão e a participação é um meio para influenciar na atividade
política e melhorar a qualidade da democracia representativa.
Dito isto, questiona-se: como a comunicação pública se relaciona com cada um desses
modelos?
Um dos principais pontos presentes na discussão sobre comunicação pública e
democracia se refere ao debate sobre o direito de acesso à informação. A recorrência a esse
aspecto talvez se justifique em razão de fazer menção a um tipo de democracia mais elementar,
que é a democracia representativa.
Conforme Gomes (2018), o acesso à informação é uma prerrogativa do Estado
democrático principalmente porque em uma democracia pressupõe-se que os cidadãos estejam
bem informados para tomar decisões políticas. No modelo liberal representativo, como vimos,
que limita a participação do indivíduo ao voto, o acesso à informação é fundamental
principalmente para orientar a escolha dos representantes políticos. Assim, pode-se dizer que
o modelo de comunicação pública orientado apenas pela emissão de informações é próprio do
modelo de comunicação de democracia representativa, em que a participação do cidadão limitase ao voto.
Historicamente se constata que a discussão sobre o direito à informação surge atrelado
a discussão sobre a liberdade, que se origina com a defesa das liberdades individuais pregadas
pelo liberalismo moderno. Inclusive manifestada na Declaração de direitos do homem e do
cidadão de 1789, ao dizer que no seu artigo 11º que “a livre comunicação das ideias e das
opiniões é um dos mais preciosos direitos do homem. Todo cidadão pode, portanto, falar,
escrever, imprimir livremente, respondendo, todavia, pelos abusos desta liberdade nos termos
previstos na lei.” E de manifestar em seu artigo 15º que a “a sociedade tem o direito de pedir
contas a todo agente público pela sua administração.”
A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão orientou as constituições liberais
modernas e se manifesta no dispositivo constitucional brasileiro no artigo artigo 5, XIV, que
diz que “é assegurado a todos o acesso à informação” (BRASIL, 1988, não paginado). Baseado
nesse dispositivo os autores que tratam da temática da comunicação pública e do acesso à
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informação, em geral, defendem um sistema de mídia público que atue com independência e
autonomia, sem subordinação aos interesses do mercado ou governo (BUCCI, 2015). Há o
entendimento de que um sistema de mídia pública é fundamental para o estabelecimento da
democracia e para garantia das liberdades individuais de comunicação. Esse entendimento
atribui aos meios de comunicação de massa públicos, e aos profissionais que nela trabalham, a
responsabilidade por coletar, processar, produzir e difundir a informação que se julga ser de
interesse público.
Em termos de comunicação, o diálogo que se estabelece entre Estado e cidadão é muitas
vezes transvestida sob métodos e estratégias de comunicação política ou de marketing político,
pois nem sempre seu foco é o cidadão. Via de regra, essa comunicação acontece de forma
vertical, de cima para baixo através de publicidades em meios de comunicação massivos. Para
Bucci (2014, p. 29), dessa forma, “ conceito de cidadão crítico perde terreno e, em seu lugar,
avança o conceito de serviços e de emoções” (BUCCI, 2014, p. 29).
Para além da publicidade governamental, a comunicação estatal faz uso de outros meios
para publicizar suas ações, como os diários oficiais. Os meios usados pelo Estado para
disponibilizar o acesso à informação vêm se alterando ao longo do tempo. Anteriormente
restrito aos diários oficiais e publicações de extratos de licitações em jornais diários, com a era
digital novas modalidades de comunicação oficial foram sendo desenvolvidas com a finalidade
de dar publicidade às instâncias estatais enquanto estrutura institucional, mas também para
divulgação de atos, normas, procedimentos, notícias, etc.
Os sites 19 acabam se projetando como os principais dispositivos para concentrar
informações sobre os órgãos públicos, não só pelas possibilidades materiais ofertadas
(memória, capacidade de armazenamento etc.), mas também pela exigência legal da lei nº
12.527/2011 que orienta que “órgãos e entidades públicas devem utilizar todos os meios e
instrumentos legítimos de que dispuserem para divulgação de informações, sendo obrigatória a
divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores” (BRASIL, 2011, não
paginado).
Os meios de comunicação digital representam assim importantes instrumentos não só
para um modelo de democracia representativa e para o acesso a informação, mas disponibiliza
novas formas de materialização dos modelos de comunicação participativa e deliberativa. O
modelo de produção de conteúdo colaborativo proporcionado pelas mídias digitais representa
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Para além dos sites, as administrações públicas contam hoje com diversos outros canais de
comunicação como webrádio, webtv, redes sociais, aplicativos, fóruns eletrônicos, etc.
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assim novas modalidades de comunicação pública por propiciar maior espaço para interação
entre Estado e sociedade.
O tema da participação aparece tanto nas referências de comunicação pública quanto na
de democracia digital, mas enquanto as primeiras se manifestam exigindo uma participação na
administração de sistema de radiodifusão públicos através de Conselhos Curadores
representativos da sociedade e capazes de trazer para a produção midiática os anseios da
sociedade nas discussões de democracia digital elas são mais amplas e contemplam o debate
sobre orçamento participativo, conselhos e fóruns.
A democracia participativa enfatiza a contribuição dos cidadãos para a
comunidade política, por meio da ativa intervenção política em todas as fases
do processo democrático, da formulação dos problemas sociais até a
elaboração e implementação de políticas públicas. A democracia participativa
simplesmente requer que se reserve espaço para a intervenção e a cooperação
dos cidadãos em todos os âmbitos em que o poder político for exercido em
nome do povo. (GOMES, 2018, não paginado)

Partindo dessa premissa, observa-se que os instrumentos da democracia digital vêm
contribuir para as demandas de uma comunicação pública que não deve se limitar aos meios de
radiodifusão pública, mas a toda às instituições e órgãos do Estado, permitindo uma
participação mais intensa do cidadão, focada não apenas na recepção de informação. Mas
também numa comunicação mais próxima da estrutura governamental, aproximando-se do que
prega a Zémor (2009) ao dizer que:
Em sua prática, a comunicação pública assume diferentes formas ligadas às
missões das instituições públicas. Ele é encarregada de tornar as informações
disponíveis ao público, de estabelecer a relação e o diálogo capazes de tornar
um serviço desejável e preciso, de apresentar os serviços oferecidos pela
administração, pelas coletividades territoriais e pelos estabelecimentos
públicos, de tornar as próprias instituições conhecidas, enfim de conduzir
campanhas de informação e ações de comunicação de interesse geral.
(ZÉMOR, 2009, p. 214)

Conforme Gomes (2018) na noção de uma democracia participativa, os meios de
comunicação digitais devem ser “capazes de informar e ativar a cidadania” sob duas condições:
a) a inclusão de todos nos projetos e implementações e o b) o projeto deve favorecer
instrumentos de discussão.
Por tudo exposto, verifica-se que modelos de democracias distintos demandam
instrumentos de comunicação pública específicos, mas nunca há a rejeição deles. Independente
da forma que a democracia assuma (representativa, participativa ou deliberativa) sua relação
com a comunicação pública é necessária.
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Nos modelos apresentados acima o cidadão transita de receptor de informações a
participante e debatedor de questões de interesse coletivo. Neste caso convém aclarar que
limitar a condição do cidadão ou do Estado como emissor ou receptor é reducionista e que a
Comunicação Pública tem condições de oferecer melhores ganhos se for percebida como um
processo circular de conversação entre Estado e sociedade. Entende-se assim, que a
comunicação pública é a parte institucionalizada da democracia.
Para M. Duarte (2009) a comunicação e cidadania são conceitos interligados, cujo
crescimento e aperfeiçoamento reforçam a existência mútua. A autora defende que a
comunicação deve ser plena de modo a oferecer aos cidadãos condições de se expressar
enquanto indivíduo crítico e autônomo. Para ela, a cidadania ativa resulta do aprendizado e da
produção coletiva de saberes.
Retomando, pois, a questão fundadora desse tópico, sobre como a comunicação pública
se relaciona com a democracia, argumenta-se que a comunicação pública, ao estabelecer o
cidadão como objetivo central de suas ações, demanda conceitos caros a todos os modelos de
democracia propostos acima como: prestação de contas, transparência, direito de acesso às
informações e existência de canais efetivos de informação e diálogo que permitam a
participação dos cidadãos nas decisões. Desse modo, o cidadão deve ser compreendido como
aquele que tem o direito de participar, cobrar, exigir maior transparência do poder público, não
como um serviço que o governo conceda, mas como uma obrigação do poder público por
representar os cidadãos.

1.3.1 Comunicação Pública e a Legislação Brasileira
A relação do conceito teórico de Comunicação Pública com a esfera dos direitos exige
dela uma relação frequente com as normas legais que orientam sua execução. A Constituição
Brasileira diz em seu artigo 5º, XIV que é assegurado a todos o acesso à informação. Além
dessa prerrogativa, o artigo 37 º da Constituição Federal ressalta o princípio da publicidade a
ser obedecido pela administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Com a ressalva de 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 (BRASIL, 1988, não
paginado).
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Essas duas premissas, acesso à informação e publicidade dos atos, orientaram por muito
tempo o fazer da comunicação pública no Brasil. Recentemente, com a ampliação da
democracia e das formas de acesso à informação, novas legislações vieram a somar no campo
normativo da comunicação pública, ressaltando uma comunicação estatal proativa em favor dos
cidadãos, já defendida por alguns teóricos da comunicação pública, como Haswani (2013) e
Jorge Duarte (2009).
A Lei de nº12.527 de 2011 regulamenta o direito constitucional de acesso às
informações públicas. Essa norma entrou em vigor em 16 de maio de 2011 e se destina a
assegurar o direito fundamental de acesso à informação a ser executados em conformidade com
os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes:
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção; II divulgação de informações de interesse público, independentemente de
solicitações; III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da
informação; IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na
administração pública; V - desenvolvimento do controle social da administração
pública. (BRASIL, 2011, grifo nosso)

Observa-se, pois, que os fundamentos que norteiam a prática da comunicação pública
pelo seu aspecto normativo é: a publicidade, a divulgação de informações, a transparência e o
controle social. A lei estabelece ainda que “é dever do Estado garantir o direito de acesso à
informação, que será franqueada, mediante procedimentos objetivos e ágeis, de forma
transparente, clara e em linguagem de fácil compreensão.” (Art 5º)
A legislação orienta que órgãos e entidades públicas devem utilizar todos os meios e
instrumentos legítimos de que dispuserem para divulgação de informações, sendo obrigatória a
divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet) obedecendo
orientações como a disponibilização de ferramenta de pesquisa de conteúdo para o acesso à
informação “de forma objetiva, clara e transparente”; garantia da adoção de uma linguagem de
fácil compreensão; a possibilidade de gravar e arquivar relatórios; garantia da autenticidade e
integridade das informações disponíveis para acesso e instruções que permitam ao cidadão
comunicar-se, por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade responsável pelo sit.
(BRASIL, 2011).
A lei estabelece que os municípios com população de até dez mil habitantes ficam
dispensados da divulgação obrigatória na internet através de sites, mantida a obrigatoriedade
de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira,
nos critérios e prazos previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.
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Com a ampliação do acesso à internet, a legislação também vem adequar-se às novas
exigências contemporâneas. O Marco Civil da internet (Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014)
estabelece princípios, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil e traz novas diretrizes
a serem observadas nas comunicações, que devem ser observadas também na comunicação
pública. A lei tem como um de seus fundamentos o desenvolvimento da personalidade e o
exercício da cidadania em meios digitais, a proteção da privacidade e dos dados pessoais, tendo
como princípios a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de
pensamento, nos termos da Constituição Federal.
Entre os direitos resguardados pela lei como fundamentais para o exercício da cidadania
está assegurado no seu artigo 7º a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sigilo do
fluxo das comunicações pela internet e das comunicações privadas armazenadas, não
fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, informações claras e completas sobre coleta,
uso, armazenamento, tratamento e proteção de seus dados pessoais entre outras (BRASIL,
2014).
Em 2018, a lei de nº 13.709 alterou o Marco Civil da internet disciplinando também
sobre a proteção de dados pessoais. A lei passa a exigir o consentimento do titular dos dados
para que estes possam sem tratados, devendo-se considerar a boa-fé e interesse público que
justifiquem sua disponibilização. O dispositivo legal regula ainda sobre a utilização de dados
anônimos, sua utilização pela administração pública, controladora de saúde e empresas
estrangeiras. Alguns de seus artigos entraram em vigor ainda em dezembro de 2018, mas a
integralidade da lei só passa a vigorar a partir de agosto de 2020 (BRASIL, 2018).
Assim, a legislação tem orientado o desenvolvimento de sites institucionais e
organizacionais com vistas ao atendimento dos preceitos da comunicação pública. No que tange
às legislações municipais, instância analisada neste trabalho, elas devem seguir as orientações
da legislação federal, mas a relação com o poder local exige dessas instâncias uma comunicação
que proporcione maiores práticas de engajamento social. Conforme Haswani (2013), os
critérios orientadores da comunicação pública devem ser organizados a partir de seus
organismos celulares, os municípios.
Seja no âmbito municipal, estadual ou federal, a discussão sobre a legislação aqui é
relevante para evidenciar como a legislação vai se ajustando as demandas comunicacionais de
um determinado contexto histórico e aos instrumentos materiais que ela disponibiliza.
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1.4 Perspectivas conceituais da Comunicação Pública: uma síntese do capítulo
A discussão realizada nesse capítulo teve o objetivo de revisar conceituações teóricas
sobre a Comunicação Pública destacando, principalmente, as abordagens do cenário acadêmico
brasileiro. Evitamos fazer uma revisão detalhada e repetitiva por entender que já há grandes
revisões bibliográficas sobre o assunto. O objetivo da revisão realizada aqui teve a finalidade
de ressaltar as diferenças em relação a uma nova proposta, a que entende a comunicação pública
como mediação.
No capítulo foi possível discutir que as perspectivas teóricas sobre o assunto são
unânimes em reconhecer a comunicação pública como aquela que tem por finalidade a
ampliação da cidadania. As divergências conceituais se estabelecem quando se busca definir
suas formas de materialização ou operacionalização. Neste capítulo destacamos duas formas
principais: a praticada através de um sistema de radiodifusão pública e a institucional, praticada
pelos departamentos de comunicação dos órgãos públicos. Apesar de reconhecemos a
relevância dos dois modelos, entendemos que são insuficientes para compreensão do objeto
proposto nessa pesquisa, ou seja, os aplicativos.
Assim, a comunicação como mediação apresentada aqui tem o objetivo de ressaltar
outros elementos que compõem a rede de comunicação nessa relação entre Estado e cidadãos.
As abordagens citadas têm priorizado a atuação de profissionais de comunicação. A proposta
da mediação, por sua vez, busca evidenciar que, juntamente com jornalistas, publicitários e
relações públicas, outros profissionais atuam nessa comunicação e que elementos não-humanos
também podem ter papéis significativos. A análise dos aplicativos do setor público é um bom
objeto para evidenciar esse argumento, como veremos no capítulo 5.
A relação com a democracia foi apresentada como uma característica inerente da
comunicação pública. Sistemas democráticos, sejam eles representativos ou participativos
demandam processos de comunicação pública, seja para ampliar o acesso à informação, seja
para oferecer condições de participação.
No capítulo seguinte apresentamos um resgate histórico das formas de fazer
comunicação estatal evidenciando a relação comunicativa entre Estado e sociedade ao longo do
tempo. Com isso é possível perceber que a introdução de jornalistas como profissionais
responsáveis por mediar processos de comunicação pública é próprio do retorno da democracia
e também da profissionalização dos departamentos de comunicação de órgãos públicos.
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CAPÍTULO II
MODOS DE FAZER COMUNICAÇÃO PÚBLICA: DA COMUNICAÇÃO ESTATAL
A ERA SMART

O objetivo deste capítulo é apresentar uma cronologia histórica sobre os modos de fazer
comunicação pública partindo das experiências de comunicação estatal e governamental. O
resgate histórico é relevante por dois motivos principais. O primeiro deles é a carência de uma
sistematização sobre a história da comunicação estatal. O que existe está disperso em uma
bibliografia variada que reúne pesquisas de diversas áreas como História, Comunicação e
Política. E, segundo, porque essa trajetória nos permitirá compreender as diferentes
modalidades de comunicação que o Estado tem utilizado ao longo do tempo para se comunicar
com seus cidadãos. Acredita-se que assim teremos mais elementos para compreender as
especificidades da comunicação mediada por aplicativos.
A Comunicação Pública é um conceito recente, que se origina a partir do final da década
de 1980, mas que remonta às experiências anteriores de comunicação estatal e governamental
(BRANDÃO, 2009). Embora Brandão (2009) mencione a origem da comunicação estatal no
Brasil a partir do governo Vargas, defendemos que esse processo esta relacionado à origem do
próprio Estado e que, portanto, a comunicação oficial do Estado é anterior ao desenvolvimento
dos modernos meios de comunicação de massa (TV, rádio e imprensa).
Iniciaremos o capítulo pela concepção do Estado Moderno, pois é a partir dele que
começam a se estruturar os Estados Nacionais, berço da organização política que conhecemos
hoje. Os Estados que se originam a partir da fragmentação do sistema feudal se assentam
principalmente no sistema de governo das monarquias absolutistas, em que um rei é responsável
por todas as decisões políticas e o povo lhe deve submissão em troca de proteção. O fluxo de
comunicação que prevalece nesse sistema é verticalizado, de cima para baixo, atendendo, em
geral, aos interesses do Estado ou, no caso, do rei. Esse sistema vai ser incorporado no Brasil a
partir da chegada da corte portuguesa, ainda no século XIX.
Nos séculos seguintes, mesmo com a superação do modelo absolutista, observa-se que,
via de regra, as manifestações oficiais da comunicação estatal buscam atender interesses dos
seus governantes e mantêm-se distantes dos interesses dos cidadãos. Conforme veremos, em
muitas situações os governos se apropriam da estrutura do Estado para promover uma
comunicação cujo único interesse é sua promoção pessoal. Em cenários mais recentes,
estratégias de marketing e campanhas publicitárias que enaltecem as ações dos governantes
contribuem para projetar uma imagem de aceitação pública. No Brasil, as mudanças em relação
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a esse comportamento só começam a aparecer a partir dos anos 90, quando se inicia o debate
acadêmico sobre comunicação pública, motivado também pelo novo cenário político do país,
marcado pelo retorno da democracia.
O resgate histórico que se propõe nesse capítulo busca verificar a relação entre Estado,
sociedade e profissionais de comunicação, atentando também para o lugar do cidadão nos
distintos modelos de comunicação adotados. O foco aqui, portanto, não se dá na discussão sobre
o surgimento da opinião pública ou sobre a constituição da esfera pública, embora seja ela
orientadora do debate sobre comunicação pública. O texto enfoca a atuação estatal por
reconhecê-la como fomentadora de uma comunicação pública garantidora de direitos.
Como todo resgate histórico impõe um recorte espacial e cronológico, nesse trabalho o
esforço é por situar a história no contexto brasileiro. No entanto, aspectos da história
internacional serão citados sempre que necessários para compreensão da realidade brasileira.
Propõe-se a subdivisão nos seguintes subcapítulos: 1) A Idade Moderna e as primeiras
comunicações estatais; 2) A comunicação pública no contexto das mídias massivas do século
XX; 3) O contexto digital e as novas ferramentas de Comunicação Pública; 4) Comunicação
pública na era "smart" e os direitos da nova era e 5) Mediação técnica na comunicação estatal:
uma síntese do capítulo.

2.1 A Idade Moderna e as primeiras comunicações estatais

A Idade Moderna tem sido compreendida, em termos didáticos e cronológicos, como o
período que se origina em meados do século XV e se estende até 1789, ano da Revolução
Francesa. Entretanto, o sentido de moderno pode ser compreendido de múltiplas formas, sendo
a mais comum a contraposição ao tradicional, ou a tudo aquilo que é antigo. O termo moderno
é aqui utilizado para abarcar todo o período que assinala a origem dos principais valores do
nosso tempo, como o advento dos Estados Nacionais, a desvinculação do poder político do
poder religioso, o surgimento do capitalismo, o aparecimento dos sistemas representativos e
dos modelos de organização espacial fincados nas cidades urbanas (HOBSBAWN, 2010).
Partindo dessa compreensão, tratar das primeiras comunicações modernas remete ao
resgate das formas que os Estados Nacionais adotam para estabelecer seu poder. Trata-se de
responder à questão: que meios de comunicação o Estado utilizou naquele contexto para
interagir ou comunicar-se com seu povo?
Sem querermos nos prolongar no debate sobre a Idade Moderna, é necessário esclarecer
que, como período histórico, deve ser compreendida inserida num contexto espacial bem
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definido, embora saibamos que suas características não se se apresentam em todos os lugares
da mesma forma e ao mesmo tempo. Sendo assim, a Idade Moderna diz respeito àquela que se
desenvolveu no mundo ocidental e tem suas bases fincadas na cultura europeia.
Esse período histórico ainda não contempla uma fase da comunicação pública, que só
se origina no século XX, mas resgatar esse momento é importante porque é a comunicação
estatal que lança as bases para se compreender o conceito de comunicação pública.
O Estado, inicialmente monárquico, ao abrigar a instância de poder político que é o
governo, se situa como o corpo político capaz de gerenciar e impor leis aos seus súditos, aqueles
circunscritos territorialmente à sua jurisdição. Em Estados monárquicos absolutistas é difícil
falar ainda da existência de um cidadão porque a relação dos governados com os governantes é
de submissão. A noção de cidadania só vai aparecer com a dissolução dos Estados absolutistas
e, conforme sugere Santos (2011, p. 85), com o surgimento do homem burguês: “com o homem
do burgo, o burguês, nascia o cidadão, o homem do trabalho livre, vivendo num lugar livre, a
cidade”. É a classe burguesa que vai reivindicar critérios de liberdade e de participação na vida
política.
O esforço de síntese realizado aqui é essencialmente bibliográfico e nem sempre fácil,
pois verifica-se uma preocupação dos estudiosos em narrar a relação da mídia com a formação
da esfera pública, mas quase nunca em narrar os instrumentos oficiais utilizados pelo Estado.
É comum o registro sobre como a impressa foi mobilizada para derrubar governos, mas quase
nunca sobre os dispositivos de comunicação oficiais utilizados por esses ditos governos. O
trabalho de Asa Briggs e Peter Burke em História Social da Mídia (2006) é notório nesse
aspecto, pois embora os autores se refiram ao “papel público da mídia” suas análises se atentam
para a atuação da mídia fora da esfera estatal.
A chegada do período moderno assinala um fato especialmente importante para as
comunicações que é o advento da imprensa, proporcionada pela criação dos tipos móveis de
Gutenberg. Nos séculos seguintes, sobretudo a partir do século XVII, a produção de material
impresso, como cartazes e panfletos, foi utilizada tanto para as comunicações oficiais, como
para a formação de uma esfera pública, conforme narrou Burke e Briggs (2006).
Os diversos Estados (Inglaterra, França, Alemanha e Holanda), cada um à sua maneira,
experimentaram formas de como relacionar-se com a imprensa, mas, via de regra, apesar do
avanço técnico que ela representou, não é a principal responsável pelas comunicações entre
governantes e governados no início de era moderna. Isto porque não se deve ignorar o fato de
que a maioria da população não sabia ler, razão pela qual a comunicação oral era a principal
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forma de comunicação. Neste aspecto, conforme Burke e Briggs (2006), os púlpitos da igreja
representaram um local importante para divulgar informações, mesmo após a reforma religiosa.
Na Inglaterra,
Os governos tinham plena consciência do valor do púlpito para difundir
informação, especialmente nas áreas rurais, e estimular obediência. A rainha
Elisabeth I falou da necessidade de ‘sintonizar os púlpitos’, e Carlos I
concordou, declarando que ‘em tempos de paz as pessoas são mais governadas
pelo púlpito do que pela espada’[...]. (BRIGGS; BURKE, 2006, p. 36)

Assim, as comunicações orais convivem com a emergência da imprensa escrita. No
âmbito oficial, através de jornais oficiais, e, fora dele, com a atuação panfletária. Conforme
Burke (2006, p. 98): “na Inglaterra nos anos de 1670 não havia jornais não-oficiais [...], as
notícias dos eventos circularam indiretamente, por meio de cartas privadas ou oralmente, isto
é, em boatos.”
Também na França há registros do uso da mídia impressa para construir uma imagem
positiva dos governantes. Entre os anos de 1630 e 1643, sob o governo do rei Luís XIII, foi
criado o jornal oficial Gazette, cujas reportagens, histórias oficiais, poemas, peças, balés,
óperas, pinturas, estátuas, gravuras e medalhas eram produzidas por equipes supervisionadas
pelos ministros do rei com o propósito de construir uma imagem positiva para os seus públicos
internos e externos. (BRIGGS; BURKE, 2006)
Apesar desses registros que destacam a utilização da imprensa como mecanismo de
comunicação, naquele contexto a preocupação com os meios não era prioritariamente com a
imprensa, mas principalmente com as estradas. Uma das razões para isso era justificada pela
necessidade que os Estados europeus tinham de transmitir ordens e comandos de forma mais
rápida para as províncias. A expansão do sistema postal no início do período moderno é uma
clara evidência desse processo. É válido lembrar que os Estados estavam em processo de
centralização e o controle sobre as informações que circulavam era importantes nesse processo.
(BRIGGS; BURKE, 2006)
No início do período moderno na Europa, o transporte aquático era mais rápido e barato
do que o terrestre, mas as cartas normalmente eram entregues por terra (BRIGGS; BURKE,
2006; HOBSBAWN, 2000). No século XVII, na república holandesa foi desenvolvido um
“sistema de transporte de correspondência, jornais e pessoas por meio de barcaças em canais”
(BRIGGS; BURKE, p. 33) e somente com a invenção do telégrafo elétrico (em 1837), a
tradicional ligação entre transporte e comunicação foi quebrada.
Conforme Hobsbawn (2000), o sistema de transporte foi melhorado consideravelmente
no período após as guerras napoleônicas, processo que favoreceu mais o serviço de
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correspondência que necessariamente de pessoas. O autor narra que entre a década de 1760 e o
final desse século, a viagem de Londres a Glasgow foi reduzida de 10 ou 12 dias para 62 horas.
À época da Revolução Francesa, evento que assinala o fim da Idade Moderna, as
dificuldades de transporte tornavam o mundo incrivelmente grande. Os jornais eram raros e
atendiam apenas uma pequena elite. De acordo com Hobsbawn (2000, p. 7) “em 1814 era de
apenas 5 mil exemplares a circulação de um jornal francês.” Nesse contexto, a maioria das
notícias circulavam extraoficialmente através dos viajantes, mercadores, mascates, artesãos
itinerantes, andarilhos, peregrinos e até contrabandistas ou ladrões. Oficialmente, agentes locais
da Igreja ou do Estado eram responsáveis pela divulgação dessas informações, mas geralmente
se constituíam de gente do próprio lugar que recebiam informações por via postal. O mundo
era essencialmente rural e constituído de camponeses. (HOBSBAWN, 2000).
No Brasil, a Idade Moderna se constituiu no período de Brasil Colônia, portanto, não há
ainda como se falar de uma comunicação estatal oficial brasileira. O primeiro sinal de um
instrumento de comunicação oficial por parte do Estado aparece com a chegada da Família
Real, em 1808, e com ela o estabelecimento da Impressão Régia, criada pelo decreto de 13 de
maio de 1808. Sua finalidade era cuidar da impressão de atos governamentais, legislação e dos
papéis diplomáticos da corte, mas também imprimiu uma grande variedade de obras como
jurisprudência, história, elogios aos soberanos (belas-letras), teologia, ciências e artes e
periódicos. (CAMARGO, 2017)
Antes da Impressão Régia, a instalação de tipografias era proibida. Subordinada à
Secretaria de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, ela era gerida por uma junta de
quatro pessoas que tinha, entre outras funções, a de nomear os oficiais e produzir publicações
úteis para a instrução do povo, além de examinar papéis e livros que se mandavam imprimir.
Escritos contra a religião, o governo e os bons costumes eram proibidos. A Junta que dirigia a
Imprensa Régia constituía-se assim como um mecanismo da censura régia, que era realizada
por censores régios e intendentes de Polícia. (CAMARGO, 2017)
Em 1821 o nome da Impressão Régia foi alterado para Tipografia Nacional e nos
séculos seguintes recebeu outras nomenclaturas até chegar ao que hoje se conhece como
Imprensa Oficial, que abriga o Diário Oficial da União (DOU). Desde quando foi instituída até
hoje, a Impressa Oficial é um dos principais meios para tornar públicos os atos dos governos.
Por tudo exposto, percebe-se que na formação dos Estados modernos a comunicação foi
realizada com o interesse de consolidar o poderio dos governantes, geralmente monárquicos.
Os meios de comunicação se confundem com os próprios agentes da corte ou intendentes de
polícia, responsáveis por anunciar as decisões governamentais.
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Conforme descrito, o cenário marcado pela existência de camponeses e de um contexto
espacial rural faz a vida do povo estar muito distante da dos governantes (HOSBSBAWN,
2010). Observa-se que as formas institucionalizadas de aproximação, quando ocorrem, partem
de um fluxo centralizado, verticalizado e orientado de cima para baixo e muito mais no sentido
de enviar comandos e ordens.
Mesmo sendo um período grande para propor-se generalizações, a Idade Moderna
corresponde a um período com mudanças mais lentas que as verificadas nos dias atuais, por
isso pode-se dizer que os meios de comunicação oficiais naquele período se constituem por
uma rede sociotécnica que envolvia cartas, serviço portal, púlpitos, cavalos, carroças e cavalos
e em que o traço de oficialidade é dado, muitas vezes, pelo uniforme dos agentes ou intendentes
responsáveis por anunciar as decisões governamentais.
2.2 A Comunicação pública no contexto das mídias massivas do século XX

A partir de meados do século XIX, verifica-se, nos Estados Unidos, o crescimento da
indústria gráfica e da profissionalização do jornalismo, processo que contribui para a
massificação da comunicação (SOUSA, 2002; TRAQUINA, 2012; MARCONDES FILHO,
2000). No século seguinte, o desenvolvimento industrial do cinema, a massificação do rádio e
o surgimento da televisão dão continuidade a expansão dos meios de comunicação de massa.
No Brasil, esse período entre o final do século XIX e meados do século XX assinala
também uma mudança no perfil da organização social, que migra de uma concentração
populacional predominantemente rural para um modelo urbano (CARVALHO, 2008) . Neste
contexto, os meios de comunicação no cenário brasileiro vão se desenvolvendo paulatinamente
com o crescimento das cidades e, em alguns momentos, com forte intervenção da atuação
estatal, como veremos nas linhas que seguem.
Embora não possamos ainda registrar que haja uma comunicação pública no Brasil no
início do século XX, ou mesmo até meados do século XX, resgatar aspectos da história de como
o Estado se relacionou com os cidadãos ao longo deste século é relevante para analisar as formas
de relacionamento do governo com os governados, que nem sempre se pautaram no
reconhecimento do cidadão como um sujeito de direitos, apto a participar e estar em permanente
interlocução com os governos. Veremos como programas de rádio, televisão, cartazes etc.,
foram utilizados pelo governo central ao longo desse século.
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Durante o século XX, o Brasil experimentou governos autoritários, democráticos e
ditatoriais que influenciam diretamente na forma de reconhecimento do cidadão, bem como nos
formatos adotados pelo governo para se comunicar com a população.
Como destacamos no tópico anterior, a publicação de atos oficiais pela imprensa oficial
já vinha sendo realizada no Brasil desde 1808, mas é importante pontuar que no início do século
XX a população ainda é predominantemente agrária e analfabeta. Nesse contexto, o rádio
aparece como um instrumento de forte potencial político, não só para divulgação de atos
oficiais, mas também enquanto instrumento da autoridade estatal, embora tenha surgido no país
vinculado a finalidades educativas (FEDERICO, 1982).
Conforme Ortriwano (1985), Getúlio Vargas foi o primeiro governante brasileiro a
reconhecer a importância política do rádio, utilizando-o de forma autoritária para manter o
populismo do seu governo que começa a consolidar-se a partir de 1937 com o Estado Novo. A
estrutura do governo Getúlio foi montada visando projetar a imagem dele como o líder do povo,
mais especificamente, como líder do trabalhador urbano.
Entre as décadas de 1920 e 1930, período em que o rádio ainda se estabelecia no
contexto brasileiro, havia dois modelos em voga, uma proposta que pregava a utilização do
rádio para a propaganda do regime e a segunda que propunha sua utilização como instrumento
de educação e cultura. A função educativa do rádio se tornou oficial em 1936, quando Roquette
Pinto doou a Rádio Sociedade ao Ministério da Educação e Cultura passando a chamar-se Rádio
Ministério da Educação, a atual rádio MEC, e iniciando o sistema de rádios educativos do Brasil
(MOREIRA, 2000).
Em relação à propaganda, as técnicas utilizadas pelo Estado Novo foram inspiradas nas
experiências nazifascistas e adaptadas à realidade brasileira, em que as mensagens políticas
tinham o objetivo de envolver as multidões e provocar empolgação. Defendia-se um projeto de
radiodifusão político e educativo, que visava a construção de uma consciência nacional,
considerada indispensável para a integração nacional.
Uma das ações desse período foi o lançamento, em 1938, do programa radiofônico “A
Hora do Brasil20” transmitido diariamente para todas as estações de rádio, com duração de uma
hora (CPDOC/FGV). O programa possuía três finalidades: ser um instrumento informativo,
cultural e cívico. Através dele foi iniciado o processo de utilização política do rádio pela
Em 1962, o programa passou a ser denominado “A Voz do Brasil” e a contar com informações também do
legislativo e executivo, em decorrência da entrada em vigor do Código Brasileiro de Telecomunicações. Durante
o regime militar, o conteúdo informativo do programa foi substituído por temas cotidianos, como o esporte,
voltando ao seu perfil informativo com a redemocratização do País, em 1985.
20

53

divulgação dos discursos oficiais e atos do governo, bem como a exaltação do patriotismo e o
estímulo ao gosto pela arte e cultura populares (MOREIRA, 2000).
Com essa política o número de emissoras durante o governo Getúlio Vargas aumentou
para 42 em todo o país. Investindo na organização da propaganda governamental junto à
população, o objetivo do seu governo era projetar e consolidar sua imagem de estadista e
também controlar as informações que circulavam no país. A criação do Departamento de
Imprensa e Propaganda (DIP) fez parte desse projeto, ficando a seu encargo a fiscalização e
censura do conteúdo das programações radiofônicas e também do cinema, jornais e teatro.
(ORTRIWANO, 1995; FEDERICO, 1982).
Conforme Federico (1982), o DIP tinha um elemento coibidor, com a presença
permanente de um policial nos recintos das emissoras. Nesse período, a radiodifusão livre era
vista como temerária, pois desvirtuaria a obra educativa visada pelo governo.
O artigo 122 da Constituição de 1937 determinava a prescrição da “censura prévia da
imprensa, do teatro, do cinematógrafo, da radiodifusão” com a finalidade de garantir a paz, a
ordem e a segurança pública (BRASIL, 1937, não paginado). A lei determinava ainda a
obrigatoriedade dos jornais em publicar comunicados do governo. Medida que gerou
descontentamento dos proprietários de meios de comunicação por abolir a liberdade de
expressão.
Os primeiros anos do século XX são, portanto, no Brasil, marcados tanto pelo processo
de consolidação do sistema republicano, como pela emergência de novas formas
comunicativas, destacando-se o rádio. O Governo do Estado Novo representa o momento inicial
da utilização massiva da mídia, embora Carvalho (2008) ressalte que foi no governo Getúlio
que se iniciou o processo de constituição da cidadania brasileira com a adoção dos direitos
sociais, implantados pelo governo getulista, aquele foi um período de redução dos direitos civis
e políticos e a mídia era utilizada para projetar uma imagem popular de um ditador. A
comunicação oficial era utilizada com a intenção clara de ser um instrumento a favor do
governante.
Enquanto no âmbito nacional a atuação do rádio se consolidava, em alguns locais no
interior do Brasil a influência e o poder sobre os meios de comunicação, incluindo o rádio, era
estabelecido pelos coronéis, classe política que mantinha o poder político e econômico no
interior do Brasil. Os coronéis se traduziam numa elite agrária, compostas por grandes
latifundiários de terra que atuavam como chefes locais para conquista e manutenção do poder.
Por deterem poder econômico, os senhores de terras contribuíam para a manutenção do status
quo influenciando diretamente nas relações políticas. Conforme Albuquerque (2014, p. 45) “O
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governo federal, especialmente preocupado com os rumos da política nacional, fechava os olhos
aos problemas locais, interferindo apenas quando representassem algum risco a interesses
maiores.”
Os anos 1950 assinalam a mudança da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília.
Com a transferência da capital muda-se também toda a aparelhagem técnica da impressa oficial.
De acordo com o site da Imprensa Nacional, o Diário Oficial é rodado em Brasília desde a
inauguração da Capital, em 21 de abril de 1960” 21.
O conteúdo da comunicação institucional do governo desse período, governo Juscelino
Kubitschek, é empregado de modo a enaltecer a construção de Brasília e a visão de modernidade
a qual o presidente queria estar associado. Conforme Bizzelo (2009) o aparato propagandístico
de Juscelino Kubitschek não foi tão forte quanto na Ditadura Vargas, mas ainda sim,
cinejornais, revistas ilustradas e filmes institucionais eram projetados para mostrar as imagens
da construção de Brasília aos cidadãos que não podiam ir até o planalto central (BIZZELO,
2009).
No âmbito do legislativo,
[...]somente a partir da aprovação do Código Brasileiro de Telecomunicações
(Lei nº. 4.117, de 27 de agosto de 1962), que o Senado Federal consegue
autorização para produzir um noticiário de dez minutos na programação da ‘A
Voz do Brasil’, viabilizando o seu primeiro veículo jornalístico. Um ano
depois, em 1963, o Senado Federal criou o Serviço de Radiodifusão, que
editava o noticiário para A Voz do Brasil e produzia matérias sobre as sessões
plenárias e outras reuniões, que eram enviadas para os veículos de
comunicação (DUARTE, M., 2008, p. 320)

Com o regime civil militar que se instala no país em 1964, o relacionamento com a
população segue a via do autoritarismo, no qual se busca propagar a ideia do milagre econômico
brasileiro, exigindo dos órgãos oficiais vultuosos investimentos em comunicação,
principalmente em publicidade e relações públicas. (BALDISSERA; SÓLIO, 2008)
Conforme narra Matos (2008) a implantação do sistema de comunicação do governo
federal durante o novo regime conduzido pelos militares se deu com a criação da Assessoria
Especial de Relações Públicas (AERP). Criada em 15 de julho de 1968, sob o decreto de número
62.119, o órgão estava subordinado ao Gabinete Militar da Presidência, cuja função era
coordenar as comunicações entre o poder central, órgãos setoriais e a sociedade civil. Conforme
a autora a “AERP se propunha a abrir canais de comunicação entre governantes e governados
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Disponível em: http://www.in.gov.br/a-imprensa-nacional. Acesso: 10/02/2019.
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como meio de obter a integração do sistema político para a execução do projeto governamental”
(MATOS, 2008, p. 176).
A televisão foi utilizada como veículo de comunicação primordial para a reprodução do
discurso do regime militar, embora não subsidiasse a mesma, pois o governo impôs o benefício
de transmitir anúncios gratuitos, em todos os canais.
A política de comunicação do governo, comandada pela AERP, utilizou os meios de
comunicação como agentes de reprodução dos valores e ações do projeto do governo. Todo o
planejamento de Comunicação foi centralizado possibilitando a sistematização das estratégias
de produção e veiculação da mensagem governamental. Uma das estratégias assumidas é a
fixação do perfil educativo. Ou seja, a propaganda governamental tinha como missão inicial ser
um instrumento de persuasão, mas conteúdos educativos eram embutidos no discurso
(MATOS, 2008). Entre os pontos principais do planejamento das campanhas propostas pela
AERP em 1970 estavam:
a) Fortalecimento do caráter nacional, estimulando principalmente o civismo,
a coesão familiar, a fraternidade, o amor ao trabalho e a vocação democrática
do povo brasileiro; b) Contribuir para o incremento de uma sadia mentalidade
de segurança nacional, indispensável à defesa da democracia e à garantia do
esforço coletivo rumo ao desenvolvimento; c) Revigorar a consciência
nacional de que o desenvolvimento exige a participação de todos, baseado
principalmente nas virtudes do homem brasileiro e nas potencialidades físicas
do país; na constatação do progresso já alcançado e no imperativo de sua
aceleração; em um espírito nacionalista altivo, realista, equilibrado e
empreendedor; d) Obtenção da confiança popular na equipe do governo,
salientando suas características de honestidade, austeridade, compreensão dos
anseios do povo e espírito renovador. (MATOS, 2008, p.179)

Conforme Matos (2008) o público-alvo de tais ações é definido de forma genérica como
“povo brasileiro” e depois especificado em seus vários segmentos: jovens, crianças, estudantes,
trabalhadores etc. Demonstrando o esforço em ajustar o conteúdo as especificidades do público
visado. O perfil do homem brasileiro era concebido com características conformistas e
ingênuas, dos quais se esperava aceitação passiva da autoridade do governo militar (MATOS,
2008)
Também a dimensão da utilidade pública foi trabalhada pelo governo em suas
campanhas de limpeza, higiene, saúde, hábitos de leitura e incentivo ao turismo interno que,
conforme Matos (2008), visava também, de forma indireta, alcançar a simpatia do povo
demonstrando um governo preocupado com o bem-estar da população. Spots para rádio, filmes
para cinema, publicações, cartazes, discos e adesivos, o filmete, foram todos gêneros usados
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em campanhas coordenadas pela AERP que tinham em como principais fundamentos éticos e
sociais: informar e formar (MATOS, 2008).
O final dos anos 1970 e a década seguinte marcam um período de transição na
conjuntura brasileira que demonstram um caminho para a abertura política. O contexto marcado
por crises econômicas e movimentos políticos que reivindicam o retorno do multipartidarismo
e a abertura política exige do governo uma nova estratégia para manter sua imagem. Assim,
com o governo de Figueiredo (1979-1985) a preocupação com a imagem presidencial passa a
ser responsabilidade da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República
(SECOM). Criada em 23 de maio de 1979 através da lei 6.650 o órgão adquire a incumbência
de divulgar as atividades do governo (BECKER; SILVA, 2008).
Nesse novo arranjo administrativo a Radiobrás, que havia sido criada em 1975 para
centralizar a gestão de todas as emissoras de rádio e televisão da União, passa a ser vinculada
a SECOM, assim como a Empresa Brasileira de Notícias, antiga Agência Nacional. O clima de
agitação política daquele contexto conduziu a realizações de investimentos em comunicação
com a finalidade de melhorar a imagem do governo com as camadas populares (BECKER;
SILVA, 2008). Até porque, conforme Brandão (2009), fora do âmbito governamental, pregavase uma comunicação engajada e militante. A SECOM foi extinta em 1980.
As mudanças que demonstram a abertura política também são verificadas nas ações do
legislativo. É a partir de 1985, por exemplo que se começa a verificar a ampliação do sistema
de comunicação do Senado Federal, com o objetivo de tornar pública as ações dos
parlamentares, a partir dos anos 1990 verifica-se a instalação de cabines de TV e a criação da
Central de Vídeo do Senado (embrião da TV Senado), a instalação do Jornal do Senado (1995),
a TV Senado (1996), a Rádio Senado (janeiro de 1997) e a Agência Senado (1997). (DUARTE,
M., 2008)

O período que vem pela frente, com a abertura política, conforme Elisabeth Brandão
assinala um momento para a restauração da democracia e a necessidade de uma comunicação
voltada para a construção da cidadania. Segundo ela, “a noção de cidadania começa a ser
entendida de forma menos passiva, e mais participativa, apreendida como o livre exercício de
direitos e deveres.” (BRANDÃO, 2009, p. 10)
É somente aí que de fato começa-se a se falar em comunicação pública no país. Um
conceito que busca resgatar o valor de uma comunicação desvinculada de interesses
governamentais ou comerciais e que tenha no cidadão o centro da sua atenção. A comunicação
governamental paulatinamente incorpora essa compreensão e propõe a substituição de uma
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comunicação governamental para uma comunicação pública. A implantação de assessorias de
comunicação nos órgãos governamentais é reflexo disso (BRANDÃO, 2009).
De acordo com Brandão (2009), o conceito de Comunicação Pública começou a ser
adotado no país a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, quando este argumentava que
“comunicação pública era um tema indissociável do funcionamento da democracia”
(BRANDÃO, 2009, p. 10). No governo seguinte, de Luís Inácio Lula da Silva, torna-se mais
comum a compreensão da comunicação pública como informação para a cidadania.

2.3 A Era Digital e as Novas ferramentas de Comunicação Pública no contexto Brasileiro

A partir de meados dos anos 1990 e principalmente na primeira década do século XX,
observa-se a emergência e ampliação do conceito de comunicação pública no cenário brasileiro.
O fortalecimento do sistema democrático e a discussão do tema no cenário acadêmico acabou
conduzido a uma profissionalização dessa tarefa nos setores de comunicação dos departamentos
e órgãos públicos.
Esse contexto assinalou também a emergência de novos meios de comunicação,
assentados principalmente nos dispositivos digitais. Novas ferramentas foram criadas e a
comunicação pública se beneficiou desse processo com a adoção de mídias cada vez mais
interativas, ampliando-se os espaços para participação e relacionamento com os cidadãos. Os
antigos meios oficiais tiveram que adaptar seus formatos de modo a atender as novas exigências
do digital e suas características de interatividade, convergência e multimidialidade.
O reflexo dessas duas circunstâncias, ampliação do conceito de comunicação pública
de um lado, e intensificação no uso de mídias digitais de outro, resulta tanto na criação de sites,
portais institucionais e perfis oficiais em redes sociais a partir de meados dos anos 1990, quanto
na criação de documentos institucionais que tentam orientar sobre os procedimentos de
comunicação nessas mesmas mídias. Neste tópico buscamos apresentar como esses dois
aspectos se manifestam, a começar pelo Diário Oficial que transita de uma versão impressa para
uma totalmente digital.
A mídia oficial mais antiga do país adotou o formato digital em 2007, mas os primeiros
passos para essa consolidação foram iniciados ainda em 1997 (BOAVENTURA, 2017).
Conforme Machado (2017), as edições eletrônicas começaram a ser disponibilizadas em março
de 1997, mas até então apenas a Seção 1 era divulgada. E somente em 2001 começaram a ser
disponibilizados por completo. O Diário Oficial ficou integrado na estrutura do Portal da
Imprensa Nacional (www.in.gov.br).

58

A home page do portal destaca as principais publicações do Diário Oficial, incluindo as
publicações sobre concursos públicos. Conforme Machado (2017), as matérias são publicadas
em linguagem e estética jornalísticas que, segundo ele, “identifica o DOU não apenas como
produto da divulgação oficial, mas como veículo estimulador da comunicação pública, que tem
como prática o compromisso com a democracia e a construção da cidadania” (MACHADO,
2017, p. 20).
A adoção do modelo digital foi uma exigência do contexto da sociedade da informação,
que demanda cada vez mais a adoção de ferramentas conectadas a internet e a facilidade no
acesso. O passo seguinte foi a consolidação do modelo digital com a extinção do modelo
impresso: em 1º de dezembro de 2017 o Diário Oficial da União deixou de ser publicado
impresso, tornando-se acessível somente pela internet.
A supressão do modelo impresso é uma tendência já adotada em outros países.
Conforme Melo (2017), em 2013, o Official Journal of the European Union (Jornal Oficial da
União Europeia) interrompeu sua publicação em papel, migrando para a versão digital. O
processo de descontinuidade da publicação teve início a partir de 2009. A migração para o
formato digital faz dela uma fonte “legalizada e com fé pública” (MACHADO, 2017, p. 16),
de acesso às informações oficiais.
O processo de migração para o digital pelo qual passou o Diário Oficial não é exclusivo
dele, ao contrário, ele é emblemático de um quadro que afeta todos os departamentos do setor
público, que começa a marcar presença no ambiente de conexão à internet.
As legislações vêm contribuir nesse processo. Como mencionado no capítulo anterior a
lei de nº12.527/2011(BRASIL, 2011), que regulamenta o direito constitucional de acesso às
informações públicas institui que órgãos e entidades públicas são obrigados a divulgar
informações em sites oficiais na internet, excetuando-se os municípios com menos de dez mil
habitantes.
Deste movimento de ampliação da web e das mídias digitais observa-se a construção de
modelos de orientação para a produção de conteúdos nesses ambientes. A cartilha “Padrões
Web em Governo Eletrônico: Cartilha de Redação Web” foi lançada em abril de 2010 pelo
Ministério do Planejamento com orientações sobre como proceder na web. O objetivo do
documento é ser um instrumento para “prover informação ao cidadão” (BRASIL, 2010, p. 6).
A Cartilha é resultado das ações do Programa de Governo Eletrônico do Governo
Federal que busca fornecer recomendações de “boas práticas na área digital” e embora não
mencione o termo comunicação pública, coaduna com os princípios desta ao dizer que tem
como objetivo “aprimorar a comunicação, o fornecimento de informações e serviços prestados
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por meios eletrônicos pelos órgãos do Governo Federal” (BRASIL, 2010, p. 6). A cartilha traz
informações sobre a produção de conteúdo para blogs, mídias sociais e microblogs e pretende
ser um guia na tarefa de elaborar informações claras, estruturadas e eficazes para o meio digital.
Em 2012 o Governo Federal lança também o “Manual de orientação de Redes Sociais”
com o objetivo de orientar profissionais (jornalistas e analistas de mídias sociais) da Secretaria
Especial de Comunicação Social e das instituições públicas integradas à esfera federal no uso
das redes sociais para a comunicação governamental. O manual orienta sobre condutas éticas,
diretrizes editoriais, conteúdos das postagens, linguagem verbal e visual, monitoramento das
redes, bem como metodologias e atuação em casos de gerenciamento de crise.
O documento menciona a relevância das ações descritas como de fundamental
importância para a preservação da imagem do governo, demonstrando uma preocupação quanto
à imagem institucional e com a comunicação governamental, mas há também um cuidado em
destacar o conceito de Comunicação Pública para fundamentar as ações nas mídias e redes
sociais de modo a fazer delas um instrumento para aproximação com o cidadão. Conforme o
documento, a abertura de canais sociais nos meios digitais demonstra que o governo está
abrindo portas para propiciar a interatividade entre o Estado e o cidadão, o que também favorece
a transparencia: “é um reconhecimento de que o poder público utiliza estes meios para buscar
ampliar o diálogo e a aproximação com o cidadão (SECOM, 2012, p.71).
A entrega de respostas passa a ser valorizada não apenas como atividade própria de
momentos de crises institucionais ou de imagem, mas sim como critério relevante para a
construção de relação com os cidadãos, sobretudo quando buscam informações e/ou
esclarecimentos.
Também há uma preocupação com a natureza do discurso oficial utilizado nessas redes,
que segundo o manual “precisam ser alinhados e preparados a partir de premissas fundamentais
da comunicação pública” (SECOM, 2012, p. 51). A orientação é que o tom oficial seja mantido
sem que se adote um vocábulo excessivamente formal e burocrático. Entende-se que as redes
sociais devam aproximar as pessoas e discursos com palavras difíceis e complicadas tendem a
afastar a participação delas. A adoção de manuais para orientar na gestão de redes sociais
também é observada em outros órgãos e fundações ligadas ao poder público, como Embrapa,
Iphan, Fundação Oswaldo Cruz e Institutos Federais que também publicaram suas próprias
normas de conduta em mídias sociais.
A década iniciada nos anos 2000 também assinala mudanças no sistema de radiodifusão.
Em 2007, durante o governo Lula, é criada a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) que tem
como missão “articular e implantar a Rede Nacional de Comunicação Pública. (EBC, 2012). A
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EBC foi idealizada a partir das discussões do I Fórum Nacional de TVs Públicas, em Brasília,
realizado em 2007. Sendo criada pelo pelo Decreto nº 6.246, de 24 de outubro daquele mesmo
ano (CARVALHO, 2015)
A empresa adquiriu a função de implantar e gerir os serviços de radiodifusão públicas
federais e encarregada de unificar e gerir as emissoras federais já existentes. A EBC herdou os
canais de rádio e TV geridos pela estatal Radiobrás e TVE do Rio de Janeiro. Entre os valores
de sua cultura destacam-se o compromisso com a comunicação pública, a ética, a transparência
e a gestão participativa. (EBC, 2012).
Em 2008, a Lei nº 11.652 regulamentou o Sistema Público de Comunicação, ou seja,
aqueles veículos explorados pelo Poder Executivo ou outorgados a entidades de sua
administração indireta (CARVALHO, 2015). A EBC se manteve vinculada a Secretária de
Comunicação da Presidência da República, aspecto criticado por aqueles que concebem que a
comunicação pública exercida pelos meios de radiodifusão pública deva ser exercida fora da
atuação estatal, posto que esta pode ser usada como instrumento de comunicação
governamental.
Esta vinculação interfere diretamente no conteúdo produzido também pelas mídias
digitais. A partir de 2011, a empresa cria um setor específico, a Superintendência de
Comunicação Multimídia, para cuidar do gerenciamento das mídias digitais. Entre as ações
delegadas ao departamento estava o desenvolvimento de sites e portais, padronização dos
endereços URL e integração dos sites à central de conteúdos Sistema de Gestão de Ativos
Digitais e o gerenciamento e planejamento de ferramentas e aplicativos para publicação de
conteúdos digitais na Internet.
Apesar da criação da Superintendência Multimídia e da sua relevância para a
implantação de uma cultura digital na empresa, na avaliação de Del Bianco, Esch e Pinheiro
(2017) as ferramentas digitais utilizadas pela EBC ainda carecem de abordagens mais
elaboradas. Segundo eles, a estrutura do portal se define pelo perfil informativo, com
características de agência noticiosa, em que se destaca notícias de fatos relevantes já divulgados
em outros portais de notícias concorrentes. Na avaliação dos autores constata-se um baixo
índice de atratividade, que impede o Portal de se transformar em espaço de entretenimento e
informação de qualidade. Segundo eles “são raras as matérias que apresentam uma abordagem
aprofundada e que são complementadas por recursos multimídia” (DEL BIANCO; ESCH;
PINHEIRO, 2017, p. 172). Quanto à oferta de aplicativos para dispositivos móveis, estes
acontecem de forma tímida, manifestando-se apenas para as emissoras de rádio que dispõem
de um aplicativo que permite ouvir a programação em tempo real.
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A partir de 2016, com a Medida Provisória n. 744/2016 (BRASIL, 2016), editada no
governo de Michel Temer e, posteriomente convertida na lei de nº 13.417, de 1º de março de
2017 (BRASIL, 2017), a EBC passou a estar vinculada a Casa Civil da Presidência da
República gerando um forte debate público sobre a necessidade de sua independência e
desvinculação de interesses governamentais.
No legislativo, também se verifica um processo de ampliação na relação com o cidadão.
A partir dos 1990, o Senado começa a alargar sua estrutura operacional com o objetivo de
aproximar o legislativo e a sociedade. A estrutura operacional foi ampliada tanto pela
incorporação de novos jornalistas concursados, em 1991, como pela instalação dos veículos de
comunicação (Jornal, Rádio e TV) e mais tarde com a incorporação no uso de novas
tecnologias, como a internet que resultaria na criação da Agência Senado, aspectos que
consolidaram a área de comunicação pública no parlamento. (DUARTE, M., 2008)
Nesse contexto, o Senado Federal criou ainda o “Serviço 0800 – A Voz do Cidadão”,
sendo o primeiro órgão do Poder Legislativo a criar e implantar um serviço gratuíto de
atendimento ao cidadão (DUARTE, M., 2008)
Também o Judiciário avança nos debates sobre Comunicação Pública. A temática é
debatida em eventos de profissionais da área, como o Congresso Brasileiro de Assessores de
Comunicação e Justiça (CONBRASCOM). O evento acontece desde 2005 e tem o objetivo de
reunir assessores de comunicação dos órgãos do Poder Judiciário e de Ministérios Públicos de
todo o país para o debate sobre a comunicação pública no âmbito do Poder Judiciário. Em 2015,
o evento teve como tema “A comunicação pública como instrumento para a Transformação
social” em que foi destacado a “importância da comunicação pública na interlocução entre
sociedade e Poder Judiciário e a promoção da conscientização sobre os direitos”
(RODRIGUES, 2016, não paginado). O Congresso ainda conta com o Prêmio Nacional de
Comunicação e Justiça que tem como uma de suas categorias a “Mídia Digital.” (RODRIGUES,
2016).
Ainda no âmbito do executivo federal, destaca-se a criação recente da revista “Imprensa
Nacional – Novos Rumos da Comunicação Pública”, lançada em 2017. Vinculada a Casa Civil
da Presidência da República a revista foi projetada para ser espaço de diálogo entre governo e
sociedade sobre os dilemas concernentes à “informação pública oficial”. A publicação, de
periodicidade bimestral, trata de temas e conteúdos relativos a processos, formas e tecnologias
na área de divulgação de informações no setor público. De acordo com sua apresentação, são
temas de interesse da Revista: o acesso à informação, transparência ao cidadão, comunicação
pública com a sociedade e governança (IMPRENSA NACIONAL, 2019).
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2.4 Comunicação pública e direitos na era smart

O século XXI trouxe consigo a era da conexão e da mobilidade. Internet sem fio, objetos
sencientes e a telefonia celular de última geração (dispositivos inteligentes) são algumas das
características da nova era comunicacional. É um cenário em que as transformações se impõem
de forma acelerada, dificultando sua compreensão de forma mais ampla. Em termos de
Comunicação Pública, o debate ainda é muito estreito e em termos empíricos ainda não se
verifica uma consolidação de novas práticas que busquem enquadrar-se a novas demandas
desse contexto. Tendo em vista esse cenário, esse tópico apresenta reflexões sobre como os
conceitos próprios dessa nova era (big data, algoritimização da sociedade, internet das coisas,
dispositivos móveis, etc.) passa a se relacionar com o conceito de comunicação pública e quais
os direitos desse nova era.
O contexto que aqui estamos denominando como “era smart” é marcado por uma

hiperconectividade entre pessoas e entre pessoas e objetos (dispositivos e sensores)
proporcionando uma constante interação que influencia a forma como nos comunicamos e
também a maneira como são tomadas decisões nas esferas pública e privada (MAGRANI,
2018).
O que é próprio desse período é que as relações comunicativas tendem a ser realizadas
de forma automatizada. Conforme Magrani (2018),

cada vez mais, as informações que circulam pela internet não serão mais
colocadas na rede tão somente por pessoas, mas por algoritmos e plataformas
que trocam dados e informações entre si, formando um espaço de conexões
de rede e informações cada vez mais automatizado. (MAGRANI, 2018, p.
25)

Segundo o autor, essa é uma cultura relativamente recente e seus impactos ainda não
foram devidamente analisados. Em relação à comunicação pública, observa-se que as interações
entre Estado e Sociedade não se limitam mais à mídia tradicional (TV, rádio, imprensa e
televisão), ou mesmo a web, pois além delas, novas mídias surgem para mediar essa
comunicação, como os aplicativos que têm na base de seu funcionamento softwares que atuam
com funções específicas. Deste modo, os conceitos presentes no debate sobre a comunicação
pública, como acesso à informação, participação e transparência pública, precisam ser
revisitados. No caso do objeto deste trabalho, ou seja, os aplicativos, o atual contexto exige a
discussão de três questões: a) a responsabilidade pela emissão de informações; 2) a
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transparência quanto o destino dos dados e 3) A participação do cidadão como agente para
captação de dados.
A primeira delas, que mencionamos sinteticamente como a responsabilidade pela
emissão de informações, remete ao fato de que nem sempre os aplicativos são desenvolvidos
pelo setor público. E, uma vez que operam dentro da lógica privada, regidos por leis do mercado,
a eles não se aplicam exigências quanto a transparência, não ficando nítido como operam e nem
sobre a fonte de suas informações. Este ponto evoca uma questão antiga na discussão de
comunicação pública que é a necessidade de que a comunicação pública aconteça afastada de
instâncias com interesses privados. Resultando assim no questionamento sobre como as
instâncias privadas, que normalmente desenvolvem aplicativos ou softwares para o setor
público, tiram proveito dessa relação?
O segundo ponto é que não há transparência sobre o destino dos dados, tomada de
decisões ou o equacionamento de questões relativas à garantia de privacidade. Se, no passado,
a moeda de troca das mídias tradicionais era a audiência e o retorno através de publicidade, na
atualidade serviços eletrônicos são ofertados em troca de dados pessoais para alimentar o envio
de publicidade personalizada. Sendo assim, uma nova questão que merece reflexão é sobre a
garantia de proteção dos dados pessoais para que eles não sejam utilizados com finalidade
distinta da do interesse público, nem tampouco que os governos os utilizem numa postura
autocrática se afastando de princípios democráticos. Como alerta Silveira (2017, p. 273) “várias
decisões, antes tomadas por pessoas, estão sendo substituídas por decisões adotadas por
algoritmos”. Os algoritmos não são neutros (GILLESPIE, 2018; INTRONA, 2016; KITCHIN,
2017; SILVEIRA, 2017), já que eles manifestam aspectos éticos e políticos a partir do momento
em que são idealizados, nas bases de dados escolhidas e na forma como tomam decisões
automatizadas com base na correlação desses dados.
A grande questão ou cuidado que se deve ter em relação ao algoritmos é sua
automatização, pois nem os desenvolvedores que criaram o algoritmo
conseguem saber como ele agirá depois de um tempo de funcionamento, pois
ele aprendeu com os dados coletados, enfim as decisões do algoritmo
possuem vínculo com sua origem, mas sua autonomia decisória é grande,
difícil de estimar. Esses algoritmos são dispositivos performativos
(SILVEIRA, 2017, p. 273).

Assim, a discussão sobre transparência pode ser analisada sob duas acepções: a primeira
delas em relação ao processos de decisão pela utilização desses aplicativos, e a segunda que
remete a falta de transparência sobre o funcionamento dos softwares. No âmbito dos debates
sobre democracia o termo transparência aparece geralmente vinculado a questões sobre o
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controle dos gastos públicos e das ações governamentais. No caso em estudo, embora as
questões sobre gastos públicos possam ser relevantes, destaca-se como essencial a transparência
sobre a tomada de decisões e sobre como acontecem os processos comunicativos mediados por
softwares específicos que são os aplicativos.
O terceiro e último aspecto entende que a participação do cidadão é secundária, pois o
cidadão atua como um sensor fornecendo dados, muitas vezes de forma inconsciente (LEMOS;
ARAUJO, 2017). O conceito de “cidadão sensor” faz referência à utilização dos cidadãos para
gerar dados relevantes para a administração pública ou para empresas privadas que adminstram
aplicativos. Esses artefatos, ao tempo em que oferecem serviços úteis ao cidadão também
possuem mecanismos de captação de dados que colocam os cidadãos na condição de sensores.
Eles são convocados a participarem de uma comunicação pública sem que haja transparência
sobre as ações demandadas através dos aplicativos, evidenciando que o cidadão pode não estar
no centro do processo, funcionando apenas como um fornecedor de dados.
Como vimos no tópico anterior, assim que as mídias digitais e sobretudo as redes sociais
começaram a se projetar no cenário comunicacional, elas trouxeram novas expectativas em
termos de participação, através de fóruns, petições públicas, e-mails, chats, consulta pública
etc. No contexto atual, marcado também pela mobilidade, elas se tornam mais intensas porque
carregam consigo a oportunidade do cidadão participar ou interagir de qualquer lugar a qualquer
momento. Com um smartphone na mão o cidadão pode fazer denúncias, registrar ocorrências,
solicitar ações do poder público relacionadas ao trânsito, crimes, saúde etc. Estas possibilidades
enaltecem a participação do cidadão como um ator consciente, crítico e reflexivo apto a dialogar
com o poder público e exigir dele seus direitos através de canais oficiais de comunicação. No
contexto que descrevemos aqui, marcado pela atuação dos aplicativos, observa-se situações em
que o cidadão atua como um sensor, emitindo informações de forma inconsciente e, muitas
vezes, apenas para atender necessidades de empresas privadas e não para o planejamento de
ações de interesse público.
Dito isto, pensando em termos de comunicação pública, é necessário reconhecer que o
atual contexto apresenta novos questionamentos e novas demandas que exigem uma discussão
atenta sobre as interferências dos efeitos dos algoritmos e da sua falta de transparência, pois
estes podem representar perigos para as democracias, para a deliberação democrática e para as
gestões inclusivas. Exigindo-se, para tanto, novas legislações que possam amparar
juridicamente novas condutas. Elas são fundamentais para a prática de comunicação pública,
pois orientam as práticas profissionais dos órgãos governamentais.
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No Brasil, a Lei Geral de Proteção de Dados, o marco legal que regulamenta o uso, a
proteção e a transferência de dados pessoais no país, foi sancionada e publicada no dia 15 de
agosto através da Lei 13.709 de 2018 (BRASIL, 2018). Seu objetivo é proporcionar maior
controle dos cidadãos sobre suas informações pessoais, exigindo o consentimento explícito do
usuário para coleta e uso dos dados, permitindo a ele visualizar, corrigir e excluir seus dados.
A redação atual da lei é inspirada em regulações europeias sobre o uso de informações pessoais
como a Regulação Geral de Proteção de Dados (conhecida como GDPR, na sigla em inglês).
(AGÊNCIA SENADO, 2018).
Entende-se que o tripé da comunicação pública se vê pautado por novos critérios de
análise, o que interfere diretamente na forma como a compreendemos. Para Isabelle FalquePierroti, conselheira de Estado e presidente da Comissão Nacional de Informática e Liberdades
(CNIL)

22

francesa, compete ao poder público esclarecer questões envolvendo os

funcionamento dos algoritmos23 (FALQUE-PIERROTI, 2018). Nesse sentido, a comunicação
pública deve ter como pressuposto tornar todos os cidadãos esclarecidos e usuários críticos das
implicações das tecnologias. Para a conselheira, este é um imperativo ao mesmo tempo ético,
democrático e pragmático. (FALQUE-PIERROTI, 2018)
Nessa mesma perspectiva, Acharian et al (2017) afirmam que os gestores de
comunicação das instituições públicas devem considerar a mediação e a pedagogia sobre a
transparência dos algoritmos como uma missão de serviço público e como condição para uma
transformação digital sustentável. Segundo os autores, “cada coleta de dados deve explicar
como o software irá classificá-los, organizá-los e com que finalidade.” (ACHARIAN et al.,
2017, não paginado).
Educar e informar sobre dados digitais e a ação dos algoritmos é uma necessidade
recente e ainda não houve tempo para isso acontecesse. Essa conscientização é necessária para
que não se corra o risco de alimentar softwares em desacordo com os direitos e liberdades dos
indivíduos (ACHARIAN et al.,2017)
Para Acharian et al (2017) os comunicadores das instituições públicas devem se firmar
como garantidores de abordagens conscientizadoras, embora não sejam os únicos nem os
principais atores. Na visão dos autores, o comunicador seria um membro de uma célula que,
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A CNIL é responsável por assegurar que a TI está a serviço do cidadão e não infringe a identidade humana, os
direitos humanos, a privacidade, as liberdades individuais ou público.
23
Disponível em: http://www.communication-publique.fr/articles_pp/lhumain-ne-doit-pas-perdre-le-pouvoirface-a-lintelligence-artificielle/
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em cada organização pública, levaria em conta a questão dos dados, sua coleta, seu tratamento.
Seria um facilitador em um mundo onde a inteligência coletiva estaria a serviço de todos.
No contexto brasileiro, o questionamento é: os profissionais que atuam como
comunicadores em instituições públicas estão preparados para isso? Para nós, o primeiro
esforço é a conscientização de que a comunicação pública precisa ser compreendida sob novos
contornos e que o entendimento sobre o acesso à informação, participação e transparência
depende disso.

2. 5 Mediação técnica na comunicação estatal e pública: uma síntese do capítulo
Em “A Esperança de Pandora” Latour (2001) questiona sobre como acondicionamos o
mundo em palavras. Numa tentativa de responder a essa questão, podemos dizer que estamos
acostumados a um condicionamento que se dá pelo ocultamento de atores. Isto é, historicamente
elegemos elementos prioritários para evidenciar como o mundo é interpretado. Essas traduções,
ou versões da realidade, se manifestam nos discursos noticiosos, na literatura e também na
ciência. Em todos os casos, elas não escapam a definições prévias sobre o que narrar e que
atores destacar.
No caso da comunicação pública, temos visto que a prioridade tem sido pela atuação de
profissionais de comunicação e, principalmente, jornalistas. No âmbito da comunicação estatal
ou governamental, conceitos que vigoram antes do aparecimento da noção de comunicação
pública, esse acondicionamento se dá pela priorização de fatores políticos, como posturas
políticas de governos autoritários em que os meios de comunicação são apresentados como
instrumentos utilizados para satisfazer seus interesses pessoais. Quase nunca há a compreensão
do processo inverso, ou seja, de que certas narrativas ou imposições políticas atendem
determinações técnicas de um determinado meio de comunicação.
Um exemplo disso é que é comum a narrativa de que a ditadura getulista utilizou o rádio
como um instrumento para promover a sua política autoritária, implantando programas
radiofônicos que projetassem sua imagem popular. Mas, quase nunca o contrário, ou seja, que
o rádio tenha sido o mediador, ou o ator a conduzir a um governo autoritário. Ou seja, o governo
ditatorial acaso não teria se originado exatamente em decorrência das possibilidades técnicas
trazidas pelo rádio? É claro que não temos o objetivo de dar uma resposta conclusiva para esse
caso, até porque não é este o objetivo deste trabalho, mas essa interpretação resulta de uma
análise social que Latour (2012) define como Sociologia do Social que tende a privilegiar as
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ações dos humanos, ignorando a mediação dos objetivos. São interpretações que ignoram o
caráter híbridos e sociotécnicos da formação da sociedade.
No caso citado acima, um fragmento da carta de Luiz Simões Lopes, oficial de gabinete
do governo Getúlio Vargas, evidencia que nosso questionamento não é sem fundamento. A
carta, datada de 22 de setembro de 1934 e redigida quando Simões Lopes estava na Europa diz:
O que mais me impressionou em Berlim, foi a propaganda sistemática,
methodizada do governo e do sistema de governo nacional socialista. Não há
em toda a Alemanha uma só pessoa que não sinta diariamente o contato do
“nazismo” ou do Hitler, seja pela fotografia, pelo rádio, pelo cinema, atravéz
toda a imprensa alemã […]. A organização do M. da Propaganda fascina tanto,
que eu me permito sugerir a criação de uma miniatura dele no Brasil. O M. da
Propaganda dirige toda a cultura física da juventude alemã, no interior até a
defesa, no exterior, contra notícias tendenciosas etc. publicadas sobre os
governantes, o sistema ou qualquer produto alemão. É um crivo por onde
passa tudo o que se resolve de importante no governo alemão (inclusive
confecção de leis) e ao mesmo tempo um tronco que tem ramificações em
todos os departamentos, […]. Desta troca de ideias, deste controle da vida
política e administrativa do país resulta, talvez, em grande parte, a força
esmagadora do governo alemão. (LOPES, 1934, p. 1)

O texto destaca a importância do Ministério da Propaganda e de seus braços, ou seja, os
meios de comunicação para a consolidação de um governo autoritário. A sugestão de que no
Brasil se faça uma cópia do modelo identificado na Alemanha foi consolidado logo em seguida,
quando se elaborou o projeto que criou o Departamento de Propaganda e Difusão Cultural do
governo Getúlio.
A narração desse fato, que pode parecer anacrônico nesse tópico, é, na verdade, para
defender o argumento de que aspectos sociais, técnicos e políticos não devem ser analisados de
forma isoladas, embora as narrativas históricas a que estamos acostumadas sigam a tendência
de optar por determinados recortes que priorizem a ocultação dos objetos.
Com a retrospectiva feita nos tópicos anteriores foi possível perceber que a
Comunicação Pública é um conceito próprio do final do século XX, isto porque se compreende
que a comunicação praticada pelo Estado anteriormente a isso não tinha por finalidade a
ampliação da cidadania e à garantia dos direitos e liberdades próprias dos sistemas democráticos
e por isso não se configurava como comunicação pública. O que implica no reconhecimento de
que somente a partir do final do século XX a figura do cidadão, deixou de ser ocultada das
narrativas sobre a realidade, tanto quanto deixou de ser ocultado a figura dos jornalistas no
processo de mediação da comunicação estatal.
O conceito de Comunicação Pública resulta assim não só dos avanços democráticos da
sociedade brasileira, mas também da profissionalização de funções como relações públicas e
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jornalistas e da moderna divisão do trabalho das organizações, que deixou a seu encargo a
missão de publicizar as ações estatais e se relacionar com seus distintos públicos. Se, no século
XX, a operacionalização da comunicação pública se dá pela profissionalização dos
departamentos de comunicação dos orgãos públicos, em contextos históricos anteriores,
funcionários da cavalaria ou do corpo de polícia realizavam a função de tornar públicas as ações
estatais. Seriam eles os mediadores da comunicação estatal, mas não só eles, como também
toda a rede sociotécnica que os envolvia (transporte a cavalos, sistema de correio que distribuía
as correspondências até eles, seja por terra ou por meios aquáticos, institucionalização da
profissão com seus uniformes etc.).
No Brasil, antes mesmo deste se constituir como um Estado independente, instalou-se
uma impressa régia com a função de registrar os atos do governo, o que aconteceu a partir da
instalação da corte portuguesa no solo brasileiro ainda enquanto colônia. Mas nem só de
publicações escritas se faz a presença da comunicação estatal. Como vimos, no início da era
moderna os púlpitos das igrejas também são utilizados como espaço para consolidação da
comunicação estatal. Também os símbolos, esculturas e apresentações culturais foram
utilizadas para conquistar apoio popular, evidenciando que a mediação dos objetos da
comunicação não é algo exclusivo do século XXI e da era da inteligência artificial, que
denominamos aqui de era Smart.
No século XX, o progresso dos meios de comunicação de massa proporciona a sua
utilização de forma estratégica para aproximar o governo da população. Essa aproximação,
entretanto, não significa necessariamente a percepção de que os governados são portadores de
direitos. Ao logo da história ocidental percebe-se que os governados são vistos na condição de
súditos ou povo, custando-lhes o reconhecimento enquanto cidadãos. Vimos que, distintos
meios (impresso, rádio, cinema e TV) foram utilizados pelo Estado para a comunicação com os
cidadãos. Em cada conjuntura política que se apresentou, os meios de comunicação e os gêneros
ou produtos trabalhados através deles (cartazes, programas radiofônicos, rádio-dramaturgia,
jornais impressos, filmetes, propagandas na TV entre outros) são resultados de uma estrutura
organizacional própria.
O que vimos ao longo da história é que os recursos técnicos e materiais envolvidos
nessas formas de comunicação dependem do tipo de organização administrativa do Estado e do
governo a seu comando, mas podemos afirmar que também eles próprios orientaram a
existência desses ditos governos, pois não há como separar o social do técnico. Em governos
democráticos, os atos e decisões governamentais precisam ser publicizados não só por uma
decisão administrativa, mas como um requisito político que compreende que o governo é o do

69

povo, justificando a necessidade de ações transparentes e de legislações que contemplem essa
necessidade. No contexto atual de mediações computacionais impõe-se atentar também para a
transparência das comunicações mediadas por esses dispositivos. No capítulo seguinte tratamos
de abordar as especificidades dos aplicativos enquanto meios de comunicação e a sua relação
com a gestão pública através da discussão sobre governo móvel, participação móvel e ainda
cidades inteligentes.
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CAPÍTULO III
APLICATIVOS, SETOR PÚBLICO E PROPOSTAS CLASSIFICATÓRIAS

O capítulo anterior apresentou um histórico dos distintas suportes e manifestações da
comunicação estatal e pública, reconhecendo práticas anteriores ao surgimento de aplicativos.
Este capítulo tem o objetivo principal de conhecer e refletir sobre as características dos
aplicativos e quais suas especificidades para mediar processos de comunicação, abordando
ainda sua relação no âmbito da adminstração pública.
Estruturado em quatro partes, o capítulo apresenta primeiramente uma reflexão sobre os
principais argumentos que justificam o interesse em estudar os aplicativos como meio de
comunicação. Serão apresentadas suas principais características como meio de comunicação e
os fatores que contribuíram para a sua popularização.
Mais do que conhecer os aplicativos, o objetivo do capítulo é também apresentar
propostas classificatórias que nos permitam analisar, no capítulo seguinte, a variedade de
aplicativos hoje disponíveis para a gestão das cidades. Assim, a segunda e terceira parte
apresentam uma revisão teórica sobre as classificações dadas para os tipos de aplicativos usados
na administração pública, abordando aspectos como governo eletrônico móvel e participação
móvel, respectivamente. A última parte contempla uma síntese do capítulo.
Acredita-se que esse percurso é necessário para compreender como a comunicação está
sendo classificada enquanto um serviço de interesse público.

3.1 Ponto de partida: por que estudar aplicativos?

Antes de conhecer os aplicativos no âmbito das cidades e de buscar classificá-los
conforme a variedade de funcionalidades atualmente disponíveis para a gestão pública, faz-se
necessária uma introdução a fim de responder questões como: por que estudar aplicativos? Por
que o interesse por essas mídias? E o que dizem os estudos realizados até agora?
As respostas a essas indagações se dão pela apresentação de alguns fatores. O primeiro
deles é o incontestável crescimento no uso de dispositivos móveis, sobretudo dos smartphones,
embora pertençam a este rol também os tablets e wearables28. O crescimento no uso desses
dispositivos, associados à perene conectividade na internet (conexão always on), torna a

28

Trata-se de “dispositivos vestíveis”, como relógios, pulseiras ou óculos, com capacidade de conexão à internet
e a outros dispositivos, permitindo melhores experiências em relação ao monitoramento de dados.
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comunicação mediada por eles tão massificada quanto fora o rádio ou a TV em épocas
anteriores.
No Brasil, de acordo com dados do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento
da Sociedade da Informação (Cetic.br), em 2016 o telefone celular se consolidou como o
principal equipamento para acessar a Internet29. E em 2018, de acordo com dados30 da Agência
Nacional de telefonia (ANATEL), o Brasil registrava mais de 229 milhões de linhas móveis
no país, superando a população nacional de aproximadamente 209 milhões.
O barateamento é citado como um dos principais motivos para a consolidação deste
dispositivo, mas além dele, o design intuitivo, que torna mais fácil seu manuseio, justifica
porque os smartphones têm ganhado adesão entre as populações, principalmente entre idosos e
menos escolarizados, conforme aponta a Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD, 2011).
Além desses fatores, destaca-se como caraterística impar desses dispositivos a sua
personalização. Mesmo com marca e modelos semelhantes, o seu smartphone é diferente do
seu vizinho, irmão, pai, professor, etc. Cada smartphone é individual e específico de uma
pessoa, os aplicativos, arquivos e agenda de contatos manifestam os interesses pessoais do seu
proprietário.
O resultado de todos esses aspectos juntos é que hoje tem-se uma sociedade que procura
a solução dos seus problemas na palma das mãos, com um simples deslizar dos dedos. Você
quer pedir um táxi? Quer pedir uma pizza, comprar ingresso para um show, ou pagar uma conta?
Um aplicativo no celular lhe dá essa solução. Precisa se deslocar na cidade e não sabe o
caminho? Um mapa disponível em aplicativo mostra o caminho.
Estas são apenas algumas, entre inúmeras situações, que podem ser resolvidas pelos
smartphones. Em todas elas, esse processo se dá através de softwares (programas) instalados
no dispositivo que desempenham funções específicas utilizando recursos do aparelho como a
geolocalização, câmera, microfone, acelerômetro, giroscópio, bússola digital, GPS etc. Esses
programas são o que popularmente denomina-se aplicativos, ou simplesmente apps
(GANAPATI, 2015).
Höffken e Streich (2013) citam o desenvolvimento de aplicativos como o fator mais
importante para o sucesso dos smartphones. É que, mesmo que ainda ofereçam a funcionalidade
de realizar ligações, o sucesso dos telefones inteligentes não está baseado nas suas
29

De acordo com as estimativas da pesquisa Tecnologias da Informação e Comunicação nos domicílios brasileiros
(TIC-Domícilios), em 2016 o Brasil possuía cerca de 117,2 milhões de usuários de Internet pelo telefone celular.
30
Dados disponíveis em: http://www.anatel.gov.br/dados/acessos-telefonia-movel. Acesso: 14/03/2019.
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possibilidades de fazer chamadas, mas cada vez mais nas possibilidades de computação,
conexão à internet e a uma variedade de aplicativos.
Höffken e Streich (2013) citam a usabilidade, multifuncionalidade e a comunicação
multicanal como um dos principais aspectos de sucesso dos smartphones. Por usabilidade
entende-se a facilidade de manuseio pelo uso de touchscreens; a multifuncionalidade remete
ao fato dos smartphones combinarem diferentes recursos e funcionalidades como telefonia,
câmera digital, e-mail, música e a comunicação multicanal, possibilitada pela internet móvel,
permite adicionar novos canais de comunicação como redes sociais, VoIP e mensagem
instantânea.
A outra característica citada pelos autores é a mobilidade, que permite que todas as
funcionalidades possam ser usadas independentemente da localização. Sem esquecer do fato de
que o pequeno peso e tamanho permitem levá-los facilmente em todos os lugares. São citadas
ainda a extensibilidade via aplicativos, que permite alargar as funcionalidades dos dispositivos.
Por fim, citam a inovação dirigida pelo usuário, definida como a possibilidade para programar
novas aplicações através da inovação colaborativa (HÖFFKEN; STREICH, 2013).
Por tudo exposto, verifica-se que usabilidade, portabilidade, mobilidade, acessibilidade
e interface amigável tornam os smartphones um meio de comunicação importante no contexto
do século XXI. Por meio deles circulam fotos, imagens, vídeos, sons, localização, mensagens
de voz etc. Sendo assim, defende-se que eles podem se traduzir como importantes mecanismos
de comunicação pública do novo século, exigindo-se uma análise mais cuidadosa sobre sua
atuação nessa área, embora a comunidade científica brasileira, que tradicionalmente investiga
sobre comunicação pública, ainda não tenha produzido um grande debate sobre o assunto.
A origem dos aplicativos de smartphone data de 2007, com a invenção do iPhone pela
Apple. De lá para cá eles têm se multiplicado, oferecendo serviços cada vez mais específicos e
modificando a própria identidade do homem do século XXI, traduzindo-se no que Schadler,
Bernoff e Ask (2014) define como Mobile Mind Shift.
Conforme Schadler et al (2014), o deslocamento de mente móvel é o entendimento de
que tudo o que queremos está disponível em todo lugar, a qualquer hora, em nossos
smartphones. Os indivíduos do século XXI esperam ter aplicativos e sites móveis que lhes
disponibilizem informações e serviços como um privilégio fundamental de vida. O Mobile
Mind Shift é a expectativa de que se possa conseguir o que se quer no seu momento imediato.
A afirmação dos autores sobre a mudança de mentalidade e da experiência humana no
século XXI é também percebida quando se constata que assistir a um show não é apenas estar
presente no local e de olhos concentrados, é também o registro que se faz com o celular na mão,
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seja em vídeo ou em foto. É quando ir a um restaurante não é apenas uma oportunidade de
saciar a fome, é também a oportunidade de registrar o momento através das lentes da câmera
disponível no smartphone. Em síntese, é como se a falta do dispositivo interferisse na
experiência do vivido. Esse homem que interage constantemente com um dispositivo móvel é
um consumidor diferenciado, é um cliente distinto daquele que realizava compras
presencialmente e é também um cidadão distinto. Essa modificação tem mobilizado o
faturamento de empresas privadas e também os serviços oferecidos pelo setor público.
O reconhecimento dos aplicativos como meios de viabilizar a comunicação pública
advém não só do fato de se constituírem como novas mídias, mas também porque através deles
as pessoas dialogam sobre questões da esfera pública, aproximando-se do Estado e dos serviços
oferecidos por eles.
Convém advertir que aplicativos são apenas um dos elementos a serem considerados
quando se analisa a comunicação pública nesse contexto, isto porque seu funcionamento está
condicionado a exigência de uma rede de diversos outros elementos que inclui o próprio
dispositivo (smartphone), a internet móvel, os aplicativos, redes sociais e sensores
incorporados. Compreender o desenvolvimento de aplicativos convoca a reflexão sobre um
conjunto de outros elementos como as motivações para uso, os designs de interface, o
gerenciamento do seu conteúdo, controle de privacidade entre muitos outros aspectos. Por tudo
isso, os autores que tratam desse dispositivo (ERTIÖ, RUOPPILA E THIEL, 2016; MORRIS
E MURRAY, 2018) são unânimes em afirmar que a capacidade analítica dos estudos não tem
acompanhado a multiplicidade de serviços oferecidos.
No que se refere a sua utilização no setor público, são encontradas referências sobre o
uso de aplicativos oriundas de diversos países como Estados Unidos, Finlândia, Índia e China,
evidenciando tratar-se de um fenômeno global. Os estudos têm se concentrado principalmente
no debate sobre as iniciativas de governo eletrônico móvel, mas destaca-se também o interesse
pela participação dos cidadãos, mencionada em termos de Crowdsourcing (BRABHAM, 2008;
HOWE, 2006), M-Participation (ERTIÖ, 2013) ou ainda Tecnologias de Cidadania
Participativa – PCTs (NASCIMENTO, 2016).
Três aspectos da discussão teórica sobre o assunto são particularmente relevantes para
este trabalho: 1) o debate sobre serviços eletrônicos móveis, que se refere à oferta de serviços
no âmbito da gestão pública, comumente mencionada na literatura como governo móvel (ou Mgovernment); 2) as possiblidades de participação proporcionada por aplicativos, que se traduz
em termos como participação móvel (M-participation) e 3) a relação de aplicativos de
dispositivos móveis para fomentar projetos de cidades inteligentes (smart cities), aspecto
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especialmente relevante nesse estudo por ter uma abordagem focada no âmbito local das
cidades e do qual discutiremos no capítulo seguinte.
Além dessas abordagens, que serão retomadas nos tópicos seguintes, há ainda a proposta
de analisar as dimensões democráticas predominantes no desenvolvimento de aplicativos.
Estudos que, no Brasil, têm se desenvolvido no âmbito do Centro de Estudos Avançados em
Democracia Digital (CEADD), no qual os aplicativos são analisados de acordo com os
elementos presentes no conceito de democracia, classificados quanto: o provimento de
informações e acesso a dados, monitoramento de representantes, contas e obras, educação para
a cidadania, participação política e deliberação, suporte para a associação e formação de redes
comunitárias, acesso à justiça e direito do cidadão e promoção de inclusão (MATOS NETO,
2016).
Embora tragam classificações diferentes, observa-se aproximações entre as
categorizações propostas pelas discussões de governo móvel e dos estudos de democracia
digital. Em ambas é possível destacar a preocupação em analisar iniciativas de acesso à
informação, transparência, governança e participação política.
Além das discussões sobre governo móvel ou democracia digital é possível verificar
também o esforço de alguns autores em analisar e classificar os aplicativos quanto às suas fontes
de dados, seus objetivos, motivações de seus desenvolvedores (DESOUZA; BHAGWATWAR,
2014) e usuários (ERTIÖ; RUOPPILA; THIEL, 2016). Os estudos citados propiciam algumas
contribuições classificatórias, mas os critérios utilizados são ainda muito distintos,
inviabilizando a consolidação de um corpo teórico mais amplo.
Tendo isso em conta, é necessário fazer três esclarecimentos a fim de situar o objeto de
investigação desse estudo. Primeiro que, como dito anteriormente, não apenas os smartphones
podem ser compreendidos como dispositivos móveis, há também os wearables e os tablets. Por
isso, é importante situar que nesta pesquisa a abordagem teórica e metodológica para análise
empírica foca-se nos aplicativos disponíveis para smartphones, para isso considerando-se os
aplicativos nativos ou híbridos, definidos a partir da classificação de Ganapati (2015), conforme
segue:
•

Aplicativos nativos: são aqueles baixados em lojas que aproveitam ao máximo os
recursos de hardware (por exemplo, câmera, GPS, etc.) do dispositivo;

•

Aplicativos web: são sites que usam recursos de design responsivos para que o mesmo

aplicativo da web possa ser otimizado e acessado a partir de diferentes tipos de dispositivos.
•

Aplicativos híbridos: são aqueles que combinam os recursos de aplicativos nativos e da

web. Semelhante aos aplicativos nativos, os híbridos são instalados em um dispositivo.
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Para os limites desse trabalho, a análise empírica levou em consideração a observação
de aplicativos nativos ou híbridos, utilizados oficialmente por prefeituras. Os aplicativos web
não foram analisados porque o foco da nossa análise são as especificidades dos softwares
incorporados aos dispositivos móveis, de modo a analisar a complexidade da associação das
funcionalidades dos aplicativos com os recursos dos dispositivos, o que nem sempre é garantido
pelos aplicativos web, por dispensarem a necessidade de instalação nos dispositivos.
O segundo esclarecimento é, mesmo quando trazem funcionalidades de interesse
público, os aplicativos podem não ser desenvolvidos por instituições governamentais, assim
foram considerados na análise também aqueles desenvolvidos por empresas privadas, desde
que sejam utilizados oficialmente pelas administrações municipais das prefeituras analisadas.
E terceiro, é necessário esclarecer que a análise foca em aplicativos do poder executivo
de cidades brasileiras. A escolha não é aleatória e não ignora a importância de iniciativa de
práticas colaborativas e participativas que possam existir no âmbito do poder legislativo e/ou
judiciário. Ela se dá por entender que o poder local, ou o governo de um município, proporciona
maior visibilidade dos administradores e das suas decisões sendo também o espaço que oferece
maiores condições de fiscalização aos olhos dos cidadãos. Deste modo, apenas os aplicativos
utilizados oficialmente pela gestão pública do executivo municipal foram analisados.

3.2 Aplicativos na Administração Pública: o governo móvel (M-government)

A introdução de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na administração
pública é um processo que tem se expandido desde os anos 2000, implicando na alteração de
como os serviços públicos são ofertados. Os serviços tradicionais, apresentados pela interação
entre humanos, dão lugar aos eletrônicos, ativados pela internet e redes de informação,
contribuindo para a melhoria da eficiência dos processos operacionais e administrativos dos
governos, alteração que tem ganhado corpo sob a terminologia de governo eletrônico (DINIZ
et al, 2009).
Conforme Pinho (2008) entende-se por governo eletrônico a informatização do setor
governamental, com a utilização de TIC nas atividades internas e externas, para a comunicação
com cidadãos, fornecedores, empresas e outros setores do governo. O governo eletrônico tem
como objetivo não só a celeridade na prestação de serviços como também o aumento da
transparência e da participação da sociedade nas ações governamentais. De acordo com o autor,
os portais governamentais têm sido a principal forma de centralizar as atividades do governo
eletrônico, através deles “os governos mostram sua identidade, seus propósitos, suas realizações
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e possibilitam a concentração e disponibilização de serviços e informações, o que facilita a
realização de negócios e o acesso à identificação das necessidades dos cidadãos” (PINHO,
2008, p. 473).
Entre as causas para a adoção do governo eletrônico cita-se, além da expansão do uso
de TIC pela sociedade, as motivações resultantes do movimento de reforma do Estado e da
modernização da gestão pública. Como consequência, as ações de governo eletrônico têm na
sua base a preocupação com temas como desempenho, eficiência, eficácia, transparência,
mecanismos de controle, qualidade do gasto público e prestação de contas (DINIZ et al, 2009).
O governo móvel (M-gov ou M-government), por sua vez, refere-se a um subgrupo de
serviços oferecidos no âmbito do governo eletrônico (e-gov) como um conjunto de estratégias
conduzidas por setores públicos usando tecnologias de comunicação móveis (smartphones e
tablets) para ampliar os canais de serviços e as formas de acesso às informações (WENDY LI,
2016). Em relação ao governo eletrônico, o M-gov agrega as funcionalidades da tecnologia
móvel, como a conexão permanente e os recursos de localização. Conforme Mengistu et al
(2009), trata-se de uma tendência que faz parte de um fenômeno mais amplo de
desenvolvimento (M-desenvolvimento) que busca criar e garantir mobilidade e portabilidade
para o público, as empresas e o governo (MENGISTU; ZO; RHO, 2009).
Defende-se que o governo móvel oferece uma importante capacidade de transformação
para o setor público, trazendo oportunidades de acesso aos recursos públicos, informações e
serviços. Os custos mais baixos e a facilidade de uso dos dispositivos são citados como
responsáveis por remover as barreiras e proporcionar capacitação para que os cidadãos se
conectem rápida e eficientemente com o governo (OECD, 2011).
A base teórica que sustenta a entrega desses serviços é a eficiência e eficácia, com
redução de custos e desburocratização. Embora defenda-se o argumento da aproximação do
governo com o cidadão, o foco inicial do debate de governo móvel é como o governo pode
melhorar sua atuação através do uso da tecnologia. O cidadão não é sua finalidade última e sim
o próprio governo. Como vantagens são citados a otimização de custos, as melhorias de
comunicação e coordenação de dados, o acesso a grupos difíceis de alcançar (idosos, pessoas
com deficiência, ou que vivem em áreas rurais), a personalização de serviços, a mobilidade e
onipresença.
No Brasil, os estudos de Lima (2017), Centeno, Andrade e Sousa (2015) são alguns dos
exemplos que se apropriam teoricamente das discussões de governo móvel. Em seus trabalhos
os autores trazem análises empíricas sobre o governo móvel no âmbito federal e estadual
respectivamente (ANDRADE; CENTENO; SOUZA, 2015; LIMA, 2017).
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A literatura registra ainda as dificuldades de implantação desses serviços, como a
complexidade de instalação de diferentes tecnologias móveis, a criação de redes seguras para
fornecer um serviço confiável e a identificação dos tipos de serviços que podem ser fornecidos
via dispositivos móveis. A interoperabilidade, usabilidade e proteção à privacidade são temas
que precisam ser abordados na discussão sobre o governo móvel (MENGISTU; ZO; RHO,
2009).
No que tange a este trabalho, e em especial a esse capítulo, a literatura sobre Mgovernment traz elementos para se pensar nos tipos de serviços que são oferecidos via
aplicativos, ou seja, uma classificação para aplicativos. Esse esforço é necessário para que se
entenda como a comunicação está sendo classificada enquanto um serviço de interesse público.
Assim, é válido lembrar que a proposta do governo móvel está centrada mais na entrega de
serviços que na oferta de canais que possam facilitar a comunicação.
As experiências de governo móvel são identificadas em distintos países. Nos Estados
Unidos, o relatório da International Business Machines (IBM) Using Mobile Apps in
Government, publicado em 2015 (GANAPATI, 2015), destaca que aplicativos estão se
tornando, cada vez mais, uma ferramenta essencial para os americanos interagirem com seu
governo. De acordo com o documento, os aplicativos podem ser diferenciados em duas
categorias principais tendo por base o público ao qual se destina: a primeira agruparia aqueles
voltados para o público interno (funcionários, órgãos, departamento e repartições públicas) e a
segunda voltada ao público externo (cidadãos e empresas).
Os aplicativos voltados para funções internas têm como objetivo melhorar a eficiência
e eficácia da missão da organização governamental. Os orientados para o cidadão têm como
objetivo provocar o público para o engajamento em tempo real. De acordo com o relatório, os
aplicativos orientados para o cidadão são mais predominantes, usados

não só como

mecanismos para entrega de serviços públicos, mas também nos processos de tomada de
decisão (GANAPATI, 2015).
A partir da definição em interno e externo, as categorizações diferenciam-se a partir do
local em que atuam: no âmbito federal há cinco tipos de aplicativos, enquanto no estadual e
local apenas quatro. Os aplicativos orientados para o cidadão no governo federal podem ser:
•

De informação e notícias (Information and news services): fornecem

informações e notícias do órgão ao qual se vinculam.
•

De serviço para clientes (Client services): oferecem serviços e assistência

sobre impostos e tributos.
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•

De colaboração compartilhada (Crowdsourcing):

usado para obter

informações voluntárias dos usuários, contribuindo para coleta de dados por parte das
agências governamentais.
•

De informações sobre saúde e segurança (Health and Safety

Information).
•

Serviços

educacionais

(Educational

Services):

aplicativos

com

finalidades educativas que podem incluir aspectos divertidos para explorar um tema.
No âmbito dos governos estaduais e locais, os aplicativos orientados para o cidadão
podem ser classificados em apenas quatro categorias: os que fornecem informações sobre
parques, recreação e atividades de lazer; os que dispõem de informações de trânsito; os de
engajamento público e os de terceiros para o governo.
Numa perspectiva mais abrangente, a classificação proposta pela OECD apresenta uma
categorização mais ampla. Quanto ao público que se destina, conforme a OECD, os aplicativos
podem ser categorizados em Government-to-Citizens (G2C) que se refere a interação entre
governo e cidadãos; Government-to-Business(G2B), para o relacionamento do governo com
empresas; Government-to-Employees (G2E), para interação entre governo e funcionários e
Government-to-Governmen (G2G) para interação entre governo e outras agências
governamentais. Nas linhas que seguem detalhamos a classificações para o tipo G2C, ou seja,
aqueles destinados aos cidadãos, por entender que sejam as mais relevantes em termos de
comunicação pública.
De acordo com a classificação proposta pela OECD (2011) os aplicativos de governo
direcionados aos cidadãos podem ser de quatro tipos: 1) informacionais e educacionais,
2)interativos, 3) transacionais e 4) de governança e compromisso cidadão.
Os serviços informativos e educacionais envolvem a distribuição de informações aos
cidadãos relacionados com serviços, horários, educação, emergências, regulamentos etc.
Grande parte da informação é estática e há pouca interação com os cidadãos. Os serviços podem
estar relacionados a: 1) informações gerais para cidadãos (clima, turismo, recreação, saúde,
segurança pública, informações de contato, serviços, regulamentos); 2) informações específicas
(taxas de câmbio, taxas de mercado, resultados de exames, eventos e programas, notícias,
encerramento de estradas, horários de férias, horário de audiência pública / reunião, mudanças
de serviço ou taxa); 3) alertas de emergência (clima severo, terrorismo, incêndios, acidentes,
riscos de saúde); 4) educação em saúde e segurança (prevenção e preparação).
Os serviços interativos são aqueles em que os cidadãos podem dialogar com os governos
e enviar consultas, problemas, comentários ou solicitações de serviço à agências. Também
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podem acessar formulários, aplicativos e bancos de dados. Nesta fase, a interação torna-se mais
personalizada, detalhada e direcionada. A comunicação torna-se “um-para-um”, em vez de “um
para muitos”. O foco está na conveniência do cidadão e no aumento da participação. Os serviços
podem estar relacionados a: 1) serviços de saúde (triagem e testes, monitoramento, formulários
de saúde); 2) serviços de educação (notas, admissões, resultados do exame); 3) serviços de
segurança (relatórios de crime, solicitações de serviço, aplicação da lei, solicitações de
assistência de emergência); 4) arquivamento de reclamações e problemas de relatório
(interrupções do serviço, questões de votação, queixas sobre funcionários do governo).
Os serviços transacionais são aqueles em que os cidadãos podem completar suas
transações com o governo eletronicamente e em sua conveniência. Isso inclui opções de
autoatendimento para efetuar pagamentos, apresentar declarações fiscais, solicitar serviços e
concessões, permitindo que o cidadão acesse esses serviços 24 horas por dia, 7 dias por semana.
De acordo com a OECD (2011) os serviços podem estar relacionados a: 1) emprego (por
exemplo, postagens de trabalho, aplicações, serviços de correspondência, entrevistas); 2)
programas de transferência do governo (por exemplo, cupons de alimentos, compensação de
alívio, subsídios de renda básica, benefícios sociais); 3) pagar impostos (por exemplo, renda,
imóveis, etc.); 4) reserva de consultas (por exemplo, funcionários, inspeções); 5) serviços de
transporte (por exemplo, comprar bilhetes de trem, estacionamento, bilhetes de ônibus, voos da
linha aérea).
Os serviços de governança e compromisso cidadão propõem-se a ser um canal de
comunicação predominante com o governo, e os serviços podem estar relacionados a: 1)
compromisso cidadão (para fortalecer uma abordagem centrada no cidadão e envolvê-los no
desenvolvimento e decisões políticas); 2) eleições e votação.
Pelas categorias apresentadas constata-se que os serviços móveis voltados aos cidadãos
não se traduzem automaticamente na melhoria de comunicação entre estes e o governo. Em
termos de comunicação pública, os tipos informativos e educacionais contribuem no acesso à
informação, mas o fluxo de informações segue numa direção única, do governo para o cidadão.
Não há muito espaço para a troca de informações com os cidadãos, estes limitam-se a função
de receptores.
No tipo interativo, há uma abertura maior para a interação com o cidadão, mas de uma
forma restrita a demanda do cidadão, como dito no parágrafo anterior, uma comunicação “um
a um”, em que não é possível uma formação de senso coletivo. Os transacionais não oferecem
possibilidades comunicativas, sendo os de governança e compromisso cidadão àqueles com
maior abertura para a interação com o cidadão.
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Pelas classificações dadas, os serviços têm como alvo a rapidez e desburocratização na
entrega dos serviços. O foco está, portanto, mais no governo e menos no cidadão, mesmo que
este seja beneficiado com as iniciativas de governo móvel. Este fato talvez se justifique porque
é recente a abordagem da administração pública que coloque o cidadão no centro do processo.
Conforme Lopes et al (2017), é somente a partir de 2010 que a literatura internacional
começa a trazer uma nova abordagem que registra uma mudança de perspectiva na entrega dos
serviços digitais de governo eletrônico, com a adição do que a Rede de Administração Pública
das Nações Unidas (United Nations Public Administration Network - UNPAN, 2014) define
como valor público. Trata-se da compreensão de que redução dos custos na entrega dos serviços
deve estar associados aos benefícios criados aos cidadãos e também ao valor como estes
percebem esses serviços. É uma compreensão de que a “inovação em governo só faz sentido
quando se entrega valor às pessoas” (LOPES et al, 2017, p. 76). Noção que se aproxima do
conceito da comunicação pública, que reconhece Estado e governo como entes responsáveis
por mobilizar uma comunicação que preze pela constituição da cidadania.
O valor público é uma alternativa ao paradigma da Nova Administração Pública. Esta
se baseia nos pressupostos da gestão privada e tem como objetivo a eficiência e a redução de
custos. Com a adoção do conceito de valor público têm-se cada dia mais claro o princípio de
que a gestão pública deve atuar com foco no cidadão, tanto na oferta de serviços quanto em
termos de comunicação (LOPES et al, 2017). Conforme Lopes et al (2017, p. 77) “dar voz ao
indivíduo e empoderá-lo, por meio de ações práticas de abertura governamental e colaboração
cidadã, são caminhos para a efetividade da adoção de serviços digitais.”
A afirmação da autora coaduna com a concepção de comunicação pública trabalhada
nessa tese e já discutida no primeiro capítulo. Evidenciando que os paradigmas da nova
administração pública e da comunicação pública estão caminhando na mesma direção, faltando
investigar em termos práticos como essas premissas se materializam. De acordo com os autores,
a colaboração cidadã, a abertura governamental, o design de e-serviços e a confiança dos
cidadãos são fatores que estimulam a entrega de valor público.
Convém acrescentar que, conforme recomendações do relatório IBM, além da
otimização do conteúdo online e das interações e transações proporcionadas via dispositivos
móveis, os governos devem ter a preocupação em fornecer dados abertos com base em padrões
comuns para serem disponibilizados publicamente, pois através deles, os cidadãos podem
contribuir e, ou participar, também no processo de desenvolvimento de novos aplicativos e não
apenas na resposta aqueles desenvolvidos pelos governos.
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3.3 Aplicativos móveis de participação (M-participation)

Participação Móvel, ou M-Participation (HÖFFKEN; STREICH, 2013; ERTIÖ, 2013)
ou ainda Mpart (WIMMER et al., 2013), são terminologias atribuídas às iniciativas de
participação dos cidadãos através do uso de dispositivos móveis sem fio (como celulares,
smartphones e tablet) proporcionando a interação entre cidadãos, instituições e governo com o
propósito de gerar e compartilhar informações. São encontradas ainda referências que os
mencionam como Tecnologias de Cidadania Participativa (PCT), termo usado para definir as
iniciativas e aplicativos que usam TIC para reunir, criar e compartilhar informações sobre
questões urbanas (como buracos, lixo, situações de violência, etc.) (NASCIMENTO, 2016).
O interesse por estudos nessa área tem se ampliado nos últimos anos. Concentrando-se
não só nas experiências oficiais, em que os governos instituem aplicativos para participação
cidadã, mas também naquelas em que os próprios cidadãos são responsáveis pelo
desenvolvimento dos aplicativos, que podem ser usados, ou não, pelo poder público.
Este tópico tem como objetivo resgatar alguns desses estudos e expor uma revisão de
literatura sobre o que tem se discutido em termos de participação móvel em relação à gestão da
cidade. Com isso, pretende-se expor algumas classificações e tipologias dadas aos aplicativos
com base nos critérios de participação. Tendo como referência a discussão sobre m-Government
feita no tópico anterior, a participação móvel pode ser compreendida como um subconjunto, ou
uma extensão, da participação eletrônica (e-participation), que por sua vez é parte do debate
sobre e-Government e e-Democracy (HÖFFKEN E STREICH, 2013; WIMMER et al, 2011).
Os argumentos em defesa do uso de TIC para promover a participação partem do
entendimento de que elas podem ajudar a superar alguns entraves tradicionais, como a
destruição da barreira física, a acessibilidade de informações e a facilidade para a coleta e
análise das visões dos cidadãos (ERTIÖ, 2013), contribuindo para florescimento de debates
sobre crowdsourcing (HOWE, 2006; BRADHAM, 2008), citizen-sourcing (LINDERS, 2012)
e também de democracia digital.
Conforme Gomes (2018), o assunto da e-participação é um desdobramento do debate
sobre democracia digital e é típico do século XXI, registrando-se o crescimento das pesquisas
sobre o assunto partir do ano 2000. Tomando por base a literatura consultada para a produção
deste trabalho, pode-se dizer que os estudos sobre participação móvel são típicos da segunda
década do século XXI. É que, embora os celulares tenham começado a se popularizar duas
décadas antes, é com os aparelhos multitarefas, os celulares inteligentes, que a prática de usálos como ferramentas de participação adquire contornos mais amplos. Isso justifica algumas
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conceituações sobre participação móvel limitada ao uso de aplicativos e dispositivos
inteligentes, a exemplo de Wimmer et al (2011) que a define como o uso extensivo de
tecnologias e aplicativos móveis em contextos de participação eletrônica. A participação móvel
representa assim o último estágio de desenvolvimento dentro da e-participação (ERTIÖ, 2013),
É importante ressaltar que, embora o debate sobre a participação via dispositivos móveis
tenha se focado principalmente em smartphones, há trabalhos empíricos que registram o uso de
SMS, prática adotada em alguns países africanos (HELLSTRÖM; KAREFELT, 2012).
Entretanto, não é deste tipo de participação que este trabalho se ocupa. O que se investiga aqui
é o uso de recursos que funcionam através de softwares incorporados nos dispositivos, nos
termos citados na introdução deste capítulo.
Neste trabalho o foco está nos aplicativos urbanos usados para gestão da cidade e
participação no poder local. Este esclarecimento é importante, porque o volume de pesquisas
sobre participação indica vieses teóricos distintos. Além disso, a compreensão da relação entre
aplicativos e participação exige a reflexão primeiramente do que se entende por participação e,
segundo, sobre como essa participação é fomentada nesses novos dispositivos.
No âmbito do debate sobre comunicação pública, a participação é sempre mencionada
com critério fundamental para sua consolidação, mas os trabalhos empíricos evidenciam-na de
forma muito modesta, focando, sobretudo, em canais tradicionais de participação como
conselhos curadores em sistemas de radiodifusão pública, ouvidorias e serviço de atendimento
telefônico. Na análise em meios digitais, com frequência recorre-se aos estudos desenvolvidos
em outras áreas, como a teoria democrática e democracia digital. Exemplo dessa orientação é
o trabalho de Amaral (2014) que sugere uma proposta metodológica para análise dos canais de
participação em websites que se apresenta numa perspectiva gradativa e quantitativa, ou seja,
quanto mais canais de comunicação são oferecidos mais complexa é a comunicação pública
disponibilizada.
Conforme a autora, os canais de participação poderiam ser classificados em: avançado,
moderado, fraco ou incipiente. Seria classificado como avançado aqueles websites que
disponibilizassem espaço para comentários, e-mails, link para ouvidoria, espaços para
sugestões, enquetes, surveys, chats, fóruns de discussão e outras plataformas que permitissem
discussão, debate e deliberação. No nível moderado, tais canais seriam ofertados em menores
quantidades, sem chats e fóruns de discussão. Seria categorizada como fraca aqueles que
disponibilizassem apenas links para ouvidoria geral e e-mails para sugestões dos usuários e
como incipientes aqueles que não disponibilizassem meios para participação, debate e
deliberações (AMARAL, 2014)
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Na literatura sobre e-democracia, a participação pode se dá como consulta ou como
participação ativa. Na taxonomia apresentada por Macintosh (2004), na consulta os cidadãos
são convidados a contribuir com seus pontos de vista e opiniões sobre questões previamente
elaboradas pelos governos, ou seja, se trata de uma relação de mão dupla. Na participação ativa
pressupõe-se um relacionamento baseado no reconhecimento da igualdade de posição e parceria
entre governos e cidadãos, em que estes podem se envolver ativamente na definição do
processo e conteúdo de formulação de políticas, ainda que a responsabilidade pela decisão final
seja do governo (MACINTOSH, 2004).
Em termos de participação, registra-se o argumento de que os dispositivos móveis
ampliam as possibilidades de uma abordagem bottom up em lugar de uma top-down, uma
abordagem em que o processo de comunicação é iniciado de baixo para cima. Uma
possibilidade que coloca a comunidade e cidadãos como uma postura mais ativa, redefinindo
posições em relação a tomadas de decisão (HÖFFKEN E STREICH, 2013).
Dito isto, algumas classificações para os níveis de participação em aplicativos já se
apresentam. Com base na obra de Bernd Streicher-Abel, autor de "Planejamento urbano na
sociedade do conhecimento"31, Höffken e Streich (2013) apresentam um quadro categorizando
os níveis de participação móvel.
Quadro 1 – Niveis de participação Móvel
Nível baixo
(principalmente
informações)
Uso previsto Apresentações de
dados e fatos

Tecnologia E-mail, SMS, QR-

Codes, espacial
Anotações, web 2.0

Reivindicações
éticas Melhor informação
Interação

Unidiretional
(um para muitos)

Nível médio
(comunicação)

Alto nível
(participação real)

Coordenação, apoio ao processo
de planejamento

Influência ativa do planejamento processos,
acesso gratuito a dados, melhoria da gestão da
cidade (em novos tipos de informação).

Mídia social, (SMS)
Web 2.0

Mídia social, computação em nuvem, bases de
dados, blogs, Crowdsourcing, Localizaçãoserviços baseados Web 2.0 + Crowdsourcing

Estabelecer consenso entre partes
interessadas no processo de
planejamento
Bidirecional
(um-para-um/
um para muitos e vice versa)

Igualdade de acesso à informação

Multidirecional
(muitos para muitos)

Fonte: STREICH, 2011 apud HÖFFKEN E STREICH, 2013, p. 208)

31

Obra original publicada com o título Stadtplanung in der Wissensgesellschaft: Ein Handbuch. Doi:10.1007/9783-531-93164-7.
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Conforme a tabela disponibilizada, o fluxo de informação é dado pelo critério de
interação. O nível de participação é mais alto não pela maior disponibilidade de canais de acesso
a participação, como pontua a classificação dada por Amaral (2014) na análise de websites,
mas pelo fluxo multidirecional que se dá pela convocação de diversas instâncias no processo
de comunicação.
Desouza e Bhagwatwar (2015) também apresentam uma tipologia para os aplicativos,
mas tomam por base o que eles definem como aplicativos de cidadãos, que se referem aos
aplicativos desenvolvidos por cidadãos voltados para questões urbanas, formulados
principalmente

com

base

em

dados

abertos

disponibilizados

por

departamentos

governamentais. A classificação parte da análise de vinte aplicativos voltados para problemas
urbanos. A tipologia apresentada segue os seguintes critérios: fonte de dados, objetivos dos
aplicativos, motivação dos desenvolvedores e questão urbana adotada. Com base nesses
critérios a classificação pode ser resumida no quadro seguinte.
Quadro 2: Classificação dos aplicativos conforme Desouza e Bhagwatwar (2015).
CRITÉRIOS

CLASSIFICAÇÃO

Fonte de Dados

•
•
•

Dados dos usuários
Dados governamentais
Híbridos

Objetivos dos
aplicativos

•
•
•
•

Busca de opinião do Cidadão
Identificação do problema
Resolução de problemas
Criação de Conscientização

Motivação dos
desenvolvedores

•
•
•

Prêmios
Resolução de problemas sociais
Lucro (statup)

•
•
•
•
•
•
•

Transporte
Localizador de estacionamento
Utilidades Públicas
Transparência e Corrupção
Saúde e Recreação
Segurança Pública
Habitação e Zoneamento

Questão urbana

Fonte: Desouza e Bhagwatwar (2015).

Da classificação proposta pelos autores, o critério que se refere a participação está
situado no objetivo dos aplicativos. Considerando que seu foco está na resolução de problemas
urbanos, aqueles cujos objetivos são a busca de opinião dos cidadãos funcionam como uma
espécie de fórum de discussão, oferecendo uma plataforma para discussão de temas cotidianos.
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De acordo com os autores, a finalidade não é a resolução de problemas, mas proporcionar uma
conscientização sobre eles através da opinião dos cidadãos.
Os aplicativos de identificação de problemas partem da premissa de que os cidadãos
podem colaborar com sua resolução ao assumir a postura de identificá-los e direcioná-los para
os órgãos responsáveis. O objetivo é, portanto, agilizar o processo de resolução de problemas
informando às autoridades competentes. A participação está então na emissão de informação
para o poder público. Os aplicativos de resolução de problemas, como o próprio nome sugere,
têm como objetivo encontrar uma solução com base na discussão de um grupo de usuários. Os
aplicativos de conscientização visam despertar os cidadãos sobre um problema social. Os
aplicativos classificados nesta categoria contribuem no acesso às informações úteis sobre
questões sociais e urbanas.
Apesar de ressaltarem que alguns aplicativos podem mesclar recursos para identificar,
denunciar e acompanhar a resolução do problema, a classificação dos autores não dá indícios
sobre a postura do poder público em cada uma dessas classificações. Assim questiona-se: ao
reportar um problema urbano, o cidadão recebe feedback do poder público ou a participação se
dá num fluxo unidirecional? Esses questionamento é importante quando se analisa a
participação em termos de comunicação pública.
Ertiö (2013), partindo das teorias de participação, apresenta o conceito de comunicação
pública separado do conceito de participação. Para ela, a comunicação pública se estabelece
como um processo unilateral de cima para baixo. Um processo geralmente iniciado pela
entidade responsável pela comunicação. Como já argumentado, o entendimento adotado aqui é
que a participação é um princípio fundamental do conceito de comunicação pública, termo que
para a autora está reservado para emissão de informações de forma unilateral. A participação
se configura como uma categoria específica que se refere “[...]a troca de informações entre o
público e seus patrocinadores; através da deliberação e do diálogo, as opiniões de ambas as
partes são comunicadas, refletidas e transformadas.”32 (ERTIÖ, 2013, p. 2). Na categorização
da autora, a consulta consiste no fluxo de comunicação unidirecionnal que parte dos cidadãos
para os patrocinadores.
A definição da autora para nós é controversa, pois conforme já argumentado, com base
em Macintosh (2004), o termo consulta refere-se a um processo no qual os cidadãos fornecem
feedback ao governo, consistindo numa forma de participação, uma vez que os cidadãos são
32

Do original: “[...]public participation assumes information exchange between the public and sponsors; through
deliberation and dialog, the opinions of both parties are communicated, reflected upon, and transformed.” (ËRTIO,
2013, p. 2).
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convidados a dar opiniões sobre questões formuladas pelos governos. Dessa forma, embora
discordando da autora sobre as terminologias dadas para cada uma das situações, a produção
da autora é relevante por trazer uma análise empírica sobre diversos aplicativos de participação.
Baseadas em teorias de participação e na observação empírica de aproximadamente cem
aplicativos de governança de diversas partes do mundo, Ertiö (2013) oferece uma classificação
que contempla oito tipos de aplicativos. Dois dos tipos apresentados por ela não foram
identificados no seu corpus de pesquisa, sendo uma projeção hipotética. Por conta disso, abaixo
apresentamos apenas seis dos oito tipos apresentados.
1. Aplicativos de compartilhamento de informações (Information sharing apps): Se baseia
num tipo de comunicação unidirecional, em que a organização gerencia o aplicativo
fornecendo informações diárias sobre temáticas de interesse dos usuários (ex:
informações locais e notícias sobre transporte, gestão de crises ou turismo).
2. Aplicativos de experiência (Experience apps): Neste tipo, os aplicativos utilizam
recursos mais interativos. Eles fazem uso tanto de conteúdo gerado pelo usuário como
de "objetos inteligentes", permitindo o compartilhamento da experiência do usuário,
porque a informação gerada está acessível para todos os usuários, que por sua vez
contribuem para a criação de dados, que serão posteriormente agregados e
disponibilizados para visualização em um mapa, ou ainda exibidos através de realidade
aumentada.
3.

Aplicativos sugestivos de comportamento (Behavior-suggesting apps): Consiste em
aplicativos com fluxo de comunicação de mão-única cuja intenção é mobilizar o
comportamento do usuário, sugerindo novas práticas como a promoção de estilos de
vida saudáveis através de decisões relacionadas ao transporte individual.

4. Aplicativos habilitados para interação (Interaction-enabling apps): São aplicativos com
software aberto que se concentram em interações cotidianas entre usuários-cidadãos.
5. Aplicativos de impacto do cidadão: Também de fluxo unidirecional, esses aplicativos
consideram as contribuições dos cidadãos como ferramenta estratégica.
6. Aplicativos de diálogo (Dialog apps): são interativos, solicitam informações do cidadão
sobre planejamento e desenvolvimento questões através de dispositivos móveis.
Pautados no debate e nas classificações apresentadas acima observa-se que há uma
crença de que dispositivos móveis (smartphones e tablets) constituem-se como instrumentos
que promovem a interação social à medida que abrem novos canais de comunicação entre
cidadãos, instituições e administrações, oferecendo maior acesso à informação pública e
propiciando formas de participação.
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Diferentemente dessa postura, que parte de uma crença positiva de que os dispositivos
móveis abrem novos canais de comunicação e contribuem para o aumento da participação,
adotamos uma postura crítica de questionamento sobre as práticas de comunicação mediadas
por esses dispositivos. Isto porque, acredita-se que tanto quanto podem ensejar novas formas
de comunicação, esses dispositivos podem camuflar novas formas exploração. Como ressalta
Zandbergen (2017) o discurso da colaboração urbana pode estar, na realidade, mascarando uma
experiência de coleta de dados para interesses econômicos da política neoliberal
(ZANDBERGEN, 2017). Sem uma análise empírica, o trabalho de análise corre o risco de
enveredar por um determinismo tecnológico que conclui que somente com a adoção de novas
ferramentas tecnológicas atende-se automaticamente a critérios de participação.
Por conta disso, defende-se a necessidade de uma análise empírica, a fim de verificar
cada caso e evitar conclusões prévias. As classificações devem ser dadas com base na análise
da realidade, pois, como visto, os aplicativos oferecem funcionalidades muitos distintas,
adequando-se a realidades locais. Desde modo, inseri-los dentro de uma tipografia abrangente
pode ser insuficiente para entender suas especificidades. A observação de Ertiö (2013) sobre a
realidade empírica já apresenta alguns aspectos relevantes que podem ser considerados nessa
análise, como o reconhecimento de que além do acesso à informação, consulta e participação,
os cidadãos agora podem interagir com objetos inteligentes e informações incorporadas que
podem ser recuperadas por outros usuários. Embora a autora afirme que práticas colaborativas
de crowdsourcing sejam subaproveitadas, acredita-se que nos últimos cinco anos essa realidade
pode ter se transformado, dado o volume de aplicativos originados com a proposta de aproveitar
o conhecimento das multidões, principalmente no setor público.
Por fim, há uma concordância com o fato de que a participação móvel é um fenômeno
recente e suas implicações de longo prazo ainda precisam ser vistas (ERTIÖ, 2013; WIMMER
et al, 2013). Entretanto, já é possível verificar que os aplicativos têm contribuído para mudar o
papel dos cidadãos, de receptores de informação para sensores (provedores de conteúdo) e
parceiros (desenvolvedores de aplicativos).

3.4 Aplicativos e propostas classificatórias: uma síntese do capítulo

A utilização massiva de aplicativos de dispositivos móveis resulta numa combinação
muita variada de serviços e funcionalidades. Como ressalta Marris e Murray (2018) eles estão
disponíveis para nos ajudar a comunicar, viajar, dormir, brincar, aprender, esconder, enganar,
compartilhar e etc. A variedade e diversidade dessas funcionalidades desafiam propostas de
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categorização ou unificação (MARRIS E MURRAY, 2018), mas, não impedem que as
tentativas de classificação para essas mídias aconteçam.
Foi a diversidade de serviço oferecidos pelos aplicativos que nos mobilizou, neste
capítulo, a consultar sobre como a administração pública tem utilizado esses recursos. A escolha
pelo setor público aqui se deve ao fato de termos como objeto de investigação os aplicativos
oficiais utilizados pelas administrações municipais das capitais brasileiras.
Os critérios utilizados por essas classificações são os mais diversos incluindo a natureza
dos dados, os objetivos dos aplicativos e as motivações de seus desenvolvedores e usuários.
Neste capítulo damos ênfase ao debate sobre governo móvel e participação móvel por entender
que são temas que se aproximam da temática da comunicação pública.
O governo móvel consiste na ampliação do governo digital, com a utilização de
Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) na administração pública. Seu objetivo é
garantir maior eficiência dos processos operacionais e administrativos dos governos, garantindo
rapidez e desburocratização na entrega dos serviços.
As propostas classsificatórias advindas do debate sobre M-government pauta-se nos
critérios: serviços (noticias, transações eletrônicas, emissão de informações etc), públicos
(internos e externos) e a abrangência(local/nacional).
Das classificações apresentadas aqui a proposta da OECD parece ser a mais complexa,
contemplando quatro categorias quanto a natureza dos serviços oferecidos: 1) informacionais e
educacionais, 2) interativos, 3) transacionais e 4) de governança e compromisso cidadão. E
quatro classificações quanto ao público que se destina: Government-to-Citizens (G2C),
interação entre governo e cidadãos; Government-to-Business(G2B), relacionamento entre
governo e empresas; Government-to-Employees (G2E), interação entre governo e funcionários
e Government-to-Governmen (G2G) interação entre governo e outras agências governamentais.
Porém, embora abrangente a classificação de governo móvel, não reconhece os canais de
abertura para o relacionamento dos cidadãos, pois seu foco está mais na entrega dos serviços e
menos na ampliação dos processos de comunicação ou participação com o cidadão.
Neste aspecto, a discussão sobre participação móvel pode trazer contribuições
produtivas. Compreendemos a participação móvel como iniciativas de participação dos
cidadãos através do uso de dispositivos móveis sem fio (como celulares, smartphones e tablet)
proporcionando a interação entre cidadãos, instituições e governo (HÖFFKE E STREICH,
2013; ERTIÖ, 2013; WIMMER et al., 2013).
Para classificação dos canais de participação consultamos não só a bibliografia
específica sobre participação em aplicativos como também as propostas classificativas para os
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canais de participação em websites, a fim de verificar se os mesmos critérios poderiam ser
utilizados para a classificação dos aplicativos. Neste ponto, destacamos as contribuições de
Amaral (2014) que sugere uma proposta metodológica que se apresenta numa perspectiva
gradativa e quantitativa, em que os níveis de participação podem ser classificados em avançado,
moderado, fraco ou incipiente. Quanto maior a quantidade de canais de comunicação são
oferecidos mais complexa é a comunicação pública disponibilizada.
Na proposta de Macintosh (2004), participação pode se dá em dois níveis: consulta ou
participação ativa. Na consulta os cidadãos são convidados a contribuir com seus pontos de
vista e opiniões sobre questões previamente elaboradas pelos governos e na participação ativa
pressupõe-se um relacionamento baseado na parceria entre governos e cidadãos. Entretanto, tal
classificação não é clara sobre os métodos de troca de informações em cada um dos níveis.
Assim, compreendemos como mais complexa e adequada para análise dos aplicativos a
classificação de Bernd Streicher-Abel (apud HÖFFKEN E STREICH, 2013) que propõe uma
quatro status de participação nos aplicativos: baixo, pautado na emissão de informações;
média, pautado na comunicação; alta, pautada na participação real. A classificação é dada pelo
critério de interação. O nível de participação é mais alto quando o fluxo de comunicação é
multidirecional, ou seja, se dá pela convocação de diversas instâncias no processo de
comunicação (muitos para muitos).
Por fim, apresentou-se ainda a classificação proposta por Ertiö (2013) que se baseia nas
finalidades dos aplicativos. Segundo a autora, os aplicativos de participação podem ser de:
compartilhamento de informações, experiência, sugestivos de comportamento, habilitados para
interação, impacto do cidadão e diálogo.
A discussão realizada neste capítulo nos dá suporte para analisar e classificar os
aplicativos identificados na realidade brasileira e que apresentaremos no próximo capítulo
(capitulo 4).
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CAPÍTULO IV
OS APLICATIVOS NO CONTEXTO DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA DE CIDADES

Este capítulo tem o objetivo principal de conhecer e refletir sobre a diversidade de
aplicativos atualmente disponíveis no contexto das cidades contemporâneas, considerando para
isso sua adoção no âmbito da administração pública no contexto urbano. O principal argumento
que motiva o interesse pelas cidades e pelo contexto urbano é que eles permitem pensar sobre
a gestão e a participação no âmbito local, permitindo o debate da comunicação pública para o
fortalecimento da democracia enquanto sistema político. Compreendemos assim, conforme
Weber (2007), que a cidade é o espaço privilegiado das democracias, por agrupar no mesmo
espaço as relações entre governos, mídia, instituições e sociedade civil.
A abordagem realizada neste capítulo trata, na primeira parte, da aproximação entre a
temática dos aplicativos e das cidades inteligentes, contemplando um mapeamento de
aplicativos internacionais utilizados por cidades com projetos de smart cities. Na segunda parte
apresenta-se um levantamento dos aplicativos utilizados pelas prefeituras das capitais
brasileiras, com a sistematização das suas funcionalidades e análise em termos de comunicação
pública.
Entende-se que esse percurso é fundamental para a refletir sobre as experiências com o
uso de aplicativos no contexto das cidades brasileiras, e para compreender como a comunicação
está sendo classificada enquanto um serviço de interesse público.

4.1 Cidades inteligentes e aplicativos: cenário internacional

A capacidade de comunicar-se com os outros, de trocar ideias e informações e de
desenvolver um sistema próprio de codificação da linguagem é um dos diferenciais da espécie
humana. A capacidade de comunicação constitui um dos pilares da inteligência humana, e
também é ela que vai atribuir o adjetivo inteligente às cidades. O termo cidades inteligentes é
usado para se referir a cidades que se comunicam.
Diz respeito ao uso de tecnologias da comunicação e informação com a finalidade de
melhor gestão do espaço urbano. Essas tecnologias são usadas não apenas para a comunicação
de pessoas, mas também entre coisas, a internet das coisas (IoT), que se materializa através de
sensores incorporados a dispositivos (ex: lixeiras, bicicletas, ônibus entre outros) que se
conectam produzindo informações sobre o ambiente (como fluxo de trânsito, temperatura,
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umidade etc.) (ALBINO et al, 2015; BOUSKELA et al, 2016; CAVADA et al, 2014;
KITCHIN, 2015; NAM E PARDO, 2014; LEMOS E SOLAREVISKY, 2017).
A comunicação realizada em projetos de cidades inteligentes contempla não apenas os
humanos, ela convoca, cada vez mais, a participação de objetos inteligentes, incluindo desde
câmeras e semáforos que controlam o trânsito, até sensores de ruídos instalados nos prédios das
cidades para medir o índice de poluição sonora. Assim, é fácil concluir que smartphones e
aplicativos também são objetos convocados nesse processo comunicacional. Embora não seja
comum a associação entre a comunicação pública e cidades inteligentes, veremos que os dois
conceitos se aproximam. Neste tópico argumentamos sobre essa aproximação e apresentamos
experiências internacionais de cidades inteligentes a partir da sua relação com aplicativos33.
O conceito de cidade inteligente é um daqueles temas permeados de controvérsias.
Neste caso, quase sempre o motivo do debate está na definição de inteligência. Na literatura há
uma soma de autores que apresentam o termo sob distintos aspectos. De acordo com Oliveira e
Campolargo (2015) o conceito da cidade inteligente foi criado pela indústria tradicional de TIC
com o objetivo de explorar uma nova oportunidade de mercado. Esta compreensão coaduna
com o que Cohen (2015) define como "Smart Cities 1.0", em que empresas de tecnologia do
setor privado conduzem os projetos de desenvolvimentos da cidade.
As "Smart Cities 1.0" se originariam do zero, sendo totalmente projetadas a partir de
bases informatizadas. Cohen (2015) argumenta que essa foi a primeira fase de
desenvolvimento das cidades inteligentes. Depois dessa fase, destaca-se as experiências que
o autor define como 2.0, que abrangem as cidades em que a gestão pública coordena o seu
desenvolvimento, em oposição aos provedores de tecnologia da fase anterior. É uma etapa
em que os administradores municipais definem soluções tecnológicas a fim de melhorar a
qualidade de vida da população. A terceira fase, 3.0, é mais recente e se define por modelos
que se pautam na co-criação de cidadãos para contribuir na gestão urbana.
Em todos os casos, o entendimento é de que a tecnologia é fator indispensável para a
modernização das cidades, o que Costa (2015) define como “urbanizacão informatizada”.
Lemos e Montalverne (2015, p. 4) definem a cidade inteligente como:
uma cidade em que a infraestrutura e os serviços são sensíveis ao ambiente
(computação em nuvem e Internet das Coisas), produzindo, consumindo e
distribuindo um grande volume de informações digitais em tempo real (Big
Data), permitindo que atores e objetos humanos tomem decisões. Ações que
afetam os outros e modificam seus próprios comportamentos (constituindo um
ambiente informativo - ou 'inteligente' - para a gestão urbana e a participação
33

Projetos de cidades inteligentes não se resumem a sua interface através de aplicativos. O recorte aqui feito tem
apenas o intuito de situá-lo dentro da discussão proposta neste trabalho.
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do cidadão). O objetivo principal é criar um espaço urbano como um
organismo digital que conecte sustentabilidade, crescimento econômico e
processos de comunicação. Como um todo, os projetos de cidades inteligentes
visam melhorar a eficiência da gestão urbana, infraestrutura, vida e a ação
consciente dos cidadãos através das TICs e promovendo a sustentabilidade
ambiental, a economia criativa e o fortalecimento dos cidadãos.34

Ou seja, uma cidade inteligente é aquela que se utiliza de TIC para permitir o acesso
mais rápido e preciso a dados e informações sobre o ambiente urbano. Cidades que, apoiadas
na tecnologia buscam seu funcionamento de forma cada vez mais autônoma.
Conforme Bouskela et al (2016), do ponto de vista tecnológico, as bases de uma cidade
inteligente se assentam em alguns componentes básicos, a saber: a infraestrutura de
conectividade, que se refere as suas redes de conexão banda larga; sensores e dispositivos
conectados; os centros integrados de operação e controle, que recebem, processam e analisam
os dados enviados pelos sensores, fornecendo painéis de monitoramento e visualização; e as
interfaces de comunicação, ou seja, os portais web e aplicativos móveis disponíveis para enviar
e receber informações da população e das empresa.
Ainda que o conceito de smart cities ressalte seu aspecto tecnológico, sua finalidade é
social. Os projetos visam garantir uma melhor qualidade de vida aos seus cidadãos, incluindo
componentes de participação e interação para se obter maior aproximação e escuta às demandas
e o atendimento das solicitações dos cidadãos. Em suma, uma gestão pública compartilhada
entre cidadãos e gestores públicos. Essa orientação para o aspecto social e humano tem
conduzido ao surgimento de novas terminologias como cidades inteligentes humanas (Human
Smart Cities). Nestas, ao invés de tecnologia, as pessoas são os verdadeiros atores da
inteligência urbana (OLIVEIRA E CAMPOLARGO, 2015; OLIVEIRA E COSTA, 2017). Ou
seja, o termo humano é incluído para evocar uma gestão que pense a tecnologia com o objetivo
de proporcionar o bem-estar dos indivíduos. Seu foco deixa de estar na cidade para se
concentrar no indivíduo.
Zandbergen (2017) ressalta que o princípio da visão da cidade inteligente, além de sua
"inteligência", é a sua descentralização política. Idealmente, a cidade inteligente representa uma
transição de planejamento urbano de cima para baixo para criação de cidades criativas com os
34

Do original: a city in which infrastructure and services are sensitive to the environment (cloud computing and
Internet of Things), producing, consuming and distributing a huge volume of digital information in real time (Big
Data), enabling human actors and objects to take decisions, produce actions that affect others and modify their
own behaviours (constituting an informational sensitive – or ‘smart’ – environment for urban management and
citizen participation). The main objective is to create an urban space as a digital organism that connects
sustainability, economic growth and communication processes. As a whole the smart city projects aim to improve
the efficiency of urban management, infrastructure, life and the conscious action of citizens through ICTs and by
promoting environmental sustainability, the creative economy and citizen empowerment.
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cidadãos, como "fabricantes" e cientistas do "faça você mesmo" (DIY). Dessa forma, os
projetos de smart cities passam a contemplar em sua base não apenas o atendimento da melhoria
da qualidade de vida de seus cidadãos, mas a incorporação do cidadão como parte do processo
de gestão, seja para indicar problemas, como para fornecer opiniões que conduzem a tomada
de decisões. Não por acaso, busca-se integrar nos projetos mecanismos de interatividade que
façam do cidadão não apenas um usuário, mas também um partícipe do processo, nos quais eles
são convocados a interagir através da denúncia, registro e fiscalização de problemas urbanos,
sobressaindo assim os conceitos de transparência, open data e accountability.
O problema por trás dessa equação é como mobilizar as pessoas para que de fato
participem. Para isso, uma série de outras questões são discutidas, como o sentimento de
pertencimento, a cultura política, a confiança nas instituições e a escuta a suas demandas com
a solução dos problemas identificados.
Neste aspecto é que se verifica a aproximação com o conceito de comunicação pública,
na qual a literatura sobre human smart cities parece mais apropriada por argumentar que cidades
inteligentes humanas usam tecnologias como um facilitador para o envolvimento entre governo
e os cidadãos. Ao trazer o cidadão para o centro do processo, o modo de gestão proposto no
conceito de cidades inteligentes humanas instiga também o desenvolvimento do senso de
pertencimento ao contexto local e ao debate sobre temas de interesse público, princípio
fundamental do conceito de comunicação pública.
Conforme Oliveira e Campo Largo (2015) o arranjo de uma estrutura de governança em
que cidadãos e governo se envolvam de modo a conversarem entre si é fundamental para a
implementação do conceito human smart city. Os autores argumentam em defesa de projetos
de living labs em que todas as etapas estão presentes a ideia de colaboração para o
desenvolvimento de aplicativos e soluções para a cidade. De acordo com o conceito da rede
europeia de living labs, estes podem ser definidos como ecossistemas de inovação aberta, um
ambiente de co-criação partilhada em que cidadãos utilizam a criatividade para moldar as
potencialidades das TIC às necessidades e aspirações dos contextos e culturas em que se
desenvolvem. Os living labs integram processos de investigação e inovação em comunidades e
contextos da vida real, colocando o cidadão no centro do processo (CARDULLO; KITCHIN;
DI FELICIANTONIO, 2018).
De acordo com Bouskela et al (2016) o uso de aplicativos permite ampliar a participação
dos cidadãos, que podem enviar dados e informação para os centros de gestão e controle da
cidade. Smartphones e tablets abrem novos canais de comunicação entre cidadãos, instituições
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e administrações, oferecendo maior acesso às informações públicas e facilitando o aumento à
participação (HÖFFKEN E STREICH, 2013).
Há registros de experiências de cidades inteligentes em todo o mundo. As cidades de
San Diego, Las Vegas, Nova York, Montreal, São Francisco, Bogotá, Rio de Janeiro, Santander,
Barcelona, Buenos Aires, Japão, Singapura, Ningbo, Tel Aviv, Estônia, Medellin e Glasglow
são alguns exemplos. Apesar da quantidade, não há um parâmetro para o desenvolvimento das
mesmas. Umas são projetadas desde a sua concepção pela adoção do conceito smart, tendo em
sua base uma arquitetura tecnológica muito forte (ex: Songdo, na Coreia do Sul, e Masdar, em
Abu Dhabi, nos Emirados Arábes Unidos.). Outras vão incorporando as soluções inteligentes
aos poucos, com base em um planejamento e com etapas a serem cumpridas em um tempo
determinado (Ex: Amsterdã, Barcelona e Estocolmo). Diferente destas, há ainda aquelas que
vão incorporando soluções tecnológicas no seu processo de gestão sem um planejamento bem
estruturado, em geral através da digitalização dos serviços públicos. Elas acabam se
configurando como inteligentes a partir de rankings 35 cujos critérios são estabelecidos por
empresas privadas para avaliar a competitividade entre cidades.
O que há em comum em todos os casos é que frequentemente os aplicativos de
dispositivos móveis se configuram como a principal interface de relação com os cidadãos, se
apresentando tanto como instrumento de governo móvel, participação móvel e práticas
colaborativas. As soluções são distribuídas em distintas áreas como transporte, segurança,
saúde, governança, educação entre outras. A definição das áreas contempladas com aplicativos
depende das prioridades locais de cada cidade. Nos parágrafos seguintes destacamos algumas
dessas experiências, evidenciando as funcionalidades dos aplicativos usados.
Na Espanha, os projetos de cidades inteligentes têm sido coordenados pela Rede
Espanhola de Cidades Inteligentes (RECI), com apoio de várias instituições europeias. Durante
a conferência organizada pela RECI no Congresso Mundial de Telefonia Móvel, realizado em
Barcelona, em 2013, os aplicativos móveis foram anunciados como “a chave para acessar o
cidadão para a cidade inteligente” e Santander se destaca como uma das principais experiências
de cidades inteligentes da Espanha, citada como pioneira e funcionando como laboratório
experimental para muitas iniciativas.

35

Como exemplo o Conected Smart Cities.

95
O ecossistema de inovação da cidade, denominado projeto SmartSantander36, tem como
objetivo melhorar os serviços oferecidos aos cidadãos através do desenvolvimento de
mecanismos de participação que contribuam para a sua qualidade de vida, bem como a dos
turistas. Predomina o conceito de gestão cidadã 360 graus que simplifica, racionaliza e facilita
o acesso a serviços e informações públicas com o uso intensivo de tecnologia (RED.ES, 2017).
No resumo do projeto são apresentados como objetivos: a unificação da gestão de
informação, tornando o cidadão o centro da ação municipal; a unificação de padrões de acesso
aos serviços municipais (identificação e pagamento); redução da burocracia e agilidade nos
processos de utilização dos serviços da câmara municipal; o conhecimento dos hábitos de uso
dos cidadãos; a integração de soluções comerciais e a criação de canais de comunicação e
ferramentas que a tornam eficaz (RED.ES, 2017).
O desenvolvimento de uma infraestrutura tecnológica e de sistemas de informação são
etapas estratégicas para o prosseguimento dos objetivos definidos no projeto, mas seu aspecto
mais visível se dá na oferta de soluções de dispositivos móveis desenvolvidos para oferta de
serviços muito diferentes, que se apropriam de sensores37 estáticos, dinâmicos e participativos
para coleta de informações sobre o tráfego, clima, temperatura, qualidade da água entre outros
(BAYO, 2016). Alguns desses aplicativos podem ser visualizados na quadro abaixo:
Quadro 3: Serviços disponibilizados via aplicativos na cidade de Santander.
NOME DO APP

SEM
REGISTRO
DO USUÁRIO

Santander
Visual

Game que oferece ao cidadão a possibilidade de conhecer fatos históricas de
Santander.

SmartSantanderRA

Permite acesso em tempo real a câmeras, boletins meteorológicos e previsões,
informações sobre ônibus públicos e aluguel de bicicletas, gerando um ecossistema
único para os cidadãos e visitantes sobre a mobilidade urbana.

Pulso de la Ciudad

Permite que os cidadãos reportem problemas urbanos.

Smarter Travel

Cuida Santander

36

FUNÇÃO

Oferece informações sobre as condições de tráfego na cidade, fornecendo
informações em tempo real sobre o status de congestionamento. Combina dados
obtidos a partir de sensores, informação cidadã e estimativas calculadas por
algoritmos.
App oferecido pela empresa concessionária do serviço de limpeza e coleta de lixo
urbano para facilitar a solicitação da coleta e para relatar incidentes relacionados ao
serviço de limpeza. Os eventos registrados neste aplicativo estão integrados com o
Pulso de la Ciudad.

O projeto SmartSantander foi coordenado pela Telefónica I + D (Espanha), sendo seu coordenador técnico a
Universidade de Cantabria (Espanha). Além de parceria com o Desenvolvimento Regional da Cantábria (Espanha),
TTI Norte (Espanha), a Alcatel-Lucent Itália S.p.A. (Itália), Alcatel-Lucent Spain S.A. (Espanha), Ericsson d.o.o.
(Sérvia), Universidade de Surrey (UK), Universität zu Lübeck (Alemanha), Lancaster University (UK), à l'Energie
Atomique Comissariado (França), Instituto de Tecnologia da Computação (Grécia), Alexandra Instituttet A / S
(Dinamarca) e Universidade de Melbourne (Austrália). (FONTE: VITIENES, 2015).
37
Vinte mil sensores fixos foram instalados progressivamente pela Universidade de Cantábria.
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Santander
al móvil

COM
REGISTRO DO
USUÁRIO

App que concentra todas os aplicativos da câmara municipal.

eJoven

Concentra todas as informações do Conselho da Juventude, permitindo os jovens
se inscreverem nas diferentes atividades organizadas pelo Serviço da Juventude,
além de dispor de informações sore eventos e newsletters.

Medcitas

Desenvolvido para conectar pacientes com médicos. Permite aos cidadãos marcar
consultas com diferentes médicos especialistas em cada assunto, dependendo da
disponibilidade de cada um.

PetCitas:

Mesma ideia do Medcitas, mas aplicada ao mundo proprietários de pets e clínicas
veterinárias.

ePark:

Permite ao cidadão fazer o pagamento de estacionamentos públicos pelo celular.

Smart water

O objetivo é dar ao cidadão informação em tempo real do ciclo integral de
fornecimento da água.

Fonte: Autoria nossa.

Das iniciativas de aplicativos demonstrados é possível tecer algumas considerações. A
primeira delas é que a oferta de serviços se dá de forma abrangente, em setores como coleta de
lixo, fornecimento de água, estacionamento, transportes públicos e saúde. A segunda é que a
oferta de serviço não necessariamente se configura num trânsito de conversação entre o
município e os cidadãos, evidenciando a distinção entre aplicativos de serviços e aplicativos de
comunicação. Mesmo que os aplicativos possam oferecer as duas funcionalidades, os de
serviços se aproximam mais das categorias de M-government, com a oferta de serviços
transacionais. Terceiro, alguns serviços são oferecidos com o registro do usuário, o que implica
dizer que a gestão urbana passa a dispor de um conjunto de dados sobre os cidadãos,
proporcionando a entrega de serviços mais personalizados. Quarto, recursos de games e
realidade aumentada 38 são ofertados como uma estratégia de informação, a exemplo dos
aplicativos Santander Visual e SmartSantanderRA39. E por último, destaca-se a possibilidade
de participação através de canais de colaborativismo (crowdsorcing), especialmente realizado
através do aplicativo Pulso del Ciudad40.
O aplicativo Pulso de la ciudad41 se configura como um tipo de sensor participativo que
permite ao cidadão notificar o que acontece na cidade42 (dano, sujeira, falta de iluminação etc.)
compartilhando informações (geolocalização, imagens etc.) com todos os participantes da
38

Trata-se de tecnologias que permitem a integração entre o mundo real e o virtual, permitindo a visualização em
uma nova dimensão que une elementos físicos com informações e realidades virtuais.
39
Disponível em: https://itunes.apple.com/br/app/smartsantanderra/id541890402. Acesso em 25 mar. 2019.
40
As aplicações "O Pulso da Cidade" e "SmartSantanderRA" foram apresentadas no Mobile World Congress, o
primeiro congresso de telefonia móvel do mundo, realizada em Barcelona como experiências bem sucedidas no
uso do aplicativo municipal no âmbito das cidades inteligentes.
41
Disponível em: https://itunes.apple.com/br/app/pulsodelaciudad/id570422605?preserveScrollPosition=
true#?platform=ipad. Acesso em 25 mar. 2019.
42
Ver mais em: https://www.20minutos.es/noticia/1742422/0/#xtor=AD-15&xts=467263. Acesso em: 30/10/2018
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plataforma e enviando informações para o conselho da cidade, que recebe e executa os
procedimentos para resolver os problemas (BAYO, 2016). O ponto mais relevante da
ferramenta é que todos os usuários podem acompanhar o status de andamento das notificações,
permitindo que a atuação da gestão da cidade tenha uma fiscalização coletiva. Ou seja,
diferentemente das soluções interativas dadas pelo governo móvel, em que apenas quem
solicitou tem acesso à resposta do ente público, aqui as respostas são compartilhadas
publicamente.
Conforme Vitienes (2015), o fluxo de informações gerido nos aplicativos circula da
seguinte forma: as notificações postadas pelos cidadãos são encaminhadas para a administração
da cidade através da interação com uma plataforma de gerenciamento municipal, a INCISIS,
uma ferramenta de gerenciamento de incidentes que é usada no Conselho da Cidade. A resposta
e o encaminhamento dado pelo conselho da cidade são encaminhados para o aplicativo e
disponibilizados a todos os usuários do app. A imagem abaixo, ilustra o percurso do processo
comunicativo.
Figura 2: Esquema processo comunicativo da Ferramenta
Gestão de Incidências de Santander

Fonte: José Antonio Teixeira Vitienes. Pulso de la ciudad, co-creación ciudadana en el desarrollo de Santander.
Comunicación presentada al I Congreso Ciudades Inteligentes43.

De acordo com o autor, o aplicativo Pulso de la cidade baseia-se no paradigma da
Percepção Participativa, que se refere ao
[...] conceito de pessoas que trabalham anonimamente, para transmitir e
compartilhar informações sobre o que está acontecendo na cidade em tempo

Publicado em 30 de Abr. 2015. Acessado em: 30 de out. 2018. Disponível
https://www.esmartcity.es/comunicaciones/pulsoa-ciudad-co-creacion-ciudadana-desarrollo-santander
43

em:
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real, contando com a utilização das TIC como uma ferramenta eficaz na
interação entre os cidadãos e as administrações locais44.

O aspecto relevante desse paradigma é que se assenta num parâmetro de confiança da
administração pública com os cidadãos. As postagens se dão anonimamente, permitindo
registros falsos que poderiam comprometer a atuação da administração da cidade. Ainda assim,
a opção pelo anonimato se mostra mais produtiva em termos de comunicação pública, porque
encoraja a participação ao garantir a privacidade dos seus participantes.
Em Glasgow, no Reino Unido, há um aplicativo com proposta muito similar, o My
Glasgow45. Nele o cidadão pode relatar problemas, denunciar comportamentos impróprios e
acompanhar reclamações anteriores. As queixas podem ir desde sujeira, lixo não recolhidos e
semáforos quebrados. Os pedidos são geolocalizados e permitem a anexação de fotos
(HOLANDA; LEMOS, 2016).
Figura 3: Interface do aplicativo MyGlasgow

Fonte: Captura de tela Play Store

Em Boston, nos Estados Unidos, conta-se com o aplicativo BOS:31146, anteriormente
denominado Citizens Connect. Similar a proposta do Pulso del la Ciudade e MyGlasglow,
através dele problemas cotidianos, como buracos na rua, placas mal colocadas, pichações e falta
de iluminação podem ser reportados pela população. As demandas são enviadas para um

44

Do original: El Sensado Participativo es un término que se usa para definir el concepto de personas que
colaboran de forma anónima, para transmitir y compartir información sobre lo que sucede en la ciudad en tiempo
real, apostando por el uso de las TIC como herramienta eficaz en la interacción entre los ciudadanos y sus
administraciones locales.
45
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.myglasgow.council.app&hl=en_GB. Acesso
em: 15 mar. 2019
46
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.cityofboston.citizensconnect. Acesso em
25 mar. 2019.
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departamento especializado e os usuários podem acompanhar o andamento de suas solicitações
(COSTA, 2014). Ele funciona através de uma plataforma de crowdsourcing, em que os
cidadãos se tornam os “olhos e ouvidos” da sua comunidade.

Figura 4: Interface do aplicativo BOSS:311

Fonte: Captura de tela Play Store

Na América do Sul, Medellín se converteu na primeira cidade da Colômbia com um
programa de governo focado em cidades inteligentes, o Medellín Ciudad Inteligente, que tem
suas linhas estratégias definidas a partir de quatro eixos: participação cidadã, governo aberto,
inovação social e sustentabilidade. Com essas quatro premissas, o programa busca gerar uma
cultura de participação que possibilite o desenvolvimento de espaços para que as propostas dos
habitantes possam ser consideradas nas políticas públicas da cidade. Do mesmo modo, os dados
gerados pela administração púbica devem estar disponíveis para acesso e uso pelos cidadãos,
permitindo que eles possam contribuir para encontrar soluções para os problemas identificados
a sua volta. Como ação concreta dessa proposta está o desenvolvimento de ações de
comunicação pública, em que os aplicativos se apresentam apenas como uma parte do processo,
do qual se incluem também canais de televisão e gestão de redes sociais (AMAR, 2016).
Além disso, os aplicativos têm contribuído com o sistema de segurança pública,
constituindo-se em mais um instrumento de uma rede composta por câmeras de vídeovigilância distribuídas por toda a cidade, dados de agências governamentais e informações

100
enviadas via telefone. Através do app Te Pillé47, os cidadãos são convocados a colaborar de
forma anônima com o envio de vídeos ao vivo de casos de assaltos e roubos diretamente para
Centro de Controle responsável por coordenar as ações de segurança da cidade.
Na cidade de Ningbo, na China, os cidadãos podem interagir com a gestão municipal
comunicando problemas e enviando sugestões através do aplicativo iCityBOSS, que reúne
dados da gestão pública, de instituições e empresas com o propósito de ser um canal para oferta
de serviços, utilizando dados de GPS para enviar informações em tempo real a partir da
localização do usuário (BOUSKELA et al, 2016).
4.2 Aplicativos urbanos nas capitais brasileiras

No Brasil, a intensificação da oferta de serviços via dispositivos móveis levou o Comitê
Gestor da Internet no Brasil (CGI-BR) a incluir, a partir de 2015, questões relativas a oferta de
serviços via aplicativos em suas pesquisas. Em 2015, o relatório 48 divulgado pelo Comitê
apontou que apenas 4% das prefeituras municipais de todo o país utilizavam aplicativos
desenvolvidos por elas. No relatório seguinte, divulgado em 2017, o número de prefeituras a
disponibilizar aplicativos já chegava a 77% entre as capitais e 9% entre os municípios do
interior (ver gráficos 1 e 2). Este tópico apresenta um mapeamento dos aplicativos oficiais
utilizados pelas capitais dos 26 Estados brasileiros.

47

Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.seguridadenlinea.tepille&hl=pt. Acesso em:
25 mar. 2019.
48
A pesquisa da Cecti.br foi realizada entre julho e outubro de 2015 e entrevistou 996 prefeituras e 620 órgãos
públicos federais e estaduais.
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Gráfico 1: Prefeituras quanto a oferta de recursos aos cidadãos
via dispositivos móveis 2015

Fonte: CGI.BR, Relatório Governo Eletrônico 2015.

Gráfico 2: Prefeituras quanto a oferta de recursos aos cidadãos
via dispositivos móveis 2017

Fonte: CGI.BR, Relatório Governo Eletrônico 2017.

Conforme relatório da CGI os “aplicativos para celular podem ser ferramentas
importantes para a prestação de serviços públicos, em função da possibilidade de serem
acessados a qualquer instante e de qualquer lugar” (CGI.BR, 2017, p. 129).
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O crescimento no uso de smartphones para oferta de serviços eletrônicos do setor
público se manifesta também na atenção dada ao tema pelos pesquisadores, perceptível pelo
crescimento de estudos na área. Além do debate sobre serviços eletrônicos, o uso de aplicativos
nas cidades brasileiras são citados ainda em referência à gestão das cidades inteligentes, nas
quais os aplicativos aparecem como interface de comunicação com o cidadão.
O Rio de Janeiro é o caso mais emblemático, frequentemente citado como caso de
sucesso de smart cities. Como parte de suas ações de inteligência está o aplicativo Central 1746
que permite fazer solicitações dos principais serviços municipais.
Exemplos de experiências como essa podem ser observados ainda em cidades como
Fortaleza, Vitória e Belo Horizonte. Em todos os casos, os discursos oficiais das prefeituras
que os utilizam sempre fazem menção ao aspecto da interação com o cidadão, ressaltando
aspectos como o fortalecimento da cidadania, gestão pública, participação e governança.
Para o levantamento apresentado neste capítulo o percurso metodológico de
investigação seguiu as etapas de identificação, coleta e análise dos dados. Além de oferecer um
panorama dos aplicativos das prefeituras brasileiras o objetivo foi propor uma classificação a
fim de reconhecer como as cidades têm se apropriado dos aplicativos para a comunicação com
os seus cidadãos. A identificação consistiu em busca49 na loja da Play Store50 e consulta nos
portais governamentais das prefeituras.
No levantamento

inicial verificou-se um conjunto muito distinto de aplicativos

utilizados na realidade brasileira, levando-nos a algumas constatações. A primeira dela é o uso
do WhatsApp como uma plataforma de comunicação oficial 51 de algumas secretarias
municipais, presente principalmente em capitais com um quantitativo populacional menor. A
segunda é que os aplicativos são desenvolvidos também para divulgação de eventos,
dispensando o acompanhamento contínuo das prefeituras. São instrumentos de marketing que
funcionam por um período datado, sendo verificado em grandes eventos do calendário, como o
carnaval, por exemplo.
Além dos eventos, em menor escala, é possível indicar o uso ainda para consultas
populares, como por exemplo o aplicativo Ouvindo Nosso Bairro desenvolvido pela

49

Aos dados foram coletados nos meses de setembro e outubro de 2017.
O sistema android foi escolhido pela constatação que eles são maioria no universo de aplicativos no Brasil.
Pesquisa da consultoria IDC revela que 95,5% dos aparelhos comercializados entre julho e setembro de 2016
rodavam o sistema operacional Android no Brasil.
51
Embora seja do nosso entendimento que é uma ferramenta importante para comunicação com o poder público
a avaliação dessa ferramenta não foi possível pela sua especificidade, seu conteúdo não fica armazenado para
consulta posterior, o que implica no uso de ferramentas metodológicas próprias para esse meio.
50
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Companhia de Governança Eletrônica (COGEL) da Prefeitura de Salvador. Trata-se de uma
consulta pública sobre os investimentos de Salvador e esteve disponível para votação eletrônica
por período determinado.
Foram identificados ainda games que se apresentam também na versão de aplicativos e,
embora, não sejam canais para comunicação direta com o cidadão contribuem para a cidadania
por se tratarem de jogos com propostas inclusivas, a exemplo do app Clean city e Alter, ambos
utilizados por Curitiba.
Considerando, pois, a diversidade de aplicativos identificados, foram estabelecidos
alguns critérios de seleção para eleger os aplicativos a serem analisados nessa pesquisa. Foram
considerados os que atendiam simultaneamente a quatro requisitos: 1) ter o cidadão como
público-alvo; 2) estar disponível para download na Play Store; 3) ser apresentado pela
Prefeitura como um aplicativo oficial; 4) ter no mínimo 100 downloads. A definição desses
critérios implica dizer que alguns aplicativos ficaram fora da amostra por não atenderem a um
dos critérios, mesmo que se tratasse de experiências com temáticas relevantes para a cidadania
e por consequência, para a comunicação pública. Em outros casos, no momento da coleta de
dados o aplicativo estava passando por atualização e indisponível na loja, caso do aplicativo
Mosquito Zero, da Prefeitura de Salvador.
É necessário dizer ainda que o foco da pesquisa são os aplicativos desenvolvidos e/ou
gerenciado pelas prefeituras, ou contratados por ela, para o uso oficial na gestão pública
municipal. Deste modo não foram analisados aplicativos de mídias sociais52, como Twitter,
Facebook, Instagram, WhatsApp, You Tube e Google Maps. Também não foram analisados
aplicativos como Uber e Waze 53 e aplicativos para pagamento de estacionamento. Foram
excluídos ainda os aplicativos usados para a gestão interna da prefeitura e aqueles destinados a
eventos específicos54.
Feitas todas essas considerações, foram catalogados a presença de 84 aplicativos
diferentes distribuídos pelas 26 capitais dos Estados brasileiros. Se consideramos os aplicativos

52

No levantamento exploratório foi possível verificar que algumas prefeituras fazem uso de aplicativos não
específicos para oferta de serviços próprios da prefeitura. Como por exemplo a Prefeitura de Manaus que usa o
aplicativo Google Maps para informar a população sobre a localização das carretas de saúde, que oferecem serviço
itinerante de consultas e exames. Em alguns casos também foi identificado o uso do WhatsApp por algumas
secretarias ou órgãos para facilitar a comunicação com o cidadão. Ex: Prefeitura de Porto Velho (RO), Natal (RN),
Campo Grande (MS).
53
Exceto para os casos em que a Prefeitura tem um acordo/contrato assinado para troca de informação. Ex:
Prefeitura do Rio de Janeiro e o aplicativo waze.
54
Cita-se, como exemplo, o aplicativo “Carnaval 2017 – tem folia na cidade” disponibilizado pela prefeitura de
Rio Branco (AC) com a programação do carnaval, e Recife bom de bola, criado para programação e interação do
campeonato em 2015 entre outros.
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que são utilizados em mais de uma cidade esse número sobe para 94. O levantamento foi
realizado em 2017 e atualizados em 2018, verificando-se uma alteração na quantidade deles,
conforme tabela a seguir.
Tabela 1: Distribuição quantitativa de aplicativos por capital
ESTADO

CIDADE

POPULAÇÃO

QT. APPS 2017

QT. APPS 2018

SP São Paulo

12.106.920

18

18

RJ Rio de Janeiro

6.520.266

18

9

BA Salvador

2.953.986

6

6

CE Fortaleza

2.627.482

5

8

MG Belo Horizonte

2.523.794

3

4

AM Manaus

2.130.264

4

6

PR Curitiba

1.908.359

2

2

PE Recife

1.633.697

2

3

RS Porto Alegre

1.484.941

5

1

GO Goiânia

1.466.105

2

3

PA Belém

1.452.275

2

1

MA São Luís

1.091.868

2

1

AL Maceió

1.029.129

3

4

RN Natal

885.180

2

3

MS Campo Grande

874.210

1

2

PI Teresina

850.198

2

4

PB João Pessoa

811.598

2

2

SE Aracaju

650.106

1

1

MT Cuiabá

590.118

4

3

RO Porto Velho

519.436

2

3

SC Florianópolis

485.838

1

1

AP Macapá

474.706

0

0

AC Rio Branco

383.443

2

2

ES Vitória

363.140

6

4

RR Boa Vista

332.020

0

0

TO Palmas

286.787
Total

4

3

99

94
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Fonte: Dados populacionais: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e Indicadores Sociais.
Estimativa população 2017. Acesso: 17/10/2017. Disponível em: http://cod.ibge.gov.br/2WQJ1. Dados dos
aplicativos: Pesquisa da autora.

Para as análises realizadas foram tomadas como referências os 94 aplicativos, os quais
foram organizados por regiões, áreas administrativas, desenvolvedores e fluxo comunicacional.
Ressaltando-se que essas categorizações não esgotam todas as possibilidades interpretativas e
nem todas as classificações possíveis para os aplicativos analisados.

4.2.1 Aplicativos por Regiões

Das 26 capitais analisadas apenas nas cidades de Macapá (AP) e Boa Vista (RR) não
foram identificados aplicativos de acordo com os critérios estabelecidos. Em relação a 2017 foi
registrado um pequeno decréscimo na quantidade de aplicativos. Em alguns casos isso se deu
pela concentração de várias funcionalidades antes dispostas em vários aplicativos, o que
representa uma maior organização dos serviços prestados, como é o caso do aplicativo "Zap
Carioca55", da prefeitura do Rio de Janeiro. Em outros casos, os aplicativos foram suprimidos
da loja (ex: App Capester) ou deixaram de se vincular a Prefeitura.
São Paulo se destaca como a cidade com maior quantidade de aplicativos, o que
proporciona à região Sudeste a maior representatividade em relação as demais regiões do país.
A região Nordeste, a despeito de ter a maior quantidade Estados, aparece na segunda
posição, representada por 34% do universo de aplicativos. A região Sul apresenta a menor
concentração com apenas 4,3% dos aplicativos analisados.
Gráfico 3: Distribuição de aplicativos por região

Fonte: autoria nossa.

55

Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.rj.rio.iplanrio.portalcarioca.zapcarioca.
Acesso em: 26 mar. 2019.
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Ressalte-se que não há nenhuma legislação que obrigue ou oriente os municípios a
disponibilizarem informações ou serviços via aplicativos. A utilização dessas mídias como
canal de atendimento ao cidadão é de interesse discricionário da gestão municipal. Desse modo,
os serviços oferecidos estão dispersos em áreas muito variadas, que vão desde serviços
eletrônicos a canais de comunicação entre um órgão público e os cidadãos usuários de
aplicativos.
No tópico seguinte apresentamos como esses serviços são oferecidos nas distintas áreas
administrativas.

4.2.2 Aplicativos por atividade (Setor Administrativo)

Como vimos no capítulo 3 a classificação por área é recorrente quando se busca analisar
os aplicativos. Neste trabalho, a classificação por área busca identificar que aspectos são
priorizados pelas gestões públicas no oferecimento de serviços via aplicativos.
Com base na observação das funcionalidades oferecidas e das secretarias vinculadas os
aplicativos foram classificados nas seguintes áreas/setores: 1) Administração Pública e
Comunicação; 2) Cidadania e Direitos; 3) Lazer, Cultura e Turismo; 4) Educação; 5) Finanças
e Tributos; 6) Infraestrutura Urbana; 7) Saúde e Meio Ambiente; 8) Mobilidade (Trânsito e
Transporte); e 9) Segurança.
Nas linhas que seguem apresentamos as principais características dos aplicativos em
cada uma das áreas. Neste aspecto, é importante ressaltar que mais relevante que os dados
quantitativos são as manifestações das funcionalidades oferecidas. Isto porque, após a
observação dos aplicativos por dois anos seguintes e consecutivos, constatou-se uma variação
dos dados numéricos e uma maior estabilidade em relação às funcionalidades e serviços
ofertados, pois mesmo quando um aplicativo deixa de estar disponível um similar é oferecido
em seu lugar.

Mobilidade
O setor de mobilidade é o que apresenta maior concentração de aplicativos por áreas.
Ao todo foram verificados o uso de 34 aplicativos nesse setor, um percentual de 36,2%. O setor
inclui as atividades de trânsito e transporte, inserindo-se aplicativos com a finalidade de
fornecer informações sobre os horários de ônibus ou metrô, localização de bicicletas e
reclamações e/ou denúncias sobre problemas em vias públicas.
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O maior percentual é registrado entre os aplicativos que têm a funcionalidade de
informar sobre o horário do ônibus, seja online ou off-line. Os aplicativos Meu ônibus,
Cittamobi e Moovit são os principais a oferecerem esses serviços, repetindo-se entre capitais
de regiões distintas.
Além dos aplicativos que disponibilizam informações sobre rota e horários dos ônibus,
destacam-se aqueles destinados ao aluguel de bicicletas. Na primeira amostra coletada nessa
pesquisa, realizada em 2017, eles representam 14,3% dos aplicativos de mobilidade, geralmente
vinculados a empresas privadas e gerenciadas por secretarias municipais de turismo e lazer. Em
2018, quando da atualização dos dados, esse número se revelou inferior em decorrência da
mudança de estratégias de empresas privadas que patrocinam a oferta dos serviços.
Registra-se ainda os aplicativos cuja finalidade é registrar ocorrências no trânsito. Neste
aspecto cita-se o app Capester, utilizado em 2017 pelas prefeituras de Vitória e Porto Alegre
para o registro de infrações de trânsito através de vídeos. Entretanto, em 2018 ele não estava
mais disponível para download. Em Salvador, o Noa Cidadão cumpre essa função através do
registro de imagens.
Em menor proporção, aparecem os aplicativos para metrô e táxi. Este último registra-se
como um serviço diferenciado no cenário dos aplicativos de serviço público. Isto porque eles
não cumprem a função de aproximar o setor público dos cidadãos, mas de oferecer um serviço
externo: cumprem a função de oferecer serviços de táxi.
Embora os táxis sejam um serviço privado, registra-se essa ação pela ênfase com que
algumas prefeituras dão para a sua divulgação. As iniciativas nessa área surgem depois do
debate sobre a autorização de aplicativos de transporte de passageiros. Em algumas cidades, a
rejeição inicial da proposta de legalização do transporte de passageiros via aplicativos (ex:
Uber, 99, etc.) conduziu as prefeituras, em parcerias com sindicatos ou cooperativas de taxistas,
a lançarem uma plataforma oficial para que os cidadãos pudessem solicitar táxi. Iniciativas
como essas foram identificadas nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e Manaus, com os
aplicativos SP Táxi, Táxi Rio e Manaus Táxi, respectivamente. As prefeituras do Rio de Janeiro
e Vitória utilizam ainda o Waze para o monitoramento oficial do trânsito da cidade e para
emitir informações oficiais sobre o trânsito da cidade via aplicativo.
A concentração de aplicativos na área de mobilidade nos leva a sugerir três argumentos
explicativos: o primeiro é que, por se tratar de serviços de mobilidade é a área que mais se
identifica com a natureza dos dispositivos móveis; a segunda é a preocupação contemporânea
das gestões municipais em administrar o trânsito nas cidades em decorrência do crescimento da
frota de veículos nas cidades e, terceiro, que por se tratar de um serviço local demanda a atuação
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prioritária da prefeitura mais do que em outros setores como saúde e educação, por exemplo,
em que responsabilidade do município é compartilhada com Estados e União.

Finanças e Tributos
A Constituição Federal diz em seu artigo Art. 30, III, que compete aos Municípios “instituir
e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da
obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei” (BRASIL,
1988, não paginado). Dessa forma, compreende-se que as gestões municipais são responsáveis
não só por gerir a arrecadação, como também tornar públicas e prestar contas dos tributos
arrecadados e da sua destinação, máxima que se traduz como o princípio da transparência,
fundamental para o exercício de uma comunicação pública.
Partindo dessa premissa, verifica-se que boa parte dos aplicativos das gestões municipais
são destinadas a essa área. No corpus analisado, os aplicativos da área de Finanças e Tributos
aparecem com a segunda maior representatividade, com 12,8%. Embora liste a segunda
posição, verifica-se um desequilíbrio na sua distribuição, pois a grande maioria é representado
pela cidade de São Paulo.
A função prioritária desses aplicativos é ser um instrumento de serviço eletrônico,
facilitando o acesso à impressão de guias para pagamento de tributos, acesso à nota fiscal e
acompanhamento de processos. São ofertados serviços para emissão de IPTU, emissão e
acompanhamento de nota fiscal e pagamento de impostos e taxas. Além de São Paulo, foram
identificados aplicativos com essas funcionalidades em Manaus, Fortaleza e Salvador.

Infraestrutura
A área de infraestrutura representa 11,7% do total analisado e está presente em 10
cidades. O foco desses aplicativos é fazer o registro de problemas urbanos como iluminação
pública, pavimentação asfáltica, buraco nas vias, coleta de lixos e entulhos. Sua funcionalidade
principal é solicitar um serviço ao setor público ou fazer o registro de algum problema urbano,
ressaltando o poder do cidadão como um ente fiscalizador do serviço público.
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Pertencem a esse grupo os aplicativos Porto Velho iluminada 56 , Colab, Cidade
iluminada57, SP 15658, Fiscalize Fortaleza59 e 1746 Rio. Alguns aplicativos se repetem nas
prefeituras analisadas, como é caso do Colab, que no levantamento de 2017 apareceu em cinco
cidades (Curitiba, Natal, Porto Alegre, Recife e Teresina) e permanece em três em 2018.

Saúde e Meio ambiente

As áreas de Saúde e Meio Ambiente embora administrativamente sejam separadas,
foram agrupadas aqui porque foi identificada uma quantidade significativa de aplicativos cuja
temática éo mosquito transmissor da dengue, o que se alinha tanto ao controle sobre o meio
ambiente (chuvas e repositório de águas) e ao tratamento da doença em si (assistência
hospitalar), que se concentra na área de saúde.
Somados, os aplicativos das áreas de saúde e meio ambiente representam 14,9% dos
aplicativos analisados. Entre as funcionalidades encontradas nos serviços dessa área estão:
disponibilizar informações sobre o funcionamento das Secretarias Municipais de Saúde,
localização de unidades de atendimento de saúde, informações sobre postos de medicamento,
marcação de consultas e denúncias de registro de focos do mosquito da dengue.
O registro de focos do mosquito Aedes aegyptis dengue apresenta o maior percentual de
atividades nessa área, sendo responsável por 35,7% dos aplicativos nessa área, incluindo-se
Goiânia contra o Aedes60, Aqui Mosquito não se cria61 e Sem Dengue62.
Na área de Meio Ambiente, além do controle e registro de focos do mosquito, as
principais funcionalidades identificadas são o registro de denúncias de crimes ambientais,
indicações de locais para entrega de lixo reciclável e informações climáticas sobre o
tempo/clima.

Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.exati.emdurpvh. Acesso em 25 mar. 2019.
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.exati.cidadeiluminada. Acesso em 25 mar.
2019.
58
Disponível em : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmsp.sp156. Acesso em 25 mar. 2019.
59
Disponível em : https://play.google.com/store/apps/details?id=cidadao.app.fiscalize.agefis.fortaleza.ce.gov.br.
Acesso em 25 mar. 2019.
60
Disponível
em:
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.go.goiania.www10.APControle
AntivetorialMobile. Acesso em: 25 mar. 2019.
61
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.rj.rio.multirio.aquimosquitonaosecria.
Acesso em: 25 mar. 2019.
62
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=colab.semdengue. Acesso em: 25 mar. 2019.
56
57
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Administração e Comunicação

O que aqui denominamos de áreas de administração e comunicação são, na verdade, os
aplicativos com funcionalidades mais difíceis de serem categorizados porque, em tese, todos os
aplicativos mencionados são simultaneamente de administração, pois servem para gerir algum
interesse da administração municipal, e também de comunicação, pois servem, para facilitar a
comunicação de algum modo. Então porque foi criada uma classificação específica para esse
grupo?
A classificação se deu para agrupar aqueles aplicativos, cujas funcionalidades atendiam
mais de uma área, sendo um repositório para receber demandas de diversas áreas, incluindo
aqueles voltados para disponibilizar informações públicas sobre o funcionamento de órgãos
públicos e serviços de atendimento ao cidadão (SAC) e ouvidorias.
Nessa área estão inseridos aplicativos para o registro de solicitação de serviços e
comunicação com o cidadão, tais como: Fala Campo Grande63, Vitória Online e Zap Carioca.
Percebe-se que, embora haja uma grande quantidade de aplicativos nessa área, diferentemente
dos aplicativos de trânsito, os quais apresentam uma padronização sobre os serviços ofertados,
na categoria de administração estão agrupados serviços muitos diferentes.
Os aplicativos classificados como de comunicação cumprem uma função muito
específica de divulgar notícias, caso do Espalhe Teresina64, ou para servir de mediação para
comunicação como é o caso do Hand Talk Tradutor65, usado como um tradutor de libras e o
Elas, que funciona como um “botão de alarme” para mulheres solicitarem ajuda em casos de
agressão ou violência física.

Cidadania e Direitos

Tal qual a categoria de Administração e Comunicação, em tese, todos os aplicativos
com finalidades públicas contribuem, de certo modo, para aprimorar relações de cidadania e o
acesso a direitos. Entretanto, essa classificação foi aplicada àqueles aplicativos que têm por

Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cordova.myapp004402. Acesso em: 28 mar.
2019.
64
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.net.dex.espalheteresina. Acesso em: 28 mar.
2019.
65
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.handtalk. Acesso em 28 mar. 2019.
63
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finalidade reivindicar direitos ou divulgar aspectos de determinadas legislações de modo a
orientar o cidadão sobre seus direitos e deveres.
Os aplicativos com essas funcionalidades representam 6,4% do corpus analisado e são
representados pelos Procon Vitória66, Procon Cuiabá67, Codecon (Salvador), Procon Fortaleza68
(Fortaleza), RBTrans legis69 (Rio Branco) e Projeto Redenção (São Paulo).

Lazer, Cultura e Turismo

Uma outra área identificada nos serviços disponíveis através de soluções de dispositivos
móveis foi aqui categorizada como Lazer, Cultura e Turismo. Eles aparecem com menor
representatividade, apenas 4,3% podem ser classificados nessas áreas e em geral, eles cumprem
a função de emitir informações sobre um determinado aspecto turístico da cidade, seja um
parque ambiental, um museu ou ainda sobre a cidade de uma forma geral, como é o caso do
app VisitNatal 70 , que disponibiliza informações sobre hospedagem alimentação e serviços
disponíveis na cidade.

Segurança

Em menor proporção aparecem os aplicativos da área de segurança, com apenas 2,1%
e sendo representado pelos aplicativos Freeda71 e SP Mais Segura72. Este último atua como uma
plataforma para o regitro colaborativo de incidentes de segurança ocorrido em regiões da
cidade.

Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.primelan.procon. Acesso em: 28 mar. 2019.
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goncalvescordeiro.proconcuiaba. Acesso
em: 28 mar. 2019.
68
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.app.gpuu1205137.gpuufa49c6569
d45d4b40591e8aec0661dfb. Acesso em: 28 mar. 2019.
69
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.app.gpu1841712.gpu00e5f61b068411780
19bef20f828eca7. Acesso em: 28 mar. 2019.
70
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.ufrn.visitnatal. Acesso em: 25 mar. 2019.
71
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.free.freeda. Acesso em: 28 mar. 2019.
72
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.policiapopular.spsegura. Acesso em: 28
mar. 2019.
66
67
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Educação

Na área de educação quase não foram registrados casos. O único identificado, trata-se
do aplicativo Matrículas Amazonas73, que permite fazer reservas de vagas nas escolas públicas
municipais e estaduais da cidade. Trata-se, na verdade, de uma solução partilhada entre Estado
e Prefeitura.

4.2.3 Aplicativos quanto aos desenvolvedores

Conforme argumentado no segundo capítulo, o desenvolvimento de aplicativos
distingue-se das mídias que o antecederam, principalmente dos meios de comunicação de
massa, por convocar uma rede de atores com ações diferentes das outras mídias. Um deles é a
figura do desenvolvedor, muitas vezes representado por uma empresa e não por uma pessoa
isolada.
Partindo dessa premissa, buscou-se levantar o perfil dos desenvolvedores de aplicativos
utilizado pela prefeitura. Investigar o perfil deles é relevante em um trabalho que trata sobre a
comunicação pública porque, conforme discutido no primeiro capítulo, a comunicação pública
é definida principalmente em razão da sua finalidade, qual seja, atender os interesses dos
cidadãos em primeiro lugar, buscando ampliar a cidadania. Sendo assim, o esforço por mapear
os desenvolvedores parte da necessidade de identificar quem são os responsáveis por
desenvolver essas funcionalidades voltadas para o interesse público.
O desenvolvimentos dos aplicativos nas cidades analisadas podem se dar de quatro
formas: 1) Pelo próprio órgão que gerencia o aplicativo (ex: secretaria, uma autarquia ou uma
superintendência) através de seus departamentos de tecnologia da informação; 2) Por outro
órgão público, seja da estrutura organizacional da prefeitura ou de outros entes governamentais;
3) Por entidade privada de caráter não lucrativo, quando é desenvolvido por uma organização
não governamental (Ex: Instituto, Sindicato ou similar) e; 4) Por entidade privada de caráter
lucrativo, quando se trata de uma empresa de fins lucrativos, seja de grande, médio ou pequeno
porte.

73

Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=pu8asr.ddns.net1080.matrculasamazonas.
Acesso em: 28 mar. 2019.
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No caso brasileiro, são os desenvolvedores privados de finalidades lucrativas os
principais responsáveis pelo desenvolvimento de aplicativos utilizados pelas prefeituras. Eles
representam 55,9% da amostra analisada.
Gráfico 4: Distribuição dos aplicativos quanto ao desenvolvedor

Fonte: Autoria nossa

Os aplicativos desenvolvidos por empresas privadas podem ser contratados diretamente
pela Prefeitura para desenvolver um serviço específico buscando atender a funcionalidade do
órgão. Ou, em outros casos, o desenvolvedor apresenta uma solução pronta que a prefeitura
pode adotar na sua estratégia de gestão. Os aplicativos que informam hora e rota de transporte
público são os principais exemplos deste último caso, tais como Moovit74, Cittamobi e Meu
ônibus75.
Como vantagens das soluções proporcionadas por desenvolvedores privados está o fato
de ofertarem expertise no desenvolvimento dos serviços, uma vez que se dedicam integramente
a isso. Oferecem melhores condições de inovação e monitoramento das funcionalidades
ofertadas e com atualizações mais frequentes.
Por outro lado, empresas privadas funcionam sob lógicas diferente do setor público,
podendo omitir informações de relevância estratégica para elas, como as formas de manter seus
interesses comerciais, que pode se dá pela apresentação de anúncios (Fig. 5) e também porque
“sequestram dados” de localização a fim de personalizar seus anúncios.
Os dois aplicativos ilustrados na figura 5 utilizam da estratégia de oferecer anúncios
comerciais. E também precisam de dados de localização do usuário para garantir melhor
desempenho das suas funcionalidades, mas desconhece-se a forma como esses dados são
geridos para além do serviço anunciado pelo aplicativo.
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Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tranzmate. Acesso em: 28 mar. 2019.
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.m2m.meuonibus. Acesso em: 28 mar.
2019
75
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Figura 5: Apresentação dos aplicativos cittamobi e SP+Segura na Play Store

Fonte: Captura de tela Play Store.

A outra modalidade de desenvolvimento de aplicativo é aquela coordenada por
empresas públicas distintas do órgão gerenciador do serviço. A prática mais comum é que
órgãos municipais de processamento de dados, ou secretarias de inovação e tecnologia sejam
convocadas para desenvolver soluções para a órgãos da estrutura da administração municipal.
Por se tratarem de orgãos vinculados às adminstrações municipais não se verifica
choque de interesse quanto a sua finalidade. Essa prática é adotada para o desenvolvimento de
23,7% dos aplicativos analisados. A Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia
(PRODAM-SP), a Companhia de Processamento de Dados do Município de Porto Alegre
(PROCEMPA) e a Empresa Municipal de Informática do RJ (IplanRio) são alguns exemplos
de desenvolvedores desse tipo.
Com menor representatividade estão aqueles órgãos que desenvolvem seus próprios
aplicativos no âmbito da sua estrutura interna. E em menor quantidade aqueles desenvolvedores
que agem, aparentemente, sem interesses comerciais. Eles não compõem a estrutura
administrativa da gestão municipal, mas também não são motivados por interesses
mercadológicos.
As motivações que levam uma prefeitura a adotar determinado tipo de desenvolvedor
não foram investigados nessa etapa, mas podemos inferir que ela interfere diretamente na forma
como o ente público se comunica com os usuários dos aplicativos. Esta relação poderá ser
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melhor demonstrada no capítulo seguinte, em que se realiza um estudo de caso da realidade de
Salvador.

4.2.4 Aplicativos quanto aos Fluxos de Comunicação

Considerando a diversidade de funções e serviços disponíveis nos aplicativos das
prefeituras analisadas, propor uma análise que contemple os fluxos de comunicação revela
também um interesse por compreender as formas e canais de participação disponíveis nessas
mídias. Como visto, nem todos os aplicativos têm como função principal ser um mediador do
processo comunicativo entre prefeitura e cidadã. Em muitos casos, trata-se apenas de oferecer
um serviço eletrônico a ser executado online.
Avaliar o nível de interação e participação proporcionado pelos canais de comunicação
utilizados é uma preocupação recorrente quando se trata de comunicação pública. Trata-se de
criar mecanismos para aproximar o setor público dos cidadãos, verificando as ferramentas e
dispositivos que a entidade pública dispõe para comunicação com o cidadão.
Em decorrência dessa preocupação, como vimos, algumas classificações surgem no
sentido de mensurar essa participação. No tópico sobre M-participation ressaltamos as
propostas de Amaral (2014), que classifica o nível de participação dos meios em avançado,
fraco, moderado e incipiente, a partir da quantidade de canais disponíveis numa determinado
site, e a proposta de Streich (apud Streich e Höffken, 2013) que se baseia no fluxo de
comunicação de dados, classificados como unidirecional (um para muitos), bidirecional (um
para um) e multidirecional (muitos para muitos). Neste trabalho, adotamos a classificação de
Streich a fim de verificar o grau de participação e interação proporcionada pelos aplicativos.
Do corpus analisado foi possível identificar quatro modelos de fluxos diferentes: 1)
unidirecional da prefeitura para o cidadão, que corresponde aqueles em que o aplicativo
consiste num repositório de conteúdo de uma área específica (por exemplo, horários de
funcionamento, endereço e telefone de órgãos públicos; legislação de trânsito, informações
turísticas etc.); 2) Unidirecional do cidadão para a prefeitura, que corresponde aqueles em que
o cidadão é convocado a emitir informações sem um feedback correspondente; 3) Bidirecional,
aqueles em que há uma troca de informações, seja direta ou eletronicamente; 4) multidirecional,
em que o fluxo de comunicação é compartilhado entre os usuários entre si e entre eles e a
prefeitura.
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Na capitais brasileiras, a distribuição dos fluxos de comunicação apresenta-se conforme
gráfico abaixo, que indica maior concentração entre os aplicativos bidirecionais. Porém, se
somados as duas modalidades de fluxo unidirecional ela se destaca com 47,9%.
Gráfico 5: Distribuição dos aplicativos quanto o fluxo de comunicação

Fonte: autoria nossa.

O modelo unidirecional representa a troca de informações entre cidadão e prefeitura em
apenas um sentido. Ou seja, o cidadão/usuário ou envia informações ou recebe informações.
Os números indicam que as informações partindo da prefeitura acontecem em maior proporção,
estando presente em 82,2% dos casos de fluxo unidirecional. Quanto aos aplicativos de fluxo
bidirecional, listamos nessa categoria aqueles em que o cidadão pode se comunicar com o setor
público para solicitar um serviço, e o mesmo recebe uma resposta ou pode monitorar o
acompanhamento da sua solicitação pelo próprio aplicativo. Em algumas situações o
acompanhamento não é possível, mas como o aplicativo dispõe de um canal de abertura para
que o usuário possa enviar informações para a prefeitura ele foi categorizado com bidirecional.
O esforço por classificar os níveis de comunicação nos conduziu a incluir aplicativos de
serviços nessa modalidade, embora não os reconheçamos como aplicativos de comunicação.
Corresponde aqueles com funcionalidades transacionais, ou seja, em que o usuário acessa o
serviço via dispositivo e executa toda sua atividade no próprio aplicativo sem precisar de um
feedback do ente público. Os aplicativos da área de finanças que permitem acesso a boletos
para pagamento de impostos são um exemplo desse tipo.
Apesar do foco ser a comunicação entre cidadão e prefeitura, foi verificado ainda um
fluxo bidirecional entre cidadão-cidadão. O melhor exemplo desse último tipo é o Táxi Rio, um
aplicativo desenvolvido pela prefeitura do Rio de Janeiro para comunicação entre taxistas e
usuários de táxis. A proposta do aplicativo é ser uma alternativa oficial para substituir o uso de
aplicativos para transporte clandestino (ilegal) de passageiros.
Em resumo, foram categorizados como bidirecionais:
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1. Aplicativos de comunicação entre cidadão e prefeitura. Ex: 1746 Rio, Vitória Online,
Fala Campo Grande, Acelera SP, PBH mobile76.
2. Aplicativos de transação eletrônica: Nota Paulistana77, Nota Salvador.
3. Aplicativos de comunicação entre cidadãos: Táxi Rio e Elas.
E por fim, em menor proporção, estão os aplicativos classificados aqui com fluxo
multidirecional, eles representam 9,6% da amostra analisada e corresponde aqueles aplicativos
em que, tanto a prefeitura quanto os cidadãos contribuem para a oferta de dados e informações.
Em relação aos fluxos de comunicação e as áreas identifica-se algumas tendências. A
área de infraestrutura urbana concentra o maior percentual de aplicativos com abertura para a
participação ou comunicação com o cidadão. Via de regra, refere-se a aplicativos em que o
cidadão pode reportar problemas de infraestrutura urbana (como buracos nas vias, entulho, lixo,
melhoria das calçadas, iluminação etc.). O registro se faz normalmente através do
compartilhamento da localização e de fotos do incidente.
Na totalidade dos aplicativos dessa área é possível fazer um registro de ocorrência para
enviar informações para o setor público. A diferença entre eles está na forma de recepção e
compartilhamento dessas informações: nos aplicativos Porto Velho iluminada78 e Manaus Mais
Luz79 o cidadão envia suas postagens ou denúncias sobre problemas urbanos, mas não recebe
feedback ou acompanha a sua postagem, é o típico caso de fluxo unilateral do cidadão para a
prefeitura.
No SP 156, Cidade iluminada80, Alô Pequi81 e 1746 Rio a comunicação ocorre no fluxo
bidirecional. Ou seja, o cidadão entra em contato com a prefeitura e tem a possibilidade de
acompanhar o andamento da sua, e somente sua, solicitação, via aplicativo.
No aplicativo Colab, por sua vez, é possível fazer o registro e acompanhar sua
solicitação e o registro dos demais usuários. É possível ainda compartilhar e apoiar a causa,
num claro exemplo de fluxo multidirecional, conforme a imagem abaixo.

Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.pbh.appservicos. Acesso em 28 mar.2019.
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.gov.sp.fazenda.nfp.app. Acesso em 28 mar.
2019.
78
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.exati.emdurpvh. Acesso em 28 mar.2019.
79
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.exati.manausluz. Acesso em 28 mar.2019.
80
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.exati.cidadeiluminada. Acesso em 28
mar.2019.
81
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brpav.alopequi. Acesso em 28 mar.2019.
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Figura 6: Interface do aplicativo Colab

Fonte: Captura de tela do aplicativo Colab.

Nas imagens acima é evidenciado três etapas do registro de informações em aplicativo
de fluxo multidirecional. Na primeira imagem um mapa ilustra os pontos da cidade em que
houve registros de denúncias ou reclamações. Ao clicar sobre um dos ícones do mapa é possível
ter acesso ao conteúdo da reclamação e também a comentários de outros usuários. No caso, a
postagem foi feita por um usuário 82 e teve apoio de outro. Na mesma imagem é possível
visualizar ainda a resposta dada pela Prefeitura, que fica acessível para todos os usuários do
aplicativo, ou seja, o uuário apoiador, mesmo que não seja autor da reclamação, passa a ter
condições de também monitorar a atuação da prefeitura em relação aquela reclamação. A
terceira imagem ilustra um outro caso em que a reclamação já foi atendida e a prefeitura retorna
para dar uma resposta sobre a solução dada ao caso.
Com os dados disponibilizados nesta pesquisa é possível constatar que a maior
concentração de aplicativos destina-se a ser um canal de emissão de informações, gerando um
fluxo unidirecional, em que a Prefeitura mais emite informação que recebe. Embora esse
processo seja importante e agora esteja disponível na palma das mãos, o fluxo não difere muito
da proposta de um diário oficial, por exemplo, presente em estágios anteriores de comunicação
pública.

82

A identificação do usuário, com nome e sobrenome, fica disponível no aplicativo, mas foi ocultado neste
trabalho por questões éticas.
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Neste ponto, a realidade das prefeituras não difere muito do cenário nacional
evidenciado por outras pesquisas que analisam aplicativos do âmbito do governo federal
(MATOS NETO, 2016; LIMA, 2017) e apontam o predomínio de iniciativas de prestação de
serviços e provimento de informações ao cidadão. Para Matos Neto (2016) isso significa que
os órgãos públicos brasileiros priorizam tais dimensões em detrimento de outros valores
democráticos como participação política e deliberação política.
No âmbito internacional o cenário não é muito diferente, conforme estudo de Ertiö
(2013), que investigou cerca de cem aplicativos do setor público de diversas partes mundo, as
experiências têm se concentrado em aplicativos que registram uma comunicação mais
unidirecional e, na sequência, bidirecional. Eles procuram entender o comportamento ou
formação de opinião, sendo poucas as evidências de sustentação de diálogo entre governos
locais e cidadãos através de serviços baseados em dispositivos móveis.
Ainda assim, observa-se o que o desenvolvimento de aplicativos participativos, ou seja,
em que os cidadãos são convidados a participar e interagir fornecendo dados sobre o ambiente
urbano, têm se intensificado nos últimos anos. Na realidade brasileira eles geralmente vem
seguidos de discursos políticos que ressaltam o poder de participação do cidadão. Pelos
números apresentados neste trabalho, vemos que não se trata de oportunidades de diálogo, mas
de um fluxo unidirecional ascendente, do cidadão para a prefeitura, ou seja, o cidadão reporta
um problema, mas não tem condições de acompanhar os dados que fornece. Ele atua assim
como um sensor do ambiente urbano, fornecendo dados para o setor público sem saber de que
forma serão gerenciados: se no seu interesse, no interesse da coletividade ou no interesse dos
governantes e gestores públicos.
Conforme Ertiö (2013) esses aplicativos podem contribuir para a capacitação e
conscientização dos cidadãos, mas não contribuem para sua participação, apenas permitem que
os governos conheçam o que está acontecendo na cidade, fornecendo-lhes informações
pragmáticas, que podem ser usadas na entrega dos serviços. A autora acrescenta que a
participação móvel é um fenômeno bastante novo e suas implicações a longo prazo ainda não
têm notoriedade. Até agora, o impacto dos aplicativos de planejamento participativo é modesto.
No entanto, eles já mudaram os papéis dos cidadãos de receptores de informações (usuários de
aplicativos) para sensores (provedores de conteúdo) e parceiros (desenvolvedores de
aplicativos) (ERTIÖ, 2013).
Entendemos que as possibilidades de interatividade entre Cidadão – Prefeitura –
Cidadão através de um ambiente comunicacional compartilhado, proporcionado por um fluxo
multidirecional, representa as maiores vantagens em termos de comunicação pública. Além do
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critério de abertura para o diálogo/participação acrescenta-se também o princípio da
transparência, permitindo assim o controle e fiscalização por parte dos cidadãos. Trata-se de
experiências em que as informações são disponibilizadas de forma transparente de modo que,
um cidadão possa acompanhar suas demandas e também as de outras pessoas, bem como o
gerenciamento de cada postagem como no caso ilustrado do Colab.
Experiências como essa já existem no Brasil, mas elas são minoritárias e concentramse principalmente em identificar focos do mosquito da dengue. O Colab e o Siga Denúncia são
alguns exemplos que se afastam dessa tendência. É importante destacar que o gerenciamento
depende de como a estrutura governamental está apta para o atendimento e comunicação com
os cidadãos.
Dado o atual estágio de desenvolvimento dos aplicativos no setor público, Ertiö (2013)
sugere que, por enquanto, seria mais apropriado falar sobre detecção participativa, em vez de
tomada de decisão participativa através de aplicativos, pois as mais interessantes gerações de
aplicativos participativos ainda não foram desenvolvidos, mas espera-se que metas orientadas
para a resolução de problemas devem se tornar mais comum.
Com relação ao fluxo de informações, a autora destaca que, além de comunicação
pública, consulta e participação, os cidadãos agora podem se comunicar entre si usando
aplicativos, bem como interagir com "objetos inteligentes", ou informações incorporadas que
podem ser recuperadas por outros usuários, que é um tipo mais sofisticado de comunicação
pública (ERTIÖ, 2013).
Em relação ao cenário brasileiro, podemos citar como exemplo da interação com objetos
inteligentes o aplicativo Cittamobi, que tem como função principal oferecer o horário dos
ônibus. Ele baseia-se nas informações coletadas através de sensores acoplados nos ônibus do
transporte público fornecendo informações em tempo real. Um claro exemplo de como objetos
inteligentes, no caso, ônibus com sensores, podem se comunicar usando aplicativos e
fornecendo dados de interesse público.

4.3 Comunicação Pública, cidades e aplicativos: uma síntese

O uso da internet no setor público trouxe em seu bojo expectativas de que poderiam
ampliar as possibilidades de participação e engajamento da sociedade em questões de interesse
público, contribuindo também para fortalecer o debate sobre comunicação pública. Desde
então, sites, redes sociais e diversas outras mídias sociais (blogs, chats, fóruns etc.) têm sido
analisadas como ferramentas estratégicas para melhoria da comunicação com a sociedade. Os
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aplicativos de dispositivos móveis representam a nova face desse discurso, presente nas
discussões teóricas sobre o gerenciamento urbano e nos debates políticos que os citam como
canais para viabilizar a oferta de serviços e comunicação com os cidadãos.
Conforme destaca Kitchin (2014), tecnologias e serviços digitais aumentam e facilitam
a forma como entendemos e planejamos cidades, como podemos gerenciar serviços urbanos e
como vivemos no espaço urbano. Mas, se por um lado, é correto afirmar que os serviços de
governo móvel facilitam o acesso a serviços eletrônicos no setor público, ainda não se pode
dizer o mesmo em relação à comunicação, pois, como vimos, poucos são o que oferecem uma
abertura para o diálogo com a sociedade.
Neste capítulo apresentamos um mapeamento de experiências internacionais e
brasileiras com o uso de aplicativos no âmbito das cidades. No cenário internacional a discussão
concentrou-se no debate sobre cidades inteligentes e deu-se principalmente através da coleta de
dados bibliográficos, apoiando-se não só na consulta às produções acadêmicas (livros e artigos),
mas também em relatórios de orgãos internacionais como o Banco Interamericano de
Desenvolvimento (BID), além de sites institucionais de organismos que gerenciam smart cities.
O levantamento permitiu não apenas a identificação de aplicativos de várias regiões do
mundo, como também a percepção que a sua utilização está vinculada não só a gestão do espaço
urbano como também a conexão com uma rede de tecnologias, que inclui sensores e uma ampla
conexão de internet das coisas (IoT). Nessa rede os aplicativos são apresentados como o recurso
para aproximação e comunicação com os cidadãos. Eles são a face visível de um conjunto de
instrumentos tecnólogicos (a infraestrutura de conectividade, sensores, centros integrados de
operação e controle, painéis de monitoramento etc.) que muitas vezes permanece oculto para a
maioria das pessoas.
Com a discussão realizada buscamos defender que, embora não seja comum a
associação entre a comunicação pública e cidades inteligentes, a orientação do debate sobre
smart cities para o aspecto social e humano, traduzido em termos como Human Smart Cities
(OLIVEIRA E CAMPOLARGO, 2015; OLIVEIRA E COSTA, 2017), aproxima
inevitavelmente do conceito de comunicação pública. Ambas buscam destacar o papel da
participação das pessoas no gerenciamento do espaço social, ou seja, do espaço urbano, como
prega o debate das cidades inteligentes, ou do espaço público, no argumento da comunicação
pública. Nas cidades inteligentes a prática do crowdsorcing é uma das principais formas de
manifestação da participação dos cidadãos.
No cenário brasileiro, dados da CGI (2015, 2017) evidenciam um crescimento na
utilização de aplicativos de dispositivos móveis pelas prefeituras brasileiras. Nesta pesquisa,
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buscamos investigar quais são e em que áreas eles atuam. Para isso, diferentemente da primeira
parte, que se focou na investigação bibliográfica, nesta etapa realizamos um levantamento
empírico dos aplicativos oficiais das capitais brasileiras. Os critérios adotados levaram em
consideração as áreas de concentração, os desenvolvedores e o fluxo comunicação.
Os parâmetros estabelecidos permitiram a conclusão de que, nas prefeituras, os
aplicativos são utilizados principalmente na área de mobilidade. E que o processo de
comunicação se mantêm prioritariamente num percurso linear, da “prefeitura para os cidadãos”,
com poucas manifestações do fluxo “cidadão para prefeitura”. Entretanto, essa constatação
ignora outros elementos do processo comunicativo. Mais que do que Prefeitura e cidadãos, a
comunicação pública mediada por esses dispositivos envolve um “aparato” que funciona
conjuntamente, incluindo nesse percurso comunicativo, além de cidadãos e prefeituras, os
ônibus monitorados por sensores, os smartphones com GPS, empresas que monitoram os
aplicativos e a conexão à internet (wi-fi, 3G, 4G etc.).
Também foi possível constatar que, no caso brasileiro, a maioria dos aplicativos não são
desenvolvidos pelas prefeituras, mas por desenvolvedores externos e privados que funcionam
sob lógicas distintas da do Estado e que, às vezes, são os responsáveis pelo monitoramento dos
conteúdos informados via aplicativos. A relação dos aplicativos com eles também precisa ser
investigada.
Assim, conclui-se que, apesar dos esforços classificatórios que apresentamos no
capítulo 3 e que buscamos aplicar neste capítulo, as classificações são insuficientes para dar
conta da complexidade da comunicação mediada por aplicativos, suscitando questionamentos
que buscamos responder no próximo capítulo. Questões que podem ser traduzidas da seguinte
forma: como as áreas administrativas se coordenam para gerenciar as demandas provenientes
dos aplicativos? Como os desenvolvedores privados se relacionam com as instâncias públicas
e com os cidadãos? Como os departamentos de comunicação agem em relação as informações
disponibilizadas via aplicativos?
A comunicação pública tradicionalmente pensada através dos conteúdos das mídias
massivas, ao ser analisada sob a ótica dos aplicativos, recruta a necessidade de outros critérios,
como a relação com desenvolvedores, algoritmos, sensores e as questões envolvendo
privacidade, por exemplo. As classificações dadas até o momento oferecem os primeiros passos
para análise, mas ainda deixam muitas lacunas.
Em termos de Comunicação Pública, verifica-se também que a discussão não se esgota
apenas na reflexão teórica, mas também nas implicações legais sobre o tema. No atual cenário
jurídico brasileiro observa-se que a legislação está parcialmente adequada às exigências da
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comunicação pública, obrigando o Estado a uma comunicação proativa que busque ampliar o
acesso à informação e ao acesso aos direitos. A lei de acesso à informação determina inclusive
as orientações sobre o desenvolvimento de sites e os critérios de publicidade e transparência
exigidos das entidades governamentais.
No caso dos aplicativos, ainda não há critérios estabelecidos para a entrega dos serviços
e para a comunicação. Mas, como pontuou Ertiö (2013), acredita-se que, com o tempo, padrões
possam ser estabelecidos. Acrescente-se que, atualizações na legislação são necessárias a fim
de contemplar novas questões, como a privacidade, que se torna um valor fundamental no
debate da comunicação pública no ambiente digital e que era quase ausente nas discussões sobre
comunicação pública no contexto das mídias massivas.
No próximo capítulo buscamos contemplar as questões em deixadas em aberto,
explorando um estudo de caso sobre a cidade de Salvador. Em termos metodológicos buscouse contemplar as diferentes variáveis envolvidas no desenvolvimento e monitoramento dos
aplicativos, o que envolve a preocupação com os objetivos do seu desenvolvimento, a natureza
dos seus desenvolvedores, a equipe de pessoal responsável pelo gerenciamento do aplicativo, a
relação com outros canais de comunicação (redes sociais, sites, newsletter etc.), a finalidade
das aplicações, os interesses dos gestores públicos e a relação com as políticas públicas
desenhadas com cada área de interesse.
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CAPÍTULO V
COMUNICAÇÃO PÚBLICA VIA APLICATIVOS:
ESTUDO DE CASO DE SALVADOR
No capítulo anterior apresentamos um levantamento dos aplicativos oficiais das capitais
dos Estados brasileiros. O mapeamento indicou questões que precisam ser analisadas numa
abordagem mais detalhada. Nesse capítulo apresentamos um estudo de caso da realidade de
Salvador a fim de verificar como a comunicação pública se materializa na rede de atores
convocados por agentes públicos, desenvolvedores, aplicativos e cidadãos. O recorte por
Salvador se deu tanto pela proximidade geográfica, que facilitou o acesso à coleta de dados e o
acompanhamento no surgimento de novos aplicativos, como pelo fato da Prefeitura oferecer
uma quantidade e diversidade significativa de aplicativos oficiais possibilitando boas condições
de análise.
O capítulo encontra-se estruturado em cinco subtópicos. O primeiro "Salvador Cidade
Inteligente e os Aplicativos no Contexto da Gestão Pública" discute aspectos políticos e dos
planos de gestão da cidade. Busca-se identificar em documentos oficiais como as metas e
objetivos governamentais estão relacionados às propostas de comunicação e como os
aplicativos aparecem nesse planejamento. O segundo tópico, "Identificação dos aplicativos e o
percurso metodológico", descreve o processo de coleta de dados e o terceiro tópico, "Quadro
geral dos aplicativos oficiais da Prefeitura de Salvador", apresenta uma síntese das principais
características dos aplicativos oficiais da Prefeitura de Salvador. O quarto tópico, "Aplicativos
oficiais e redes sociotécnicas de Comunicação Pública" contempla uma análise mais detalhada
dos aplicativos e o último tópico apresenta um síntese do capítulo, discutindo sobre as principais
conclusões do capítulo.

5.1 Salvador cidade inteligente e os aplicativos no contexto da gestão pública municipal

Autores como Pierre Zèmor (1995) e Haswani (2013) argumentam que a Comunicação
Pública deve surgir de uma atitude planejada e proativa dos entes públicos, atribuindo a eles a
responsabilidade pela emissão de informações de interesse público e pela oferta de canais de
comunicação e participação com os cidadãos. Partindo dessa premissa, um dos primeiros
aspectos que orienta a escrita deste capítulo é a verificação de como a estrutura administrativa
de Salvador lida com os aplicativos no âmbito do seu planejamento de governo.
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Para isso, investigou-se documentos oficias da prefeitura como planos de governo,
planos diretores, diário oficial do município, bem com matérias jornalísticas divulgadas em
sites institucionais das secretarias, superintendências e órgãos da prefeitura. A coleta de dados
dessa pesquisa foi realizada entre os anos de 2015 e 2018, período que assinala os dois últimos
anos do primeiro governo do Prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto e os dois primeiros anos
do seu segundo governo, conduzindo nossa atenção para o planejamento dos dois governos
expressos no seu planejamento estratégico de governo 2013-2016 e 2017-2020, no Plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU) de 2016 – Lei 9069/2016 e no Programa Salvador
360.
Dito isto, convém esclarecer que o título desse tópico não é por acaso. Em julho de 2018,
a cidade de Salvador apareceu no ranking mundial da IESE Cities in Motion Index, que elenca
as cidades mais inteligentes do mundo, como a quinta colocada entre as cidades mais
inteligentes do Brasil. Salvador foi a única capital do Nordeste a ser citada no ranking que listou
165 cidades de 80 países espalhados pelo mundo inteiro. No Brasil foram listadas ainda as
cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília e Belo Horizonte.
Sobre esse desempenho, a Prefeitura divulgou matéria no seu portal atribuindo o
resultado, entre outros fatores, às parcerias que buscam inovação, como os editais lançados em
parceria com o Sebrae-BA e o Senai-Cimatec; ao desenvolvimento de soluções inteligentes
com o incentivo de startups e a criação de aplicativos na área de saúde, transporte público e
coleta seletiva (ex: Mosquito Zero, NOA Cidadão, CittaMobi) . Todas essas ações definidas no
eixo Cidade Inteligente do Programa Municipal Salvador 360, do qual falaremos mais adiante.
A incorporação de tecnologia aliada à oferta de serviços públicos foi uma estratégia de
gestão adotada pelo governo que assumiu a prefeitura de Salvador desde 2013. No
Planejamento Estratégico de 2013 a 2016, documento que detalha as metas e projetos previstos
para os próximos anos da gestão, o diagnóstico da gestão anterior identifica Salvador como
uma cidade com infraestrutura de TIC defasada e insuficiente para atender às necessidades da
Prefeitura, assinalando a falta de integração dos sistemas de informação, comprometendo a
confiabilidade e o atendimento aos requisitos de transparência na prestação de contas
(SALVADOR, 2013).
O diagnóstico menciona ainda a escassez de canais de participação social, prejudicando
a disponibilidade de informações, o relacionamento com o cidadão e o atendimento das
demandas da população. Considerando esse cenário, as metas e aspirações na área de
comunicação são mencionadas na temática “Gestão de Entrega”, que contempla ações na área
de tecnologias da Comunicação e Informação; Prefeitura Bairro e Fala Salvador.
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Entre as ações na área de TIC destaca-se a unificação de 30 centrais de atendimento ao
cidadão em uma plataforma de serviços integrada, através do número 156; a atualização do
parque tecnológico, com a adoção de soluções inovadoras e integradas de TIC para melhorar a
qualidade dos serviços públicos municipais e o relacionamento do poder público municipal com
o cidadão. De acordo com o documento, as ações visam alcançar melhores condições de
participação do cidadão na gestão municipal com a oferta de informações e serviços públicos
disponíveis on-line.
Além de projetos para a área de TIC, ressalta-se que um dos projetos dessa área temática,
o Prefeitura Bairro, tem como eixo de sua ação a descentralização do poder municipal com a
maior aproximação e participação ativa do cidadão e da comunidade na definição de prioridades
da Prefeitura. Destacamos ainda o “Fala Salvador’, como uma das ações importantes na área
de comunicação. As metas definidas nesse Programa propõem uma nova cultura de
relacionamento com o cidadão partindo da integração dos serviços de atendimento. Entre as
ações previstas estavam a:
Implantação de Central de Teleatendimento 156, atendimento virtual no site e
aplicativo para celulares. II) Desenvolvimento de um sistema que integre
todas as solicitações de informações, serviços, reclamações, denúncias,
elogios, críticas e sugestões. III) Capacitação de toda equipe que atenderá o
cidadão. (SALVADOR, 2013, grifo nosso)

O destaque para o termo aplicativo na citação acima deve-se ao fato de ser a única vez
em que essa plataforma é mencionada como estratégia de comunicação no planejamento
estratégico do período 2013 a 2016.
Com as metas traçadas em cada área, o documento destaca que almeja como resultado
a melhoraria do relacionamento da Prefeitura com o cidadão, desenvolvendo meios para
possibilitar melhores condições de atendimento das demandas com aumento da transparência e
eficiência dos serviços prestados.
O diagnóstico apresentado no Planejamento Estratégico de 2013 a 2016 indica um
momento em que a nova gestão adota uma postura de reconhecimento da situação da prefeitura
em relação à organização administrativa e aos dispositivos tecnológicos existentes a disposição
da prefeitura. As metas para o período são menos ousadas e mais propositivas no sentido de
modernizar a aparelhagem tecnológica e também os mecanismos de gestão.
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Este aspecto é visível quando se observa o Planejamento Estratégico seguinte, 2017202083, que destaca que a conjuntura da gestão anterior era no propósito de “arrumar a casa”
(SALVADOR, 2017, p. 9). O planejamento estratégico 2017-2020 se apresenta então como a
consolidação de uma nova forma de gestão pública e como um documento para nortear o
trabalho da administração municipal.
Em relação ao documento anterior, é nítido no planejamento estratégico de 2017-2020
o crescimento na proposta de oferecer canais de comunicação com o cidadão através de
aplicativos, mencionadas as propostas do “Cittamobi”, na área de mobilidade; implantação de
um aplicativo de comunicação com a comunidade na área de prevenção de risco, ligado a defesa
civil; aplicativos “Transparência Salvador Mobile” na área de transparência para acesso às
informações públicas municipais; “Ouvindo Nosso Bairro”, para consulta pública on-line das
obras a serem executadas (SALVADOR, 2017). Além disso, o plano cita um novo tópico,
ausente no primeiro documento, intitulado "Desenvolvimento Institucional e Engajamento do
Cidadão", que concentra metas, projetos e ações com o propósito de “promover uma maior
efetividade dos diversos canais de comunicação e desenvolver novas estratégias para cada dia
engajar mais o cidadão nas ações da Prefeitura” (SALVADOR, 2017, p. 145).
Entre as aspirações dessa área estão a celeridade nas respostas às demandas, a expansão
da presença da Prefeitura em mídias sociais e a utilização de multicanais para melhorar o
diálogo com o cidadão. Com isso espera-se também ampliar a participação popular na gestão
da Prefeitura, com o incremento da participação no Programa Ouvindo Nosso Bairro; melhoria
do desempenho de Salvador no ranking da Escala Brasil Transparente (EBT), que visa não só
atender à legislação na área de transparência pública, como ampliar os canais de acesso às
informações de Salvador e proporcionar melhores condições de relacionamento com o cidadão.
Um aplicativo é citado como marco de entrega do projeto que cita como linhas de ação também
a restruturação do Portal da Transparência Salvador e a reestruturação do Sistema Eletrônico
do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC).
Os projetos de desenvolvimento institucional contemplam ainda a criação do Plano de
Monitoramento da Comunicação Digital que busca ampliar o engajamento da população por
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Lançado em 20 de dezembro de 2017 o planejamento detalha 100 metas e 101 projetos que darão suporte às
propostas da gestão da cidade no quadriênio de 2017 a 2020. As metas e projetos estão agrupados em sete eixos
temáticos: Desenvolvimento Humano, Qualidade de Vida, Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Urbano e
Econômico, Desenvolvimento de Serviços Urbanos, Sustentabilidade e Resiliência, e Desenvolvimento
Institucional e Engajamento do Cidadão.
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meio das mídias sociais. O projeto visa desenvolver meios de acompanhar e gerir a marca do
município de Salvador e aumentar os níveis de resposta ao cidadão por meio das redes sociais.
O projeto Salvador Conectada busca ampliar a disponibilização de rede de
conectividade de alta velocidade para as sedes dos órgãos e entidades da Prefeitura, além de
implantar pontos de Wi-Fi de alta velocidade para o público em praças, parques e orlas.
Ainda na área de desenvolvimento institucional e engajamento do cidadão, o projeto de
governança da informação prevê a implantação de uma melhoria da gestão urbana visando
promover o “uso adequado da tecnologia da informação e comunicação na Prefeitura”
(SALVADOR, 2017, p. 151) assegurando maior acesso a softwares, informações gerenciais e
mais qualidade na oferta de serviços ao cidadão. As metas contemplam a entrega de um plano
de integração de sistemas para a geração de informações estratégicas, a inauguração do
"Observatório de Dados Salvador Inteligente", a integração das plataformas operacionais dos
órgãos e entidades e a disponibilização de um ambiente de acesso ao cidadão para a
operacionalização e interação com os sistemas da Prefeitura.
Diferentemente do documento anterior que previa o desenvolvimento de um aplicativo
apenas para uma área, materializada na proposta do "Fala Salvador", o novo documento
contempla o desenvolvimento de aplicativos nas áreas de mobilidade, prevenção de risco,
transparência e consulta pública. A oferta de serviços via dispositivos móveis, no entanto, não
representa automaticamente a melhoria dos canais de comunicação da Prefeitura, mas indica a
disposição da gestão pública em diversificar as formas de acesso a conteúdos de informações
de interesse público.
Além das intenções consolidadas no Planejamento Estratégico, em 2017, a Prefeitura
lançou um programa de ações denominado “Salvador 360”. Com o propósito de
desenvolvimento econômico e de geração de emprego na cidade, o programa estrutura-se em
oito84 eixos de ação visando fomentar o desenvolvimento econômico na cidade. Destacamos
aqui algumas das ações do eixo Cidade Inteligente, que contempla ações de desenvolvimento
econômico pautado em tecnologia. De acordo com o documento, o eixo é integrado por projetos
que propõem a tecnologia como importante política pública de Salvador. O foco das ações é a
“eficiência e modernização da gestão e serviços públicos”.
Entre as ações planejadas destacam-se a criação do Hub de Tecnologia de Salvador e
uma política para acelerar o desenvolvimento de aplicativos para resolver problemas da
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Os eixos do Programa Salvador 360 são Negócios, Centro Histórico, Infraestrutura, Cidade Inteligente, Cidade
Criativa, Cidade Sustentável e Inclusão Econômica.
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Prefeitura ou do cidadão. Mas nem só de aplicativos se constituem as ações, o programa
também prevê a criação de central de monitoramento da defesa civil, competições para o
desenvolvimento de soluções inovadoras para a gestão pública, a ampliação do “Fala Salvador”
com a incorporação de novos canais de comunicação, unificando os diversos sistemas da
prefeitura.
Também o Plano Plurianual (2018-2021) destaca a utilização de recursos tecnológicos
para “impulsionar a preparação da cidade para o futuro”, prevendo intervenções como a adoção
de softwares e semáforos inteligentes.
Por tudo exposto verifica-se que a Prefeitura de Salvador incorpora a adoção de novas
tecnologias como uma estratégia para melhoria da sua gestão administrativa, alinhando-se aos
preceitos de um modelo de cidade inteligente que Cohen (2015) define como Smart Cities 2.0,
ou seja, o modelo de cidade inteligente que é conduzida por uma iniciativa do poder público
e também discutido por Lemos e Solarevisky (2017)
No planejamento da Prefeitura, as ações na área de comunicação não são definidas
num eixo temático próprio, mas como estratégias de outras áreas temáticas como mobilidade,
educação e saúde. Os aplicativos são instrumentos utilizados nesse processo, sendo
associados a outras estratégias tecnológicas, como a ampliação da cobertura do Wi-Fi na
cidade.
Embora os documentos ressaltem o foco na eficiência da gestão administrativa, fica
evidente também, ao menos formalmente, o interesse em ampliar os espaços e instrumentos
de comunicação quando destaca a participação do cidadão na gestão, com a descentralização
do poder municipal, a participação ativa do cidadão e a transparência. Todos valores ligados
diretamente ao conceito de comunicação pública.
Quanto aos aplicativos, constata-se uma evolução de uma gestão para outra, em
relação ao planejamento formal pela sua adoção. Ou seja, a Prefeitura reconhece nos
aplicativos de dispositivos móveis um potencial para melhoria na oferta de serviços,
alinhando-se aos pressupostos de um governo eletrônico móvel, o que poderia justificar o
crescimento do número de propostas que contemplem a sua incorporação como ferramenta
de acesso a serviços. Entretanto, apenas a intenção por adotá-los, expressa num documento
oficial, não nos permite concluir todos os resultados que sua adoção implica, o que nos
conduz a verificar que outros elementos, ou, mediadores atuam junto com os aplicativos
oficiais da Prefeitura. No tópico seguinte tratamos de apresentar um mapeamento deles, bem
como o percurso metodológico seguido para alcançá-lo.
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5.2 Identificação dos aplicativos e o percurso metodológico
O percurso metodológico dessa pesquisa seguiu quatro etapas. A primeira foi o
seguimento dos rastros digitais a fim de identificar quais os aplicativos oficiais utilizados pela
prefeitura de Salvador. O esforço inicial concentrou-se em um levantamento sobre o uso de
aplicativos pela prefeitura, verificando-se também as áreas que contemplavam. Essa etapa foi
realizada entre os meses de setembro e outubro de 2016 e consistiu na verificação de
informações no site oficial da Prefeitura Municipal de Salvador, no Diário Oficial da Prefeitura
de Salvador e em buscas na loja de aplicativos Play Store.
Ao final do levantamento foi possível constatar a presença de dois tipos básicos de
aplicativos. Os primeiros de caráter mais efêmeros traduziam-se como instrumentos de
comunicação para determinados eventos, como o Carnaval e Copa do Mundo. Foram
identificados como exemplos desses aplicativos o “Mobilidade no Carnaval”, com informações
para foliões e moradores sobre a mobilidade no período do carnaval, o qual dispunha de
informações sobre localização, estacionamento, ponto de táxi entre outros; “Salvador na Copa
do Mundo Fifa 2014”, atualmente indisponível na Play Store e “Salvador Cidade-sede”
desenvolvido para Copa das Confederações e também indisponível na Play Store. Esses
aplicativos funcionaram de maneira eventual e por isso, não foram contemplados na análise. O
segundo tipo refere-se àqueles cujas funções estão vinculadas às atividades rotineiras da
administração pública. Eles têm caráter mais duradouro e são apresentados à sociedade com
uma finalidade específica, vinculados a alguma secretaria municipal. Seu caráter permanente
revela indícios de se constituir numa estratégia de gestão para a melhoria de um serviço público,
através de processos de fiscalização e colaboração da sociedade.
Ao final do primeiro levantamento exploratório, realizado em 2016, chegou-se ao
quantitativo de sete aplicativos utilizados oficialmente pela Prefeitura Municipal: Mosquito
Zero, Nota Salvador, SIMM Empresa, Cittamobi, Noa Cidadão, Bike Salvador e Coleta
Seletiva. O levantamento inicial demonstrou que os aplicativos se inserem dentro da estrutura
governamental vinculando-se a alguns departamentos, secretarias ou órgãos, o que indica a
mobilização de agentes institucionais para desenvolver, atualizar e monitorar seu
funcionamento.
Nos anos seguintes (2017 e 2018) foi possível observar um movimento de idas e vindas
em relação a esses aplicativos, decorrente de atualizações ou do surgimento de novos, o que
possibilitou a incorporação de novos aplicativos e a saída de outros. Em maio de 2017 foi
lançado o aplicativo Kim Recarga, com a funcionalidade de recarga do passe eletrônico em
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transporte público. Em março de 2018 foi lançado o Codecon Mobile, com a função de registrar
denúncias dos consumidores de Salvador. E a partir de setembro de 2018 a Transalvador passou
a cadastrar empresas para a oferta de aplicativos da zona azul digital. No site do órgão são
registrados atualmente 85 os aplicativos: Estacionamento Digital 86 , Faz Zona Azul Digital
Salvador87, Zul Digital88, Zazul89, Digipare90 e Estapar91.
Considerando, pois o surgimento de novos aplicativos e o objetivo de investigar a
comunicação pública, buscou-se eliminar do recorte os aplicativos de serviço, a exemplo do
Kim Recarga92, aplicativos de estacionamento e de aluguel de bicicleta e focamos nossa análise
nos aplicativos: Cittamobi, Codecon Mobile, Coleta Seletiva, Noa Cidadão, Nota Salvador,
Mosquito Zero e Ouvindo Nosso Bairro. O aplicativo SIMM empresa também não foi
contemplado na análise porque o foco desta pesquisa são os aplicativos direcionados aos
cidadãos e este se apresenta como um aplicativo “para empresa da Agência de Empregos da
Prefeitura de Salvador”. No quadro abaixo é possível verificar a vinculação dos aplicativos
selecionados na estrutura da administração pública municipal.
Quadro 4: Vinculação institucional do Aplicativos municipais de Salvador
Aplicativo

Órgão ou Secretaria vinculada

Cittamobi

Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob)

Coleta Seletiva Salvador

Secretaria Municipal Cidade Sustentável (Secis)

Codecon Mobile

Secretaria de Ordem Pública (Semop)

Mosquito Zero

Secretaria Municipal da Saúde

Noa Cidadão

Superintendência de Trânsito de Salvador (TranSalvador)

Nota Salvador

Secretária de Fazenda (Sefaz)

Ouvindo Nosso Bairro

Companhia de Governança Eletrônica (Cogel)

Fonte: autoria nossa.

Relação atualizada em dezembro de 2018.
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.alpdex.ed.mobile.user. Acesso em 25 mar.
2019.
87
Disponível em:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zona.azul.digital.salvador.estacionamento.rotativo.transalvado
r. Acesso em 25 mar. 2019.
88
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.zuldigital.ssa. Acesso em 25 mar. 2019.
89
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.amaralina.zazul.salvador. Acesso em 25
mar. 2019.
90
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.areatec.Digipare. Acesso em 25 mar. 2019.
91
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.estapar.salvador. Acesso em 25 mar.
2019.
92
Disponível em: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.transfone.kim. Acesso em 25 mar. 2019.
85
86
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Identificados os aplicativos, o passo seguinte na execução desta pesquisa foi o
desenvolvimento de um dispositivo metodológico que nos permitisse identificar as principais
características dos aplicativos da cidade de Salvador. Para isso foi elaborada uma matriz de
análise com a finalidade de direcionar a descrição e caracterização dos aplicativos (ver
APÊNDICE B). O ponto de partida para elaboração da matriz foi a observação dos aplicativos
e a elaboração de questões a partir dos recursos identificados. Ou seja, ela não foi construída a
partir de um “tipo-ideal” do que deveria ser um aplicativo de cidade, mas sim a partir da
observação dos aplicativos já existentes. O resultado final foi um formulário com 30 questões
sobre os principais aspectos dos aplicativos. É valido ressaltar que a matriz não esgota as
possibilidades descritivas dos mesmos, mas traduz um aspecto geral sobre como os aplicativos
se apresentam. Na descrição não foram criadas categorias ou frames teóricos a priori, por
entendermos que cada um contempla uma rede diferente, o que justifica a apresentação
separada de cada um.
Na definição das questões contempladas entendeu-se que considerar todos os aspectos
em termos de usabilidade e avaliação de interface extrapolaria os objetivos da pesquisa em
andamento e seria capaz de gerar resultados para outra pesquisa. Deste modo, optou-se por
eliminar questões com ênfase nos aspectos visuais como tipografia, cores de fundo, percurso
cognitiva entre outros. A partir daí algumas escolhas tiveram que ser feitas para definição dos
elementos a serem considerados na análise. Optou-se por questões que se concentrassem nas
funcionalidades e possibilidades de interatividade com o setor público por parte dos usuários.
Além disso, a matriz concentra questões que podem ser identificadas a partir da consulta ao
aplicativo e a loja em que é realizado o download.
Na segunda etapa foram realizadas entrevistas com gestores públicos e profissionais dos
departamentos de comunicação sobre o funcionamento dos aplicativos. Nessa etapa buscou-se
investigar seu funcionamento dentro de estrutura governamental. Ocasião que permitiu avaliar
como a estrutura da prefeitura se comporta para a resolução das demandas apresentadas via
aplicativos.
As entrevistas foram realizadas com base em um questionário semiestruturado (ver
APÊNDICES C e D) com questões abertas, permitindo aos entrevistados ficar à vontade para
explicar o funcionamento dos aplicativos pelo percurso cognitivo que lhes fosse mais adequado.
As entrevistas foram registradas com gravador de voz e posteriormente decupadas. As
informações foram organizadas com base nas questões apresentadas. Foram consultados ainda
matérias de notícias divulgadas em sites institucionais das secretarias citadas, no Diário oficial
e no portal da Prefeitura de Salvador. A coleta de dados serviu para a complementação de dados
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não apresentados na entrevista.
Por último, os usuários dos aplicativos foram consultados sobre sua experiência com os
aplicativos através de um questionário eletrônico disponíbilizado online.

5.3 Quadro geral dos aplicativos oficiais da Prefeitura de Salvador

Este tópico têm o propósito de apresentar um mapeamento das características principais
identificadas após a aplicação da matriz de análise. Esta fase se concentrou em datalhar
características dos dados, funcionalidades e serviços dos aplicativos consultados.
Apresentamos agora as informações sistematizadas do conjunto de aplicativos e no tópico
seguinte serão apresentadas as características particulares de cada um.

5.3.1 Acesso aos dados

As mídias digitais online se constituem num produtor irrefreável de dados sobre nossos
comportamentos e hábitos. Ao realizar uma pesquisa em um site ou ao consultarmos
determinadas lojas e produtos estamos deixando rastros e informações sobre nossos interesses
e gostos.
Como mídias digitais, os aplicativos conformam em sua estrutura de funcionamento
uma lógica de produção e consumo de dados que fazem parte da sua existência. Deste modo,
ao descrever e caracterizá-los foi possível constatar que os mesmos convocam uma rede de
dados muito diversificada. Neste tópico buscou-se agrupar esse coletivo de dados, que podem
ser classificados em: dados do dispositivo, dados dos usuários e dados de outras redes.
Entendemos por dados do dispositivo as informações que o aplicativo acessa do
smartphone. Às vezes, esses dados são necessários para a melhor experiência e oferta de
serviços personalizados. Por exemplo, um aplicativo que pretende informar o hospital mais
próximo do usuário necessariamente vai oferecer serviços mais personalizados e com maior
precisão se tiver acesso ao GPS do seu smartphone. Em outras situações a coleta de dados se
dá sem que o usuário se dê conta.
Para que o aplicativo tenha acesso aos dados do dispositivo é necessária a autorização
do usuário, que pode ser solicitada no momento do download ou quando a funcionalidade é
acessada no aplicativo. A adocão de uma forma e outra varia conforme o sistema operacional
do dispositivo. Estas solicitações indicam a coleta de dados por parte dos desenvolvedores de
informações do usuário.

134

Nos aplicativos oficiais da prefeitura de Salvador a solicitação de acesso à localização
é a que mais aparece, sendo responsável por 71,4% das solicitações. Na sequência são
registrados o acesso à fotos, presente em 57,1% deles. Em ordem decrescente as solicitações
que mais aparecem são: 1) localização; 2) fotos, mídia e arquivo; 3) câmera e informações de
chamada, informação de conexão wi-fi e agenda.
O acesso à localização do usuário garante a personalização dos serviços. Esse recurso
está alinhado à temática da mobilidade, já que o sistema não se baseia em um endereço fixo
(residencial ou de trabalho), mas no lugar de acesso. Este recurso é utilizado, por exemplo, pelo
aplicativo Cittamobi para informar o ponto de ônibus mais próximo do usuário, ou o Coleta
Seletiva, fornecendo informação sobre postos de coleta mais próximos.
A requisição das fotos em grande parte dos aplicativos justifica-se pela possibilidade de
o cidadão enviar imagens sobre os problemas cotidianos, confiando aos usuários (cidadãos) a
condição de fiscalizador do ambiente urbano. Mas, se por um lado, o acesso à localização e às
imagens do dispositivo é um aspecto que permite a melhoria na prestação de serviços, por outro,
eles apresentam também ameaças à segurança e à privacidade, já que envolvem a coleta de
dados pessoais. Isto porque, muitos dos aplicativos são desenvolvidos por empresas privadas e
não se sabe ao certo como esses dados são administrados.
Além do acesso aos dados dos dispositivos, os aplicativos podem ainda influenciar
numa lógica de controle de dados dos usuários, que são normalmente coletados através de um
cadastro para obter acesso as funcionalidades do aplicativo. Com a instalação do aplicativo o
mesmo se encontra disponível para uso a partir de três possibilidades: login para acesso total as
informações do aplicativo; login parcial, ou seja, o login ou cadastro é solicitado apenas para o
acesso às áreas restritas, e sem login, em que o mesmo não é necessário.
Dos aplicativos analisados 42,9% são aqueles que solicitam cadastro (login) para acesso
total ao aplicativo, 28,6% solicitam parcialmente e 28,6% não solicitam. Este acesso pode ser
via senha cadastrada pelo usuário no próprio aplicativo, ou por acesso às redes sociais, sendo o
Facebook e o Google as únicas plataformas identificadas como integradas aos aplicativos para
possibilitar o login. O interessante a observar nesse ponto é que apesar do desenvolvimento
contínuo de recursos de multimídias oferecidos por smartphones nos dias de hoje, ainda se
verifica predominância do acesso via cadastro de e-mail e senha, não sendo verificado acesso
via voz, leitura facial ou reconhecimento de digital, o que de algum modo poderia torná-los
mais acessíveis. Mesmo quando o login não é necessário através do registro de uma senha, pode
acontecer do aplicativo solicitar um cadastro para o registro de denúncias. Sem essa exigência
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o acesso é mais fácil, mas, por outro lado, perde-se em personalização no registro e no
acompanhamento das informações através de um histórico de solicitações.
Considerando todas as situações de registro, os principais dados pessoais coletados são:
nome, e-mail e telefone (85,7%); CPF (57,1%); data de nascimento (42,9%); senha (28,6%) e
endereço (28,6%).

5.3.2 Serviços e Funcionalidades

Apesar das diferenças identificadas entre os aplicativos, podemos classificá-los a partir
de algumas funcionalidades básicas, sendo a mais presente delas disponibilizar informações
sobre os serviços públicos. Dos aplicativos analisados, 57,1% desempenham a função de
oferecer informações sobre serviços públicos, seja procedimentais ou endereços para acesso a
serviços, como emissão de documento, solicitação de seguro-desemprego, endereços de
hospitais, postos de recolhimento de material reciclável, informação sobre agenda de cursos e
eventos culturais. Uma funcionalidade não inviabiliza a existência de outra, de modo que os
mesmos aplicativos citados também podem apresentar outras funcionalidades.
Outra funcionalidade identificada é o registro de reclamação, denúncias e ocorrências:
57,1% dos aplicativos oferecem a funcionalidade de ser um canal para o registro de
ocorrências/reclamações/denúncias a um órgão público. Essa funcionalidade guarda relação
com o poder de fiscalização dos órgãos públicos, e uma atitude de empoderamento por parte
dos cidadãos para que os mesmos atuem com vigilância sobre a prestação de serviços públicos.
Essa funcionalidade é encontrada nos aplicativos: Noa Cidadão, Mosquito Zero, Codecon
Mobile e Nota Salvador. A resposta do aplicativo para a solicitação registrada, em alguns casos,
é o fornecimento de um número de protocolo, através do qual o cidadão pode acompanhar o
andamento da solicitação do seu serviço.
Além de disponibilizar informações, 14,3% do total de aplicativos funcionam como
canal para solicitar serviços online. Isso significa que, através do aplicativo, o cidadão pode ter
acesso a determinados serviços no ambiente online, sem a necessidade de deslocamento até a
sede do órgão. É o caso do serviço realizado pelo aplicativo Nota Salvador, no qual empresas
podem emitir notas fiscais e o cidadão consultá-la através do aplicativo.
Embora com menos frequência alguns aplicativos se propõem a ser um espaço de
colaboração coletiva de conteúdo sobre o ambiente urbano. Ou seja, através deles o
cidadão/usuário pode registrar informações sobre o contexto da cidade e as informações
registradas por ele ficará disponível para o público em geral. Dos sete aplicativos verificados,
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apenas um oferece essa funcionalidade, o Mosquito Zero, em que é possível observar um mapa
colaborativo produzido com informações geolocalizadas disponibilizadas pelos usuários.
São identificados ainda como funcionalidades a votação eletrônica (14,3%), o acesso
às notícias (28,6%) e às redes sociais do governo (28,6%).
Sobre os conteúdos dos aplicativos, além das informações das funcionalidades já
descritas foi possível verificar a presença de propaganda, informações sobre a política de
privacidade, termos de uso dos aplicativos, agenda de eventos e legislação.

5.3.3 Desenvolvedores
Considerar a relação dos aplicativos com os seus desenvolvedores é relevante do ponto
de vista da comunicação pública porque, são eles que, muitas vezes, definem seu modo de
funcionamento, as informações coletadas e as possibilidades de interatividade, como visto
anteriormente. Conforme a realidade observada, foi possível verificar que o planejamento e
desenvolvimento do aplicativo pode acontecer de quatro formas diferentes:
1. A Prefeitura desenvolve através de seus órgãos internos;
2. A Prefeitura desenvolve através de empresas terceirizadas;
3. Empresas terceirizadas desenvolvem e “vendem” o produto para a prefeitura;
4. Empresas públicas desenvolvem e “vendem” o produto para o Estado ou Prefeitura.
O termo vender aqui foi utilizado entre aspas porque nem sempre se refere a uma
transação comercial em troca de ativos monetários, às vezes, essa venda se faz através de
parcerias público-privadas em que há trocas de interesses sem necessariamente haver transações
financeiras por parte da Prefeitura.
O que distingue os modelos 1 e 2 do 3 e 4 é que nos dois primeiros o projeto e
funcionalidades do aplicativo são pensadas pela secretaria ou órgão. Nos dois últimos casos o
aplicativo é pensado de forma genérica como um produto que pode ser vendido para qualquer
prefeitura. Ressalte-se que o termo privado foi usado aqui para fazer distinção dos órgãos da
estrutura organizacional da prefeitura e pode contemplar organizações sem fins lucrativos.
A Companhia de Governança Eletrônica de Salvador (COGEL) é o órgão público da
prefeitura responsável por
[…] planejar, coordenar, executar e controlar as ações relacionadas à gestão
da informação e da telecomunicação na Prefeitura Municipal do Salvador –
PMS utilizando tecnologias avançadas para promover a oferta de serviços e
informações por meio eletrônico, definir padrões para as formas eletrônicas
de interação e implantar ferramentas de racionalização de procedimentos […]
(SALVADOR, 2016, p. 4)
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No entanto, de acordo com o diretor técnico da Companhia, o que se verifica na prática
é que não há um planejamento integrada das ações no que concerne os aplicativos. Não há
integração do desenvolvimento dessas ferramentas e cada ação é planejada a depender o
interesse do gestor do órgão ou secretaria, pois elas têm autonomia para o desenvolvimento de
tais funções. Segundo ele, algumas secretarias solicitam auxilio da Cogel, mas há casos em que
o desenvolvimento ou adoção do aplicativo ocorre sem qualquer interferência da Companhia.
No caso dos aplicativos consultados, observa-se que a Prefeitura de Salvador utiliza
todos os modelos citados anteriormente: 42,9% são do tipo 3, ou seja, são desenvolvidos por
empresas privadas e incorporadas na prefeitura ou porque esta compra seus serviços ou pela
realização de parcerias público-privadas, é caso dos aplicativos Cittamobi, Coleta Seletiva e
Mosquito Zero; 28,5% se enquadram no tipo 1, ou seja, são desenvolvidos pelos próprios órgãos
da prefeitura, como o Codecon e o Ouvindo Nosso Bairro, ambos desenvolvidos pela Cogel;
14,3% são aqueles que em a Prefeitura contrata uma empresa externa para desenvolver o
aplicativo, mas orienta sobre todas as funcionalidades necessárias, caso do Noa Cidadão e
outros 14,3% são desenvolvidos por empresas públicas contratadas pela Prefeitura, como é caso
do aplicativo Nota Salvador, desenvolvido pela Empresa de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Município de São Paulo (PRODAM).
Como veremos mais adiante, a escolha por um tipo ou outro não consiste numa prática
de governo, ela é motivada em cada caso, por questões específicas contextuais do momento.
Entretanto, a adoção de cada modelo implica nas relações sobre o monitoramento dos dados,
atualização do aplicativo e dinâmica de gerenciamento. No tópico seguinte voltaremos a essa
questão.

5.3.4 Fluxo de Comunicação

Os fluxos de comunicação podem se dá de quatro formas principais, como vimos
anteriormente: unidirecional (do governo para o cidadão), (unidirecional do cidadão para a
prefeitura), bidirecional, multidirecional.
O fluxo bidirecional está presente em todos os aplicativos, embora o espaço reservado
para a emissão de informações por parte do ente governamental para os cidadãos seja maior.
Este modelo revela uma possibilidade de “conversa” entre a entidade pública e o cidadão,
materializada em canais tais como: fale conosco, comentários, e-mails, ou postagens pelo
aplicativo. A existência de tais mecanismos, entretanto, não nos permite afirmar que existe um
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fluxo de comunicação efetivo, pois não houve um monitoramento quanto ao atendimento das
demandas apresentadas
No fluxo multidirecional, presente em apenas um dos casos, a informação é direcionada
para um órgão público responsável por gerenciar a informação, mas é divulgada em um
ambiente aberto em que os cidadãos têm acesso às informações produzidas por outros cidadãos.
É importante ressaltar que mesmo em canais de votação eletrônica, que se pautam num sistema
de consulta popular, como identificado no aplicativo Ouvindo Nosso Bairro, o usuário pode
votar, mas não acompanhar o andamento das votações, que só se torna disponível quando
encerrada as votações. Poucos aplicativos são colaborativos (comunicação tipo cidadão para
cidadão – C2C). As possibilidades de produção e comunicação de conteúdos próprios por parte
dos cidadãos se dão através de textos com comentários.
5.3.5 Interface com outras mídias

Outra funcionalidade oferecida pelos aplicativos é o acesso às notícias. Embora nenhum
deles se defina como um aplicativo de notícias é possível verificar que em 28,6% dos casos é
uma funcionalidade oferecida. A apresentação dessas notícias pode está disponível no próprio
aplicativo ou através dele é possível o direcionamento para uma página web. Sobre o conteúdo
das notícias, os principais são relativos a: secretaria ou órgão a que estão vinculados;
informações gerais sobre o a prefeitura ou governo do Estado; sobre parceiros e em menor
frequência sobre outros veículos.
Em menor frequência os aplicativos também oferecem acesso às redes sociais do
governo e a relatórios sobre a gestão pública: 28,6% dos aplicativos apresentam acesso ou
compartilhamento integrado com elas, destacando-se Facebook, Twitter e Instagram.
Em relação a conexão com as redes sociais, os aplicativos direcionam para a página
oficial do orgão/secretaria a que está vinculado. Os canais disponíveis para o cidadão
comunicar-se com a prefeitura pelos aplicativos são similares aqueles já identificados em sites
e portais institucionais, como: Fale conosco, chat, ligação telefônica e e-mail.

5.3.6 Opinião dos Usuários

Apesar do crescimento na oferta de serviços via dispositivos móveis em Salvador e da
perspectiva de ampliação desses recursos no planejamento municipal, ainda não havia dados
que permitissem uma análise sob a perspectiva dos usuários e que dessem conta de responder
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se os aplicativos oferecidos pelo poder público estaria atendendo as reais demandas da
sociedade, aspecto que motivou a realização desta pesquisa com usuários. Eles foram
consultados sobre as motivações para uso e desuso, satisfação quanto às respostas
governamentais e questões de privacidade.
A coleta de dados foi realizada através de questionário eletrônico (ver APÊNDICE E).
online disponibilizado no período entre os meses de março e abril de 2018. O objetivo foi
coletar dados sobre as particularidades e experiências individuais dos usuários de aplicativos
em Salvador. A pesquisa foi realizada através de uma pequena amostra e os dados apresentados
não têm valor estatístico, mas são indicativos de comportamentos para análises quantitativas
futuras.
A pesquisa indicou que o acesso à informação é a funcionalidade mais buscada pelos
usuários93. Na sua maioria, procura-se informações sobre serviços públicos como horários de
atendimento, documentação necessária para procedimentos, eventos etc.). Na sequência são
registrados a realização de serviços on-line como acessar contracheque, emitir boletos ou
segunda via de nota fiscal etc, agendar horário para atendimento presencial e apresentar
opiniões e sugestões ou fazer reclamações e denúncias.
Embora tenha se registrado que os principais serviços realizados por aplicativos são
serviços online que não precisam de um feedback do órgão governamental, os usuários
manifestam, em sua maioria, satisfeitos94 com as respostas dadas pelas instituições às demandas
realizadas via aplicativo. Apenas 8,3% se dizem insatisfeitos com o retorno das instituições.
Questionados quanto a satisfação com os serviços oferecidos, a maioria (63,3%) dos
usuários declara que o aplicativo apresenta as informações bem organizadas e as opções
necessárias para atender suas solicitações. Apenas 16,7% declararam que as informações são
confusas ou desorganizadas. Para 13,3% as opções disponíveis não expressam suas
necessidades e 5% declararam dificuldades no uso dos aplicativos, totalizando 33,3% de
insatisfação. Aspectos técnicos como travamento ou lentidão também foram citados por 21,7%
dos respondentes, o que configura um ruído no processo de comunicação.
A divulgação dos aplicativos, compreendida como comunicação pública à medida que
visa proporcionar informações importantes sobre o acesso a serviços públicos (DUARTE, J.,
Na sequência, em ordem decrescente: 75% dos casos se refere ao acesso à informações sobre serviços públicos
(horários de atendimento/documentação necessária/eventos etc.), 46,7% acesso a serviços on-line (Ex: contracheque, emissão de boletos, emitir nota fiscal etc.); 41,7% diz usar para agendar horário para atendimento
presencial, 20% para apresentar opiniões e sugestões, fazer reclamações ou denúncias (16,7%) e solicitar serviços
como coleta de lixo, poda de arvores etc. (16,7%)
94
28,3% dos casos declararam-se satisfeitos, parcialmente satisfeito em 15% dos casos e totalmente satisfeito em
11,7%.
93
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2009), também foi consultada. Neste aspecto, a divulgação em redes sociais do governo foi
citada como a principal forma de conhecimento sobre a existência dos aplicativos (45%),
seguidos de indicações dos amigos (43,3%), divulgação em campanha publicitária (26,6%) e
através de matéria jornalística (23,3%).
O desconhecimento sobre o funcionamento e a existência dos aplicativos é o aspecto
que justifica a não utilização para 37,3% dos consultados. O que indica a necessidade de um
olhar mais atento para as formas de divulgação das mesmas e de como tais ferramentas estão
sendo pensadas no planejamento integrado da comunicação pública da prefeitura. Os sites são
as preferências de 40% daqueles que dizem não ter conhecimento sobre a existência dos
aplicativos ou não saber como funcionam. Aspectos materiais como falta de memória no celular
(2%) e indisponibilidade de internet fora de casa (2%) apareceram com menor
representatividade. Apenas 2% declararam não usar por não manter interesse pela
administração pública.
Em termos de participação, quando ocorre, apresentam-se através de práticas de
colaboração, em que os cidadãos são convocados a participar fornecendo dados sobre o
ambiente urbano. Os usuários foram questionados ainda sobre como contribuem para a
melhoria dos serviços oferecidos, em 56,7% dos casos, eles declararam não contribuir; 23,3%
dizem fazer críticas e sugestões na loja de download, 16,7% dizem fazer comentários nas redes
sociais e 6,7% dizem entrar em contato com o setor público para fazer críticas e sugestões. E
10% diz enviar e-mails para os desenvolvedores.
Questionados se acham que os aplicativos melhoram a comunicação entre governo e
cidadãos, a maioria dos usuários responderam que acreditam que contribuem parcialmente
(46,7%); 35% responderam que sim e 18,3% responderam que não. As justificativas
apresentadas por aqueles que avaliam positivamente a ferramenta estão relacionadas a: rapidez
e facilidade na entrega de serviços, redução do tempo de espera e da burocracia na execução de
serviços. Percebe-se assim a compreensão da comunicação como uma facilidade para acesso a
serviços digitais de governo. Dos que assinalaram que “não”, os motivos apresentados dizem
respeito ao fato de se tratarem de aplicativos terceirizados e por isso não contribuem para a
comunicação com o estado.
Os que disseram “em parte” parecem reconhecer algum potencial para melhoria da
comunicação, mas mencionam aspectos que prejudicam essa comunicação como: a falta de
resposta pelo governo e de manutenção/atualização; a necessidade de melhoria da
confiabilidade, interface, prestação de serviços e facilidade no acesso.
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Questionados sobre o que poderia ser feito para melhorar a comunicação entre governo
e cidadão 51,7% mencionam a melhoria do acompanhamento das demandas. Na sequência são
citados: ter meios de comunicação mais diretos e mais claros com os responsáveis (48,3%),
realizar serviços online sem a necessidade de deslocamento até um espaço físico (48,3%),
rapidez nas respostas (38,3%), melhorar a facilidade de uso dos aplicativos (38,3%), poder
enviar documentos online (18,3%), serviços de compartilhamento entre usuários (8,3%).
Os usuários foram questionados ainda sobre a privacidade. Sobre o tema, 11,7%
assinalaram que a privacidade com relação ao destino dos dados pessoais não representa um
problema, eles declaram não se preocupar com a questão, o que indica dois tipos de
comportamento: indiferença sobre como os dados possam ser utilizados ou confiança sobre
como os órgãos públicos as gerenciam.
Outros 16,6% declaram nunca ter pensado sobre isso, evidenciando falta de informações
sobre o assunto. Um percentual de 28,3% diz limitar as informações que enviam via aplicativos
por razões de privacidade. Neste aspecto, vale ressaltar que, muitas vezes, o cidadão não tem
consciência que seus dados estão sendo coletados, configurando uma espécie de cidadão-sensor
como argumentamos em artigo anterior (LEMOS; ARAUJO, 2018), e, sendo assim, não há
nada a se fazer para evitar essa coleta, exceto o fato de não realizar o download do aplicativo95.
Os principais dados disponibilizados pelos cidadãos entrevistados são os serviços de
geolocalização, citados por eles como os mais relevantes para utilização dos serviços buscados
pelos usuários, citado por 76,7% do público entrevistado.

5.4 As Redes sociotécnicas de Comunicação Pública

Uma abordagem tradicional da comunicação pública, se assim podemos denominar a
comunicação que se pauta estritamente na relação Estado e cidadão, concentrar-se-ia na
verificação da abertura dos canais de participação e na atuação das assessorias de comunicação
com o fornecimento de releases e atualização de notícias em sites institucionais. Isso levaria a
crer que os aplicativos não trariam grandes ganhos em termos de comunicação pública, pois,
como vimos no capítulo anterior, seu funcionamento muitas vezes se pauta na oferta de serviços
eletrônicos móveis, centrados na emissão de informações com poucas possibilidades de
interatividade e comunicação com o usuário. Entretanto, adotar essa compreensão de antemão

Mais informações sobre a coleta de dados pelos aplicativos pode ser conferida na matéria disponível em:
https://www.tecmundo.com.br/seguranca/130707-apps-governo-federal-rastreiam-localizacao-acessamcamera.htm
95
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pode conduzir a uma análise apressada e superficial, pois a comunicação pública mobilizada
por esses dispositivos exige novos critérios de análise.
A comunicação pública como mediação contempla uma abordagem convergente em que
os elementos políticos, técnicos, legais e sociais atuam juntos, numa associação que não tem
razão de ser quando olhadas por partes. Não só os jornalistas, cidadãos e funcionários são
sujeitos do processo de comunicação, mas também os objetos técnicos participam do processo
de comunicação. Neste tópico veremos como desenvolvedores, centros de controles, secretarias
municipais, usuários, ônibus, GPS, smartphones, redes sociais, lojas de download de aplicativos
e política de privacidade atuam no que aqui denominamos "Comunicação pública mediada por
aplicativos". Elencar todos esses elementos não significa, entretanto, preceituar que toda
comunicação pública mediada por aplicativos convoque sempre os mesmos mediadores. O que
se defende aqui é a necessidade de se olhar para essa composição, pois ela não é estável. Para
isso, apresentamos a descrição de todos os aplicativos isoladamente de modo a perceber como
atuam, pois cada aplicativo vai convocar uma associação diferente.
A descrição aqui abordada tende a privilegiar os modos de concepção e
desenvolvimento dos aplicativos, sua estrutura de gerenciamento e relação com outros meios
de comunicação pública. Aspectos de usabilidade não foram analisados em profundidade. É
importante destacar ainda que, dado ao perfil de mutabilidade dos aplicativos, suscetível de
mudanças a cada atualização, é possível que as ações aqui descritas já não sejam as mesmas
identificadas na atual versão dos aplicativos. Os aplicativos são apresentados em ordem
alfabética.

5.4.1 Cittamobi

O Cittamobi foi lançado em 31 de janeiro de 2014 e adotado pela Prefeitura de Salvador
em 25 de março de 2015, sendo um dos principais aplicativos oficiais do município. Conforme
publicação do Diário Oficial de Salvador, o Cittamobi resultou de uma iniciativa da Prefeitura
com o Sindicato das Empresas de Transporte Público de Salvador (Setps), em conjunto com a
Cittati Tecnologia em Desenvolvimento de Soluções Ltda., empresa especializada em soluções
inteligentes para a mobilidade urbana e desenvolvedora do aplicativo. No âmbito municipal a
ferramenta é monitorada pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da Secretaria de
Mobilidade (Semob).
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Compreender o aplicativo Cittamobi enquanto dispositivo de comunicação pública vai
além da análise dos seus aspectos estéticos, de usabilidade e conteúdo. É necessário
compreendê-lo na sua lógica de funcionamento em rede, que envolve elementos políticos,
técnicos e administrativos, os quais buscaremos discutir nesse tópico.
Embora seja citado como o aplicativo oficial mais usado em Salvador, o Cittamobi foi
incorporado a Prefeitura de Salvador como um subproduto de um serviço principal que foi a
instalação de um sistema para o monitoramento da frota de ônibus. A empresa Cittati foi
escolhida, após processo licitatório, como responsável pela concepção, desenvolvimento,
fornecimento e implantação de um sistema integrado de gestão do transporte coletivo cuja
finalidade seria o monitoramento do transporte público na capital.
O sistema integrado resultou na criação do Centro de Controle Operacional (CCO),
instalado na sede da Secretaria de Mobilidade96 (Semob) e inaugurado no dia 11 de maio de
2015. Com a criação do CCO foi possível acompanhar, em tempo real, todos os ônibus da
capital, identificar seus roteiros, o tempo de circulação, paradas nos pontos e outras ocorrências.
O aplicativo foi oferecido pela empresa como um bônus.
O funcionamento do Cittamobi só é possível em razão da informatização do sistema de
transporte público possibilitado pela incorporação de GPS na frota de ônibus. De acordo com
informações oficiais, foram instalados 2,7 mil GPS incluindo ônibus e pontos. Com o
aplicativo, o usuário pode permitir acesso à sua localização e a partir daí ter condições de se
orientar sobre os pontos de ônibus mais próximos e quais as linhas disponíveis em cada um
deles.
Desde que foi lançado, o Cittamobi passou por algumas atualizações e, atualmente,
possuí funcionalidades distintas das praticadas quando da sua adoção pela prefeitura de
Salvador. Na data da coleta de dados dessa pesquisa, realizada no dia 12/12/2016, o aplicativo
se apresentava na loja da Play Store com o slogan “seu ônibus na hora certa” e sua última
atualização datava de 6 de dezembro de 2016.
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Criada em 01 de janeiro de 2015, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) resulta reforma
administrativa realizada na gestão do prefeito Antônio Carlos Magalhães Neto em 2014. A Secretaria Municipal
de Urbanismo e Transporte (Semut) foi desmembrada dando origem a duas novas secretarias: a Semob e a
Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom). A Semob assumiu a política e operação da mobilidade na cidade de
Salvador, que envolve trânsito – através da Superintendência de Trânsito (Transalvador), transporte,
acessibilidade, equipamentos de mobilidade, abrigos de ônibus entre outras funções relacionadas à mobilidade de
Salvador. (Fonte: Site Semob)
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De fato, informar sobre o horário do ônibus sempre foi a principal funcionalidade
ofertada pelo Cittamobi, entretanto, na versão analisada ele também oferecia como
funcionalidade canais para o cidadão registrar ocorrências e situações de urgência.
Para o usuário ter acesso as funcionalidades oferecidas por ele é necessário acessar à
loja e realizar o download. O Cittamobi está disponível no sistema IOS, Android e também no
navegador web. O download é efetivado após o usuário dar permissão para que o acesso às
seguintes ferramentas do dispositivo97: histórico e aplicativos; identidade, que inclui contas no
dispositivo e dados do perfil; localização; fotos, mídias e arquivos; informações sobre a
conexão Wi-Fi e ID do dispositivo/informação da chamada. Para o primeiro acesso o aplicativo
apresenta um tutorial de navegação que possibilita ao usuário ter uma noção previa das
funcionalidades oferecidas pelo mesmo.
Para ter acesso às informações sobre os horários e localização dos pontos de ônibus não
é necessário fazer login, mas este é solicitado para reportar ocorrências. Neste caso, o usuário
precisa fazer um cadastro informando e-mail, CPF, telefone e data de nascimento. O login
também pode ser realizado pelo Facebook ou Google, mas não há integração com as eles para
o compartilhamento de informações.
A tela inicial do aplicativo apresenta um mapa com informações geolocalizadas e não
apresenta nenhuma identidade visual da prefeitura ou da secretaria a qual está vinculado.. Ao
clicar sobre o ícone ônibus é possível verificar o nome da linha, o número, o itinerário e o tempo
de percurso. Ao clicar sobre o ponto, o usuário pode obter informações sobre as linhas que
passam no local e o horário que os ônibus vão passar pela linha.
Conforme dito, as funcionalidades foram alteradas por atualizações realizadas no último
ano, em razão disso as possibilidades de interatividade por parte do usuário sofreram alterações.
Entretanto, persiste o fato de que as duas funcionalidades básicas do aplicativo são: fornecer
informações sobre o horário do ônibus e possibilitar ao usuário interagir com o a prefeitura.
Quanto a interatividade, na primeira versão analisada, menus pré-definidos davam
opções de conteúdo sobre os quais os usuários poderiam enviar opiniões, disponíveis ao ser
clicado sobre as imagens que representam ônibus ou pontos de ônibus. Um menu azul
possibilitava reportar ocorrências sobre o ponto de ônibus e um menu laranja permitia registrar
informações sobre as condições do veículo e itinerário.
Em caso de incidente grave o usuário poderia produzir textos com comentário livres.
Nos outros casos ele apenas pode selecionar as opções disponíveis em um menu pré-definido.

97

Dados atualizados em 25/03/2017.
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As informações são enviadas para a plataforma Smatcitta para acompanhamento pelo CCO da
Semob. Além desse canal não há mais nenhum outro canal de comunicação disponível (fale
conosco, telefone, chat, mensagem etc.)
Veja nas imagens seguintes.

Figura 7: Menu para reports de pontos de ônibus do aplicativo Cittamobi.

Ao clicar no menu azul do canto inferior direito da imagem da esquerda, o usuário tem acesso as
funcionalidades apresentadas na imagem da direita. Fonte: Captura de tela do aplicativo Cittamobi.
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Figura 8: Menu para reports das condições dos veículos do aplicativo Cittamobi

Ao clicar no menu laranja do canto inferior direito da imagem a esquerda, o usuário tem acesso as
funcionalidades apresentadas na imagem da direita. Fonte: Captura de tela do aplicativo Cittamobi.

Na versão atual98, essas possibilidades foram limitadas e agregadas ao menu “Enviar
uma notificação”, a partir dele o usuário pode comentar sobre atraso, itinerário errado, se o
veículo não parou, previsões erradas e outros. Os comentários podem ser feitos através de
comentários livres.
Além dos menus pré-definidos e das informações sobre o itinerário dos ônibus, o
aplicativo oferece informativos sobre o bilhete único e opção de notificação para alertar sobre
a proximidade do ponto de descida. Informações sobre a política de privacidade ou termos de
uso, podem ser visualizados ao se clicar no menu “Sobre”.
Sobre as funcionalidades do aplicativo, conforme mencionado anteriormente, o
Cittamobi foi desenvolvido por uma empresa privada externa que apresentou um produto
pronto para a Prefeitura de Salvador, que não teve influência sobre qualquer uma de suas
funcionalidades. Fato que, segundo o coordenador do Centro Integrado de Operações do CCO,
não traz prejuízos para os serviços ofertados, pois, quando se trata de transporte público, as
necessidades são as mesmas: as dificuldades, melhorias e objetivos. De acordo com o gestor
“uma ferramenta desenvolvida em São Paulo pode se adaptar a realidade de Salvador ou de

98

Atualizada em dezembro de 2018.
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qualquer lugar”. Apesar disso, há possibilidade de sugerir modificações nas funcionalidades
dela, mas

quando isso ocorre elas são implementadas não apenas em Salvador. As

modificações em nível local são mais dificeis de serem implementadas.
Toda vez que alguém solicita alguma modificação lá em São Paulo ele é
implementado aqui também e vice-versa, eu solicitei especificamente, que eu
me lembro, solicitação de abrigo em parada. É uma implementação
significativa para mim? Sim. Mas eles têm que avaliar se para o pessoal lá em
São Paulo também é interessante e avaliou-se que sim, então implementou-se
isso no aplicativo. (Coordenador Centro Integrado de Operações)
Em relação ao monitoramento realizado pela Secretaria de Mobilidade, uma grande sala
preenchida por monitores e computadores permite o acompanhamento das frontas de ônibus, bem como
das demandas efetuadas pelo Cittamobi. O monitoramento e feedback das demandas apresentadas

via aplicativo são realizadas por uma equipe multiprofissional do CCO que interage buscando
informações e dando o feedback para o usuário.
[...] Aqui a gente tem informação do usuário que está solicitando, o que está
sendo solicitado por parte do usuário, as condições do veículo, lotação,
segurança no ponto, uma série de parâmetros. Quando o usuário manda uma
mensagem pra gente, ele recebe uma mensagem automática e aí nós
recebemos um e-mail aqui e temos um pessoal responsável só por isso. Aí eu
mando para o setor de abrigo, que é o setor competente, e eles vão dizer se já
existe abrigo, que naquele ponto não pode colocar abrigo, que o abrigo foi
implementado, e porque não pode colocar abrigo, novo abrigo instalado.
(Coordenador Centro Integrado de Operações)

As respostas são padronizadas para o usuário e, apesar do monitoramento, e da
declaração do coordenador de que há um esforço no sentido de responder a todas as solicitações,
não há um tempo determinado para que as respostas sejam dadas. Segundo ele, a “demanda é
alta”: de setembro de 2015 até dezembro de 2016, data em que foi realizada a entrevista, a
Semob recebeu 31.074 (trinta e um mil e setenta e quatro) reposts de usuários. O gestor informa
ainda que não há um banco de dados sobre as principais demandas, e que todo o processo de
atendimento das demandas é manual e depende da expertise e conhecimento de quem estiver
respondendo a solicitação.
A descrição realizada até agora mostra como ocorreu o processo de desenvolvimento
do aplicativo, seu funcionamento e seu gerenciamento, incluindo aí as formas a organização da
estrutura organizacional da prefeitura. Considerando esses elementos, numa abordagem
tradicional da comunicação pública, se assim podemos dizer, a análise se concentraria na
verificação da abertura dos canais de participação e na atuação das assessorias de comunicação.
Entender a comunicação pública como mediação, da forma como defendemos aqui,
contempla uma abordagem mais ampla que percebe como todos eles elementos atuam juntos,
como uma associação que não tem razão de ser quando olhadas por parte. Nesta ação, não só
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os jornalistas, usuários e funcionários são sujeitos do processo de comunicação. Ao contrário,
como vimos, o aplicativo só funciona porque convoca uma rede formada pelos
desenvolvedores, um centro de controle, uma secretária municipal, usuários, ônibus, GPS,
smartphones, redes sociais, plataforma de acompanhamento de demandas, lojas de downloads
e política de privacidade.
Elencar todos esses elementos não significa, entretanto, preceituar que toda
comunicação pública mediada por aplicativos convoque os mesmos mediadores. O que se
defende aqui é a necessidade rastreear e identificar essa composição. Conforme veremos nas
próximas descrições, embora se trata da mesma prefeitura, cada aplicativo vai convocar uma
associação diferente. Em relação ao Cittamobi, ele se inclui como parte das ações da política
pública de mobilidade. A “promoção de medidas de melhoria no sistema de informação e
comunicação com os usuários do transporte de passageiros” (SALVADOR, 2016, p. 112) faz
parte das diretrizes gerais para o transporte coletivo de passageiros, instituída no artigo 218 do
Plano Diretor da cidade.
Neste aspecto convém destacar que a temática de mobilidade se constitui como tema
fundamental da comunicação pública, não só por ser um tema de interesse público, mas por ser
um direito fundamental do cidadão resguardado no direito à liberdade de ir e vir, ou livre
locomoção, conforme preceitua a Constituição Federal. Competindo aos municípios, conforme
Art. 30 da Constituição Federal “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão
ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem
caráter essencial”(BRASIL, 1988, não paginado).
Neste caso, convém distinguir duas coisas: a oferta do serviço, que corresponde ao
serviço em si (no caso a oferta de transporte público, por exemplo) e a comunicação pública
sobre o serviço público, que corresponde as formas de informação sobre ele (sua existência,
horário e como ter acesso) e as formas de participar ou fiscalizar seu funcionamento (com
sugestões ou reclamações). Com isso, oferecer o serviço público não garante a obrigatoriedade
de comunicá-lo sobre, embora a previsão do Plano diretor pudesse levar a crer se tratar de uma
iniciativa de comunicação pública adotada pelo município, mas não é o caso.
Como vimos, o desenvolvimento do Cittamobi não partiu de uma iniciativa da
prefeitura, pois esta esteve ausente no projeto de concepção do mesmo. Ao contrário, ela figura
como usuária de uma ferramenta criada, disponibilizada e desenvolvida por uma empresa
privada externa. Como destacado, o interesse primordial da prefeitura foi com o monitoramento
da frota, que representa a adoção da tecnologia com a finalidade de garantir melhor eficiência
no monitoramento e fiscalização das empresas concessionários do transporte público. Em
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resumo, busca-se mais a eficiência administrativa do que o reforço da comunicação. Apesar de
não ter objetivado inicialmente a oferta de um canal de comunicação, a prefeitura dispõe de
uma estrutura responsável por gerenciar e responder as demandas dos cidadãos, mesmo que
isso não seja efetuado de forma planejada e com metas claras.
Não se pode ignorar o fato de que a empresa desenvolvedora atua sob a lógica comercial
e, ao que parece, o acesso aos dados pessoais é o fundamento do seu funcionamento. No
aplicativo Cittamobi a principal funcionalidade buscada pelos usuários é a oferta de
informações sobre o horário, trajetos e localização de pontos de ônibus, funcionalidade
relevante para garantir o “direito de ir e vir” e, portanto, contribuindo sobremaneira para o
exercício da cidadania. Entretanto, de acordo com sua política de privacidade as informações
pessoais dos usuários “poderão ser utilizadas para a personalização de ofertas eventualmente
exibidas no ambiente de acesso do aplicativo, com o objetivo de oferecer serviços e produtos
relevantes para o usuário99”. Embora garantam a confidencialidade dos dados, a questão é: o
que a publicidade de ofertas tem a ver com o serviço de mobilidade oferecido pelo aplicativo?100
Merece destaque ainda o fato da política de privacidade estar disponível em letras
minúsculas no pé da página do site, demonstrando não ser o fato de maior visibilidade a ser
destacado pela empresa. O mesmo não se pode dizer dos canais de acesso para anunciar
publicidade.101 Ressaltar este aspecto é relevante porque ilustra como o setor público possui
interesses diferentes dos seus desenvolvedores, que muitas vezes usam o Estado como um
intermediário para atingir consumidores através de produtos gerados por empresas privadas.
Destaca-se ainda o fato de que o Cittamobi possui cookies que podem coletar dados
sobre as preferências e hábitos de utilização. Ao usuário, a recomendação é que “o cadastro e
o acesso ao aplicativo implicam na aceitação total das disposições da Política de Privacidade”
e que caso não haja concordância com alguma disposição, a recomendação é não usar. Desde
modo, o usuário se mantém refém das exigências de seus desenvolvedores.
O Cittamobi é assim emblemático de como as mediações de aplicativos convocam novas
questões em termos de comunicação pública.
O fato de adotar uma ferramenta proposta por uma empresa privada confronta um
argumento basilar de teóricos da Comunicação Pública, como Zémor (1995), Jorge Duarte
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A política de privacidade do aplicativo data de 07 de janeiro de 2014 e está disponível através do endereço:
https://www.cittamobi.com.br/home/politica-privacidade/. Acessado em: 22/08/2018.
100
Pesquisa sobre "dark patterns" referentes à privacidade está sendo realizada no Lab404 com todos os
aplicativos governamentais do Estado e da Prefeitura de Salvador.
101
Os anúncios podem ser feitos no aplicativo através de Banner, splash, pin no mapa, campanha de cupom e
projetos especiais (Fonte: Site Cittamobi).
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(2009) e Haswani(2013), que a comunicação pública resulta de uma atitude proativa do Estado.
Por outro lado, a defesa dos autores em relação a uma comunicação pública que possa ser
praticada desvinculada de interesses econômicos é posta em xeque ao se ter na rede de
comunicação pública mediadores privados. Como vimos, para se ter acesso a funcionalidades
do Cittamobi o usuário concede o “direito” do aplicativo ter acesso a uma série de informações
do seu dispositivo, bem como acesso a seus dados pessoais.
Os cidadãos figuram assim como um fornecedor de dados sobre o sistema de transporte
público de salvador (LEMOS; ARAUJO, 2017), a medida em que informa a prefeitura sobre a
qualidade, segurança e limpeza dos pontos de ônibus, bem como a adequação do itinerário,
condições de veículo e comportamento de motorista. O sistema de georreferenciamento dos
dispositivos móveis e o GPS disponível na frota de veículos de ônibus são os responsáveis por
mobilizarem toda a ação de monitoramento do CCO e a oferta do serviço de previsão sobre o
horário do transporte urbano. Antes da existência dos Cittamobi a Prefeitura poderia até
disponibilizar essas informações em site, jornal ou ponto de ônibus, mas o processo de
informatização proporcionado pela adoção de GPS e dos aplicativos de dispositivos móveis se
traduziu em melhoria na qualidade da comunicação pública ofertada.
O diferencial da comunicação neste caso é que ela se estabelece pela comunicação entre
coisas, no caso ônibus e smartphone. Quem produz a informação é um sensor acoplado aos
ônibus com GPS que permite dizer a localização do ônibus com mais precisão.

5.4.2 Codecon Mobile

O aplicativo Codecon foi lançado em 15 de março de 2018, como um instrumento da
Diretoria de Ações de Proteção e Defesa do Consumidor (Codecon), órgão vinculado à
Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), para o relacionamento com os consumidores
da cidade de Salvador. Seu objetivo principal é permitir que os consumidores possam registrar
denúncias de fornecedores que desrespeitem ou violem as leis e regras de consumo. Disponível
para download nas plataformas IOS e Android o aplicativo foi lançado na data em que se
comemora o dia do consumidor. Nas linhas que seguem apresentamos seu desenvolvimento,
funcionalidades e monitoramento.
O desenvolvimento do aplicativo foi realizado pela Companhia de Governança
Eletrônica de Salvador (Cogel) através de uma solicitação da Codecon. De acordo com a
responsável técnica pelo desenvolvimento:
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A codecon procurou a Cogel devido as grandes dificuldades em fazer
reclamações através do 156. A grande reclamação é que, às vezes, você bate
uma foto da etiqueta, de um preço adulterado ou de um produto estragado, e
o usuário não tinha como enviar essas fotos para o Fala Salvador. O Fala
Salvador registrava a reclamação, mas não tinha esses elementos e aí através
do aplicativo o cidadão tem. Ele fotografa tudo, faz a reclamação dele e a
Codecon já vai com elementos para averiguar o fato.

Do depoimento da gestora destaca-se dois aspectos principais: primeiro a inaptidão do
canal oficial para registro de reclamações da prefeitura (Fala Salvador – 156), em dar respostas
as demandas do órgão e, consequentemente do cidadão. Segundo, a incapacidade dos meios
tradicionais, como a ligação telefônica, em registrar reclamações, devido a necessidade de que
hoje se faz de se coletar registrosfotográficos como provas documentais. A Cogel foi escolhida
pela proximidade com as ações da prefeitura e pela facilidade da negociação, por dispensar
processos mais burocráticos como uma licitação. Juntos, a equipe técnica da Cogel e a equipe
da Codecon pensaram nas funcionalidades a serem oferecidas via aplicativo.
Para realizar o download o usuário deverá permitir acesso às informações de rede e
conteúdo do cartão de memória do dispositivo. Após realizá-lo, não é necessário um login para
acesso às suas funcionalidade, mas um cadastro é necessário para o registro de denúncias. A
página inicial apresenta oito menus com funcionalidades distintas: Quem somos, Notícias,
Dicas, Localização, Legislação, Denúncia, Facebook e Instagram.

Figura 9: Interface inicial do aplicativo Codecon

Fonte: Captura de tela do aplicativo Coldecon Mobile.
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No menu “Quem Somos” consta informações sobre a origem e serviços pela Codecon,
além de endereços com locais de atendimento. As notícias publicizadas pelo aplicativo são
relativas a assuntos sobre relaçoes de consumo e ao direito do consumidor de uma forma geral
e não apenas aquelas vinculadas a diretoria municipal, incluindo-se aí decisões jurídicas e
notícias de nível nacional.
No menu “Dicas” o usuário tem acesso a informações rápidas sobre relações de
consumo como cobrança indevida, venda casada, troca de produto, negativação indevida,
direito de arrependimento, prazo para troca de produtos entre outros.
No menu “Localização" é possível ter acesso aos endereços e telefones das Prefeituras
bairros, que também funcionam como postos de atendimento do Codecon. Os endereços são
apresentados textualmente e também disponíveis no mapa através da opção “ver no mapa”. A
plataforma do Google Maps indica a localização geográfica e através de um menu “como
chegar” o usuário pode acionar outros aplicativos do seu dispositivo como Waze, Maps e Uber.
O menu “Legislação” reúne leis importantes que orientam sobre as relações de
consumo, como Código de Defesa do Consumidor (CDC), legislação sobre atendimento nas
agências bancárias, proibição do consumo de cigarros e também a Constituição Federal,
Estatuto do Idoso e Lei sobre acessibilidade das pessoas com deficiência.
O menu “Denúncias” é aquele que oferece maior oportunidade de comunicação com o
cidadão, pois através dele o usuário pode registrar reclamações relacionadas as relações de
consumo. Para registrá-las, o cidadão pode optar por fazê-la de forma anônima ou não. Caso
queira apresentar sua identificação é necessário fazer um cadastro informando os seguintes
dados: CPF, nome completo, e-mail e telefone. Antes de prosseguir com o registro é necessário
ainda concordar com a política de privacidade do aplicativo. Após o cadastro com informações
do usuário, são solicitadas informações da denúncia como nome da empresa, endereço e ponto
de referência.
Após esse registro o cidadão tem acesso a um menu com opções pré-definidas sobre
situações de denúncia como a não emissão de nota fiscal, presença de insetos, uso de cigarro,
propaganda enganosa entre outros. Após a escolha é necessário ainda cadastrar a data e horário
da ocorrência e a descrição do fato, de caráter obrigatório.
Os menus “Facebook” e “Instagram” permitem o acesso aos perfis oficiais da Codecon
nas redes sociais citadas.
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Figura 10: Interface para registro de denúncias do aplicativo Codecon Mobile.

Fonte: Captura de tela do aplicativo Coleta Seletiva.

Sobre o monitoramento, ou gerenciamento, este é todo realizado pela Diretoria de Ações
de Proteção e Defesa do Consumidor. Embora esta diretoria esteja vinculada à Secretaria
municipal de Ordem Pública, há uma autonomia da diretoria em relação ao órgão, que fica
responsável não só pelo direcionamento das denúncias como também pela atualização das
notícias. Neste caso, é bom enfatizar que embora a Semop tenha uma assessoria de
comunicação, a atualização das notícias do aplicativo são realizadas pela diretoria da Codecon,
conforme declarado em entrevista: “Geralmente essa parte de notícias sou eu que faço,[...]eu
alimento todo dia e a questão das denúncias tem um setor que acompanha diariamente para
atender e responder.” (Diretor da Codecon).
O órgão a que o entrevistado se refere é o setor de autos de infração que recebe as
denúncias e encaminha para o setor de fiscalização. Diferentemente de casos como o Noa
Cidadão e o Cittamobi, em que foi criado uma central de monitoramento que pudesse atender
as demandas provenientes dos aplicativos, no caso da Codecon o setor já existia e apenas teve
mais um mecanismo de fiscalização a sua disposição. Em resposta ao cidadão é gerado um
protocolo e encaminhado para o e-mail do usuário para que ele possa acompanhar o andamento
da sua reivindicação, num fluxo de comunicação bidirecional.
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A Codecon apresenta uma gestão autônoma em relação a Semop, que se manifesta
também no gerenciamento do aplicativo. A assessoria de comunicação do órgão não tem
qualquer participação no monitoramento, como também não teve para o seu desenvolvimento.
A assessoria da Semop atua apenas na divulgação através da publicização das ações da Codecon
no site da secretaria. Não há integração entre aplicativo e site da Semop.

Todas as ações da Codecon que a gente vai divulgar, a gente diz as formas do
cidadão denunciar e, no final, a gente colocar o intertítulo que é 156, que é o
canal oficial da prefeitura, que ele pode denunciar ou pelo aplicativo da
Codecon. É sempre o mesmo texto que explica o que tem no aplicativo. [...]
Então, primeiro quando o aplicativo foi lançado a gente divulgou a matéria e,
depois tudo, o que a gente faz de operação a gente fala sobre o aplicativo.
Então o aplicativo sempre está disponível nos nossos releases. (Assessora de
Comunicação Semop).

O texto padrão que a jornalista menciona tem o seguinte conteúdo:
Qualquer pessoa que tiver problema na relação de consumo, como juros ou
denúncias, pode comparecer pessoalmente à sede da Codecon, que funciona
de segunda a sexta-feira, a partir das 8h. As denúncias também podem ser
feitas pelo Fala Salvador, no número 156 ou pelo site, além do aplicativo
Codecon Mobile, disponível no App Store e no Play Store. (Site Semop)

Em relação aos dados pessoais fornecidos para o cadastro, de acordo com a diretoria da
Codecon os dados ficam armazenados na Cogel e a Codecon tem acesso apenas àqueles
necessários para a fiscalização e feedback aos usuários. Embora a gestora da Cogel tenha
relatado que a direção da Codecon declarou interesse no desenvolvimento do aplicativo também
com a finalidade de construir um banco de dados sobre as solicitações mais reclamadas pelos
usuários de modo a direcionar as ações estratégicas do órgão, essa ação não foi verificada na
prática. A direção diz que os dados coletados não são usados para formular estratégias para as
ações do órgão, sendo utilizados apenas para responder as denúncias.
O aplicativo Codecon reúne informações relacionadas ao direito do consumidor, sendo
um instrumento fundamental de comunicação pública, uma vez que torna o cidadão
(consumidor) um participe no processo de fiscalização das relações de consumo e do mercado,
sendo uma peça fundamental para a acionar o poder público no seu papel de agente fiscalizador.
Conforme o artigo 55 do Código de Defesa do Consumidor o município divide com a União e
os Estados a responsabilidade pela fiscalização de assuntos referentes as relações de consumo,
conforme prega ao dizer que “A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, distribuição, a publicidade de produtos
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e serviços e o mercado de consumo, no interesse [...] do bem-estar do consumidor[..]”(BRASIL,
1990, não paginado).
O processo apresentado neste tópico ressalta o papel da diretoria da Codecon no
funcionamento do processo de comunicação pública mediado pelo aplicativo. Conforme vimos,
sua criação foi com o propósito de complementar os canais então existentes, como o Fala
Salvador (156), gerido pela ouvidoria do município, e o contato presencial. Isto porque a
Codecon não dispõe de um site próprio. A Codecon não apenas foi a responsável pela iniciativa
do projeto, buscando a Cogel para desenvolver o projeto do aplicativo como é também para o
monitoramento das demandas. Como temos mencionado, ao atuar, o aplicativo Codecon
convoca uma rede que mobiliza além do usuário, a diretoria da Codecon, a Cogel, as
plataformas de download, as legislações, o Google Maps, assessorias de comunicação,
provedores de e-mail, câmera fotográfica, o Facebook e o Instagram
Alguns desses actantes atuam como intermediários, ou sejam, atuam sem transformar.
Podemos dizer isso, por exemplo, dos provedores de emails e das legislações. Ainda que sejam
importantes no processo comunicativo, o funcionamento do aplicativo não depende da ação
deles. O mesmo não se pode dizer das plataformas de download, porque são elas que permitem
o acesso às funcionalidades do software. Neste aspecto jugamos como de fundamental
relevância a mediação das câmeras fotográficas dos dispositivos, pois a existência desse recurso
foi que motivou o desenvolvimento do Codecon.
Por tudo exposto, torna-se evidente para nós que a comunicação pública convocada na
atuação desse aplicativo, que envolve os atores humanos cidadãos, desenvolvedores, gestores
e profissionais de comunicação, só é possível porque juntamente com ela atuam as plataformas
IOS e Play Store, Google Maps, Facebook, Instagram, Câmera fotográfica, E-mail.

5.4.3 Coleta Seletiva
O aplicativo Coleta Seletiva foi apresentado como plataforma oficial pela prefeitura
municipal de Salvador em 11 de agosto de 2015 com a proposta de ser um instrumento para
facilitar o acesso às informações sobre locais para o descarte de lixo reciclável na capital. Na
ferramenta é possível verificar os postos adequados para o descarte de medicamentos, óleo de
cozinha, papéis e jornais, pilhas, baterias, metal e vidro102.

102

Matéria disponível em: http://www.comunicacao.salvador.ba.gov.br/index.php/todas-as-noticias/46823salvador-ja-conta-com-50-pontos-de-coleta-seletiva. Acesso em: 27 mar. 2019.
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Embora tenha sido apresentado oficialmente em 2015, de acordo com o desenvolvedor
ele foi criado ainda em 2014, mas só foi lançado após a instalação dos Pontos de Entrega
Voluntária (PEVs) na cidade, em 2015. O aplicativo se insere num programa mais amplo que
visa não só a destinação correta do lixo, como também a geração de emprego e renda através
do fortalecimento de cooperativas que trabalhem com reciclagem (SALVADOR, 2016). O
programa também conta com um site (www.coletaseletiva.salvador.ba.gov.br) que permite ao
cidadão consultar o ponto mais próximo para entrega do seu material reciclável. Entretanto,
algumas funcionalidades são exclusivas do aplicativo, que está vinculado a Secretaria de
Sustentabilidade, Inovação e Resiliência (SECIS).
Disponível nas plataformas Android e IOS, ele foi desenvolvido pela Microempresa
República Interativa Ltda, uma startup de tecnologia sediada em Salvador, no bairro Armação.
Entre suas atividades, a República Interativa desenvolve aplicativos, sites responsivos e
sistemas.
Para ter acesso às funcionalidades não é necessário a realização de um login ou cadastro
prévio, mas para o download é indispensável autorizar o acesso à localização e às
fotos/mídias/ou arquivos do dispositivo do usuário. O Coleta Seletiva também não tem
vinculação com qualquer rede social. Sua principal funcionalidade é oferecer informações sobre
serviços públicos, no caso, o local da destinação correta de resíduos. Mas, além disso, também
são divulgadas agenda de eventos, dicas, notícias e conteúdo multimídia (fotos e vídeos)
relacionadas a temáticas do Meio Ambiente, sendo ações da prefeitura ou não.
O aplicativo apresenta informações rápidas e úteis no menu “dúvidas”, em que são
apresentados esclarecimentos sobre os conceitos de ecoponto, pontos de entregas de materiais
reclicláveis (PEV’s), vale luz coelba (programa que prevê a troca de resíduos por descontos na
conta de energia). No caso das notícias, o aplicativo apresenta uma lista indexada com a relação
dos títulos e datas das matérias (Fig. 10). Ao optar por uma delas o usuário é direcionado para
uma página web. O conteúdo das notícias não se refere aos desenvolvedores ou ao órgão
público, são de outras fontes. Elas são atualizadas com frequência, como é possível visualizar
na imagem abaixo e, em geral são provenientes de sites com teor de meio ambiente como
Agência Envolverde Jornalismo, Eco4planet, atitude sustentável, sites que não têm nenhuma
vinculação com a Prefeitura.
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Figura 11: Feed de notícias dos aplicativo Coleta Seletiva

Fonte: Captura de tela do aplicativo Coleta Seletiva.

De acordo com um dos desenvolvedores, a curadoria para escolha dos aplicativos
utilizou como critérios sites que tivessem agregadores de notícias com feed RSS. Através
destes, a atualização de notícias é feita de forma automática, sem qualquer intervenção humana.
Essa automatização, nos permitiu observar que, por vezes, as informações apresentadas não
correspondem a temática de meio ambiente, como a matéria sobre segurança pública intitulada
“Jacqueline Muniz: ‘arma de fogo tem cor, tem sexo, tem gênero’”, ou ainda a matéria ‘No Rio
de Janeiro a milícia não é um poder paralelo. É o Estado.’ Entrevista com José Cláudio Sousa
Alves”, ambas publicadas em 29 de janeiro de 2019.
A automatização no processo de coleta de notícias garante que o aplicativo mantenha
seu status atualizado, dando a impressão de ser constantemente alimentado, entretanto, não é o
que acontece. Para isso, basta conferir as funcionalidades que não possuem automatização,
como o menu “agenda de eventos”, que deveria trazer informações sobre eventos na área de
meio ambiente a exemplo do Encontro de Mídia Eletrônica, Meio Ambiente e Sustentabilidade
e do Eco Baia – Feira de Sustentabilidade, mas que está desatualizado desde a criação do
aplicativo. Os eventos citados foram realizados, respectivamente, nos meses de março e junho
de 2015. Até a data da escrita deste trabalho, a última atualização datava de 21 de maio de 2017.
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O menu “dicas” apresenta informações sobre a importância do ato de reciclar, os
materiais que devem ir para o lixo reciclável e orientações sobre como separar o lixo. O
aplicativo dispõe ainda do endereço das cooperativas de reciclagem da cidade de Salvador.
Por tudo exposto, ao evidenciar a preocupação com o descarte correto de lixo urbano, o
programa coleta seletiva e, consequentemente, o aplicativo manifestam um cuidado com a
gestão do meio ambiente e, portanto, com a política de meio ambiente na cidade. Sobre isso a
Constituição Federal determina que o acesso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é
um direito de todos, previsto no artigo 225, atribuindo ao poder público à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo (BRASIL, 1988). Além disso, o texto constitucional prega ainda
que a proteção do meio ambiente e o combater a poluição é competência comum da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Art. 23, VI, da CF 1988).
Deste modo, enquanto instrumento de informação sobre o meio ambiente, um direito
fundamental do cidadão brasileiro, o Coleta Seletiva pode ser identificado como um
instrumento de comunicação pública. O aplicativo de destaca como uma ferramenta de acesso
à informação, seja notícias, agendas ou informações úteis sobre o Meio Ambiente. Entretanto,
conforme vimos, o gerenciamento das informações não cumpre o padrão tradicional de
produção de informações pelas assessorias de comunicação. A concepção mesma do aplicativo
já prevê processos de automatização que permitem a distribuição de informação sem
intervenção humana. Processo este que dá visibilidade para meios de comunicação externos a
estrutura da prefeitura ou dos desenvolvedores. É também a automatização das notícias que
garante a sua atualidade, do contrário, seria fácil atribuí-lo o status de desatualizado.
O processo manual de distribuição de informações, como a publicação de eventos, ou
mesmo dos postos de entrega têm déficit de atualizações. Neste aspecto, é válido citar que a
secretaria a que está vinculado (SECIS) não dispõe de um site institucional e assim o aplicativo
pode funcionar como porta de entrada para a comunicação com o a secretaria através do fale
conosco, que lhes direciona as informações.
Em síntese, a comunicação pública mediada pelo Coleta Seletiva evidencia uma rede
em que os não-humanos são os mediadores principais. É inegável que o aplicativo funciona
como ferramenta de comunicação pública, embora a participação do cidadão seja convocada
minimamente. Trata-se de uma ferramenta de acesso a serviços e informações de interesse
público e essas informações são produzidas de forma automática. Além do feed RSS pode-se
citar como elementos da rede: a startup desenvolvedora, a Play Store, a SECIS, os sites de
notícias, o site coleta seletiva. Além disso, a Empresa de Limpeza Pública da Cidade (Limpurb)
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e o Conselho Regional de Farmácia são apresentados como parceiros do programa Coleta
Seletiva, figurando como intermediários.
É significativo pontuar ainda que o aplicativo solicita acesso à localização, fotos e
arquivos do dispositivo, mas esses dados não são necessários para nenhuma das funcionalidades
oferecidas. Sobre os dados coletados, o desenvolvedor informou que são solicitados de praxe,
mas que não são usados para nenhuma finalidade.
A política de comunicação estratégica da SECIS, que não dispõe de um site, não parece
reconhecer no aplicativo uma plataforma para publicizar suas ações ou para divulgar conteúdo
governamental e menos ainda para o relacionamento com o cidadão. E os desenvolvedores que
a criaram parecem menosprezar o potencial dos dados coletados ou não querem deixar claro
sua real finalidade.

5.4.4 Mosquito Zero

O aplicativo Mosquito Zero foi apresentado à população soteropolitana como
instrumento de comunicação com a prefeitura em 16 de setembro de 2016. Em matéria oficial
publicada no site da prefeitura diz-se que é uma “ferramenta tecnológica de rápido e fácil
acesso, capaz de registrar focos do Aedes aegypti, além de notificar em tempo real os casos
suspeitos de dengue, chikungunya e zika vírus.” (SALVADOR..., 2016, não paginado)
A ideia principal é mobilizar pessoas para que elas contribuam na identificação de focos
do mosquito da dengue para que prefeitura possa atuar de forma preventiva no combate ao
mosquito Aedes aegypti e, consequentemente, no controle de doenças ocasionadas por ele
como: Dengue, Chikungunya e Zika vírus. É uma ferramenta que atua na área de saúde e meio
ambiente.
O aplicativo surgiu como um empreendimento particular de um funcionário da
Secretaria Municipal de Saúde, motivado pela participação na 7ª edição do concurso Ideias
Inovadoras realizado pela Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia (FAPESB), em
2014. O desenvolvedor do Projetoconquistou o primeiro lugar na categoria “Pós-Graduando
Lato Sensu e Stricto Sensu” com o projeto “Participação social, tecnologia e monitoramento
dos focos de Dengue” no qual recebeu a quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais).
Nas matérias oficias o nome do desenvolvedor é mencionado com frequência vinculado
à prefeitura devido este exercer a função de gerente de pesquisa do Núcleo de Tecnologia da
Informação da Secretaria de Saúde. O aplicativo, entretanto, surgiu desvinculado da prefeitura.
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A startup mosquito zero, surgiu fora da secretaria como estratégia de
engajamento social. Teve-se uma ideia e com ela participamos do concurso
ideias inovadoras do Governo do Estado da Bahia, em 2014. E o mosquito
zero começou a partir daí. A partir daí a gente começou a desenvolver a ideia
de um portal. Seis meses depois, o Ministério da Saúde abriu um edital pra
financiar projetos de bases comunitárias para o enfrentamento do Aedes
aegypti e de outras doenças também. E nós submetemos ao Ministério da
Saúde. Foi o único projeto aprovado no Brasil. (Desenvolvedor Mosquito
Zero, 2018)

O edital do Ministério da Saúde que o desenvolvedor faz referência foi o chamamento
público n.º 01/2014 MS/SVS. Publicado no Diário Oficial da União103 em 17 de fevereiro de
2014, tinha como objeto selecionar propostas executadas por instituições privadas, sem fins
lucrativos que contribuíssem para a vigilância, prevenção e o controle de doenças como DST,
Tuberculose, hanseníase, malária e dengue e que estivessem articuladas com os serviços
públicos de saúde e com as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).
A submissão ao edital resultou que o aplicativo ficou vinculado mais ao cronograma
estipulado por ele que em uma política estratégica da prefeitura, resultando na descontinuidade
do projeto. Em Salvador ficou disponível para download a partir do dia 19 de setembro de 2016.
O lapso temporal entre o resultado da seleção e a apresentação do aplicativo, segundo o
desenvolvedor, foi resultado do atraso na liberação dos recursos por parte do Ministério da
Saúde o que comprometeu no pioneirismo dos serviços ofertados.
Seguramente podemos dizer que o Mosquito Zero foi o primeiro aplicativo de
enfrentamento do Aedys do país. Quando ele foi aprovado pelo Ministério da
Saúde não existia nenhum case[…], mas quando a gente recebeu a primeira
parte do recurso,[...] já existiam mais de 150 aplicativos iguais
(Desenvolvedor Mosquisto Zero, 2018).

O atraso implicou numa modificação das propostas iniciais e o resultado foi um
aplicativo cujas principais funcionalidades são informar os locais de foco e presença do
mosquito; registrar os casos suspeitos de Dengue, Chikungunya e Zika vírus e a consulta às
unidades de saúde mais próximas através de tecnologia de georreferenciamento. Através dessas
funcionalidades o usuário pode produzir informações de textos, compartilhar fotos e sua
geolocalização.
A implantação do aplicativo na capital foi resultado então de um plano piloto com data
e locais específicos para acontecerem. Embora qualquer pessoa pudesse ter acesso as suas
funcionalidades, a equipe de acompanhamento só estava disponível para atender e acompanhar
Disponível em:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=3&pagina=148&data=17/02/2014. Acesso em:
21 jan. 2019.
103
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as denúncias de focos oriundos dos bairros Palestina e Itaigara, bairros escolhidos para
realização dos pilotos do projeto por serem reconhecidos pela prefeitura como as localidades
com maior índice de infestação do mosquito na capital. A duração do piloto foi de apenas 4
meses e após esse período, o acompanhamento das demandas foram descontinuadas e o
aplicativo chegou a ficar indisponível durante quase todo o ano de 2017.
Durante sua vigência, para se ter acesso às suas funcionalidades era necessário possuir
um smartphone com sistema Android, pois não fora disponibilizado na plataforma IOS. Após
realizar o download, era solicitado um login no qual se faz um cadastro com nome, e-mail,
telefone, data de nascimento, senha e confirmação de senha. O acesso também pode ser
realizado via Facebook.
Com o aplicativo também é possível acompanhar o andamento da solicitação através do
número de protocolo, ou através de notificações atualizadas automaticamente.

Figura 12: Interface do aplicativo Mosquito Zero.

Fonte: Captura de tela do aplicativo Mosquito Zero.

Durante a sua vigência, o monitoramento e acompanhamento das demandas foi
realizado por uma estrutura da prefeitura ajustada exatamente com essa finalidade. A
vinculação com a prefeitura surgiu em razão de uma exigência do edital do Ministério da Saúde
que dizia que as propostas deveriam “considerar a elaboração de parcerias políticas e técnicas
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vinculadas com as ações promovidas com os serviços de saúde locais, de forma a não promover
a concorrência ou sobreposição de ações e serviços de saúde” (DOU, 2016, p. 148). A parceria
com a Prefeitura foi firmada através de um termo de cooperação técnica.
A estrutura disponibilizada pela Prefeitura Municipal, representada pela Secretaria
Municipal de Saúde, consistiu no fornecimento de uma central de monitoramento equipada com
computadores, TVs, internet, telefone e corpo técnico (como biólogos e agentes de endemias)
sediados no prédio do Multicentro de Saúde Carlos Gomes. A central de monitoramento recebia
todas as informações provenientes do aplicativo no sistema de gestão do mosquito zero, que
por sua vez identificava a validade das postagens, verificando casos de improcedência e de
duplicação de informações.
O sistema se manteve interligado com o Fala Salvador, que encaminhava para os órgãos
para o devido atendimento. É que, embora a função de vigilância e combate ao mosquito fosse
uma responsabilidade do Centro de Controle de Zoonozes algumas demandas não eram de
responsabilidade direta deste centro, como destaca a fala do desenvolvedor.
Eu não tenho só denúncias de locais de foco propriamente para zoonoses
atender. Por exemplo, eu recebo denúncias de lixo exposto em via públicas,
que se caracteriza por ser um local de foco por ter depósitos que podem
acumular água, só que eu jamais enviaria um agente de saúde para colocar um
produto químico ou combater depósitos em lixos. Eu tenho que acionar a
Limpurb para remover o lixo […]. A mesma coisa é carro abandonado. Você
tem um carro abandonado servindo de foco, e então eu vou mandar um agente
de saúde? Não! Eu mando essa informação para as secretarias de ordem
pública, Semop, para remover esse carro ou notificar o morador. Então a nossa
solução acaba sendo transversal porque a gente não gera só demandas para a
saúde. São demandas da Saúde, mas que têm outros interlocutores. Outros
órgãos que estão envolvidos diretamente. (Desenvolvedor Mosquito Zero,
2018)

Quando realizados os atendimentos, os órgãos enviavam as respostas para o Fala
Salvador que por sua vez retroalimentava o sistema Mosquito Zero, dando o feedback para o
cidadão. Através do aplicativo era possível acompanhar não só sua demanda como também as
postagens de outros cidadãos gerando um ambiente de informações colaborativas sobre o
espaço urbano da cidade.
Em relação aos dados coletados o desenvolvedor explica que somente aqueles referentes
aos dados epidemiológicos foram repassados a Prefeitura, ficando os dados pessoais
armazenados com os desenvolvedores: “a gente passava para prefeitura os dados
epidemiológicos para que as denúncias fossem atendidas porque a gente entende que não era
interessante que a prefeitura soubesse quem fez a denúncia.” A divulgação em órgãos oficiais
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foi realizada pela assessoria de comunicação da Prefeitura de Salvador através de Portal e redes
sociais.
Enquanto instrumento de acesso à informações e colaboração pública na área de saúde
o Mosquito Zero se configura como instrumento de interesse público por viabilizar informações
sobre um dos direitos fundamentais assegurados aos cidadãos brasileiros,

expresso na

Constituição Federal através do artigo 196 que diz que: “A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988, não paginado).
Sendo assim, se configura como instrumento de comunicação pública por oportunizar o
acesso às informações, bem como a participação da sociedade no diagnóstico de fatores de risco
para a saúde pública e pela sua interação com a prefeitura. Entretanto, essa comunicação, como
já vimos, não pode ser reduzida a emissão de informações por parte de uma assessoria de
comunicação. No caso do mosquito zero é possível perceber que o aplicativo atua numa rede
mais ampla. O próprio desenvolvimento é reflexo disso, posto que seu funcionamento foi
motivado por um edital externo à prefeitura. Ou seja, não partiu de um interesse claro, expresso
e planejado da Prefeitura embora ela tenha dado suporte para viabilizar o seu relacionamento
com os cidadãos.
É preciso mencionar ainda o fato de que, embora não tenhamos elementos para afirmar
isso, o contexto em que se deu a aprovação do projeto coincidiu com o surto de Dengue no país
e com o aparecimento da Zika. No final de 2015 o Ministério da Saúde alertou para a situação
de epidemia do vírus Zika no país. O primeiro caso fora registrado em meados de abril de 2015,
na cidade de Camaçari, na região metropolitana de Salvador (BA), o que pode ter contribuído
para a aprovação do projeto e para a sua adesão por parte da prefeitura.
A comunicação pública mediada pelo Mosquito Zero é composta por: Ministério da
Saúde, Fapesb, o desenvolvedor, o cidadão, o smartphone, a rede de internet disponibilizada
pelo usuário, Fala Salvador, Centro de Zoonoses, Facebook, GPS, Limpurb e Semop. Ou seja,
o que queremos dizer é que quando o aplicativo age, toda essa rede atua conjuntamente, sendo
modificada de certa forma pela atuação dos outros na rede. Vejamos.
O Ministério da Saúde atua na rede mobilizando a sua criação. Como foi mencionado
pelo desenvolvedor, o aplicativo surgiu tanto pelo interesse pessoal dele, como pela
oportunidade trazida pelo edital. Essa condição tira a prefeitura do status de proativa no
processo de oferta do serviço de atendimento aos cidadãos. Ao contrário, ela atua de forma
reativa, motivada pelos desenvolvedores, ao estabelecer um termo de cooperação técnica com
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o Ministério da Saúde. Ademais, como foi mencionado, o atraso no pagamento da premiação
impôs a necessidade de uma revisão das funcionalidades do aplicativo que precisou ser
aprovada pelo Ministério. Dessa forma, este órgão atua igualmente como desenvolvedora da
proposta.
Por outro lado, não fosse o interesse e a aptidão do desenvolvedor (ex-agente de combate
de endemias) em oferecer uma ferramenta para informação e aproximação com o cidadão, o
projeto poderia não ter dado sequência. Pois o mesmo afirmou que sempre foi apaixonado por
tecnologia e precisou de deslocar até Brasília para requerer o pagamento do recurso atrasado e
executar o projeto.
O cidadão atua como participe do processo ao identificar focos do mosquito e enviar
informações para a Prefeitura através do Fala Salvador. O Facebook atua sem modificar, é um
intermediário que possibilita o acesso ao aplicativo, mas não é a única forma de acesso a ele.
Entretanto, deve-se mencionar que os desenvolvedores tiveram que se submeter a lógica do
funcionamento do Facebook, expresso pela fala do desenvolvedor ao dizer que:
Antes da gente colocar no ar essa segunda versão do aplicativo, a gente
respondeu uma série de questionamentos do Facebook, porque ele também é
um processo de autenticação. Ele passa pelo nosso aplicativo principalmente
salvaguardando as questões legais de direito, as questões dos dados pessoais
e o que você fará com esses dados (Desenvolvedor aplicativo Mosquito Zero).

Órgãos como a Limpurb e a Semop podem estar inseridas na rede ou não a depender da
demanda apresentada.
Podemos apontar como inovações comunicativas trazidas pelo aplicativo Mosquito
Zero a produção de informação colaborativa sobre o ambiente urbano. Em vez de um fluxo
bidirecional entre os órgãos da Prefeitura e o Cidadão, ele proporciona um ambiente com
informações compartilhadas com os outros usuários. Ao fazer uma reclamação é gerado um
protocolo para que o autor da demanda acompanhe sua denúncia, mas todos os usuários têm
acesso à informação sobre a denúncia e sobre a atuação da prefeitura, permitindo que o cidadão
atue também como um fiscal da gestão pública.
5.4.5 NOA Cidadão
O NOA cidadão foi apresentado pela Prefeitura de Salvador como o aplicativo
colaborativo do Núcleo de Operação Assistida da Superintendência de Trânsito de Salvador
(Transalvador). Desenvolvido pelo Grupo Recursos, o NOA Cidadão foi lançado em 11 de
julho de 2016 para ser “um canal seguro e imediato de comunicação para que as pessoas
pudessem reportar problemas das vias da cidade” (TRANSALVADOR..., 2016, não paginado).
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A adoção do aplicativo se incorpora a uma série de reformas na infraestrutura técnica
da nova gestão administrativa iniciada em 2013. O relato do gestor sobre a situação do órgão
na gestão anterior era de pouca aparelhagem técnica e mais centrada na atuação de pessoas.
A Transalvador em 2013 [...] não tinha nenhum tipo de central de gestão de
trânsito. Você tinha apenas uma sala com no máximo quatro metros
quadrados, com apenas um rádio VHF, que mal falava em toda a cidade, e o
pessoal fazia toda a gestão em uma planilha Excel. O que tinha era muito boa
vontade por parte dos operadores – eram pessoas muito comprometidas.
(Superintendente da Transalvador, 2017)

Considerando essa realidade, a nova gestão propôs a criação de um sistema
informatizado para a gestão do trânsito na capital soteropolitana, consolidada na criação do
Núcleo de Operações Assistidas (NOA). O aplicativo Noa Cidadão é apenas um “braço” de
atuação do Núcleo como um todo, que se utiliza também da incorporação de informações
provenientes de semáforos inteligentes, sensores de fluxo de trânsito e câmeras de vídeos.
O Núcleo foi projetado após estudos e investigações de sistemas adotados em cidades
brasileiras e estrangeiras como São Paulo, Rio de Janeiro, Madri e Amsterdam. Consiste num
departamento na estrutura administrativa da Transalvador e se materializa numa sala de
monitoramento que reúne vários televisores com imagens que chegam através de um circuito
de câmeras espalhadas pela cidade. Através delas é possível verificar as condições de fluxo do
trânsito (congestionamento, estacionamentos indevidos, acidentes etc.), concentrando
informações em tempo real e permitindo uma ação mais rápida do poder público.
O NOA permite ter informação mais rápida. Antes como é que a gente tinha
informação? Ou quando alguém ligava para o 118 informando, ou quando a
imprensa ligava, ou quando uma viatura passasse. Hoje a gente consegue ter
informação não só com a câmera – eu tenho um sistema lá que mede a
velocidade média da via. Então se eu tiver uma queda brusca na média de
velocidade, lá vai tocar o alarme, e aí vai informar que naquele trecho tem um
problema. Então o pessoal começa a utilizar a informação do sistema com
câmera. Tem outros sistemas lá integrados, e aí você consegue ter uma
resposta mais rápida na solução desse problema. Isso é o bom pra gente.
(Superintendente da Transalvador, 2017)

É no núcleo também que concentra as demandas que chegam pelo NOA Cidadão. De
acordo com o Superintendente da Transalvador, o aplicativo “é um software construído
entendendo o perfil da cidade e do usuário.” A ideia de desenvolvê-lo era antiga, mas conforme
o gestor, o órgão não tinha uma estrutura de suporte que pudesse atender às demandas
originadas do aplicativo, que ele define como:
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[...] uma plataforma de interação com o cidadão. Muitas vezes o cidadão, não
quer pegar o telefone e ligar para o 118, esperar o atendente, reportar aquilo.
Com o aplicativo, ele consegue fazer isso muito rapidamente, desde um
acidente até um semáforo quebrado. Hoje em dia todo mundo fica o dia inteiro
conectado no smartphone, no carro, no ônibus, então fotográfa e manda. Então
é uma forma de interagir de forma rápida e eficiente. (Superintendente da
Transalvador, 2017)

Desenvolvido pelo Grupo Recursos, mesma empresa responsável pela estruturação do
Núcleo de Operação, as funcionalidades do NOA Cidadão foram todas projetas a partir das
demandas do órgão público, conforme declarou o gestor: “a empresa construiu o que a gente
pensou, [...]não foi um produto de prateleira, foi construído aqui dentro. Eu participei de umas
50 reuniões, discutimos desde o layout até as funcionalidades.” A equipe de TI, técnicos e
supervisores participaram das reuniões e também a equipe da assessoria de comunicação foi
consultada para o desenvolvimento das funcionalidades:
a gente [assessoria de comunicação] foi consultado no desenvolver do
programa para que quem estivesse desenvolvendo, entendesse como ele era
acionada via acionado via redes sociais. A gente foi consultado por esses
desenvolvedores para eles saberem como que a imprensa atuava junto aos
cidadãos. (Jornalista da Assessoria de Comunicação Transalvador)

O aplicativo está disponível nos sistemas IOS e Android. Para que o usuário tenha
acesso às suas funcionalidades é necessário disponibilizar informações tanto do dispositivo
quanto do usuário. As informações do dispositivo são solicitadas no momento de realização do
download quando o usuário precisa dar permissão para que o NOA cidadão tenha acesso as
seguintes ferramentas do dispositivo: serviços de agenda, localização, telefone, fotos/mídia e
arquivos, câmera e identificação do dispositivo e informação de chamada. As informações do
usuário são solicitadas em um cadastro para realização de um login. No cadastro são solicitados
o nome, e-mail, telefone, endereço e data de nascimento. Deve também cadastrar uma senha de
seu interesse.
O aplicativo oferece serviços da área de trânsito e mobilidade e, como principais
funcionalidades, o NOA cidadão oferece a opção para solicitar serviços online, registrar
reclamações e ocorrências a Transalvador, além de direcionar para as redes sociais do órgão.
A interface principal se caracteriza pela presença preponderante de um menu com opções prédefinidas, nas quais o usuário pode optar por registrar notificações sobre: acidente, óleo na
pista, sinalização, interferência na via, veículo quebrado, semáforo, estacionamento irregular e
outros. Ao optar por cada uma dessas opções o usuário é direcionado para uma nova página
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onde pode registar, via GPS o endereço da sua solicitação, fazer um comentário e adicionar
uma foto.

Figura 13: Interface inicial e postagem de ocorrências do aplicativo Noa Cidadão.

Fonte: Captura de tela do aplicativo Noa Cidadão.

Os conteúdos multimídias disponíveis resumem-se em ilustrações nos menus e no mapa
acionado com o GPS para o registro da localização. Nota-se, ainda, que estão disponíveis
conteúdos textuais com o histórico das solicitações e avisos sobre os serviços da Transalvador
(ex: interdições e obras), dispondo, neste caso, de um alerta com notificações para o usuário.
Ao fazer uma solicitação é gerado um número de protocolo, mas não é permitido o
compartilhamento de informações entre usuários. Ao cidadão é dada a possibilidade de acessar
as redes da Transalvador através de menus disponíveis no aplicativo. O Facebook e Twitter
estão integrados.
Além das redes sociais é disponibilizado um telefone para contato direto com a
superintendência de trânsito. Sobre os mecanismos de feedback, o usuário recebe apenas uma
confirmação com um número de protocolo, o qual pode ser visualizado posteriormente no seu
histórico de solicitação.
De acordo com o gestor público entrevistado, ao entrar no sistema, um software distribui
sistemática e inteligentemente as solicitações que chegam através do aplicativo, sendo
encaminhadas aos setores internos e às gerências de Fiscalização, de Sinalização e de Projetos
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de Trânsito. As demandas são categorizadas numa escala de prioridade para o atendimento pela
equipe de monitoramento. Por exemplo, se ao mesmo tempo é reportado uma notificação de
acidente em uma das principais vias da cidade e um estacionamento em porta de garagem,
aquela tende a ser atendida imediatamente em detrimento desta.
Tudo que acontece no NAC automaticamente vai para nossa central, ele cai
numa escala de prioridade. Tem coisas que são de imediato, tem coisas de não
de imediato. A gente busca atender o maior número possível. Se eu disser pra
você que a gente atende 100% eu estou lhe mentindo, até porque tem situações
que a gente nem consegue atender. […] Mas hoje a gente atende mais de 80%
dos chamados. (Superitendente da Transalvador, 2017)

De acordo com o gestor, o monitoramento permite ainda gerar dados sobre o ambiente
urbano, permitindo uma gestão mais racional das estratégias de ações da superintendência: “O
NOA cidadão, além da pronta resposta, quando eu identifico aqui, estacionamento irregular, ele
dá o endereço. Então eu consigo ter uma mancha de onde são as principais reclamações.”
Foto 1: Núcleo de Operações Assistidas (NOA) da Transalvador

Fonte: Autora

O sistema utilizado permite construir um big data de informações sobre as demandas e
sobre os usuários.
No relatório eu tenho de onde estão vindo as reclamações, quantas ocorrências
tiveram no dia, quantas foram resolvidas e quantas não foram. De onde estão
vindo? Do rio vermelho vieram oito, de brotas sete, mais 113 de outros
bairros. É tudo cotado por bairros. Então eu tenho informação de tudo, por
exemplo, qual maior informação que chega pra mim? Estacionamento
irregular. (Superintendente da Transalvador, 2017)

Através do Núcleo de Operações assistidas também é possível fornecer informações
para outras secretarias que são acionadas em caso de acidentes ou de limpeza urbana.
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Apesar da consulta à equipe da Assessoria de Comunicação, esse departamento não
exerce qualquer influência no atendimento das demandas, sendo todas realizadas pelos agentes
da Transalvador. A atuação da Assessoria de Comunicação em relação ao aplicativo,
rotineiramente, se limita ao envio das notificações e a gestão das redes sociais que também
estão vinculadas ao NOA cidadão.
No período de lançamento a assessoria atuou ainda na sua divulgação. Conforme relata
jornalista da Transalvador.

O que nós fizemos para divulgar foi usar nosso trabalho tradicional, porque
não tivemos recurso para divulgar com publicidade, então a gente divulgou
em redes sociais e fez mídia espontânea com envio de releases para veículos
de jornais. Saiu em todos os veículos: TV Bahia, Record, Band. Todo mundo
divulgou e toda vez que a gente teve novidade com o aplicativo a gente
divulgou e teve uma ampla cobertura, foi bem legal a aceitação. O aplicativo
foi bem recebido. Foi um serviço assim que o nosso serviço de comunicação
foi bem aceito. (Jornalista da Assessoria de Comunicação da Transalvador,
2018)

A análise do aplicativo Noa Cidadão nos permite verificar que seu funcionamento atua
de forma interligada com o Núcleo de Operações Assistidas, que por sua vez está vinculado à
câmeras e sensores inteligentes. Pensar a comunicação pública mediada por esse dispositivo
deve considerar, portanto, essa especificidade que convoca a rede dos seguintes mediadores:
empresa desenvolvedora (Grupo Recursos), Superintendência de Trânsito (Transalvador),
Núcleo de Operações Assistidas (NOA), Assessoria de Comunicação da Transalvador (Ascom),
câmeras de monitoramento, sensores de fluxo, semáforos inteligentes, usuários e redes sociais
(Facebook e Twitter).
Para exemplificar essa associação descrevemos uma situação hipotética. Suponhamos
que em um domingo, uma competição de corrida de rua acontecerá na cidade. O percurso
acontece na região de residência de Paulo, um usuário do aplicativo, e várias ruas nas
proximidades da sua casa estão interditadas para o percurso de maratonistas. Alguns avisos
luminosos foram destacados nas proximidades da casa de Paulo, mas ele não saiu de casa
naquela semana e não ficou sabendo. Ao pegar seu celular naquela manhã observa que tem uma
nova notificação enviada pelo aplicativo Noa Cidadão informando sobre as vias interditadas. A
notificação recebida por Paulo foi enviada pela assessoria de comunicação da Transalvador,
que por sua vez recebeu a informação do Núcleo de Operações Assistidas, que mapeou toda a
região e monitorará o trânsito naquele dia através de câmeras instaladas em todo o percurso.
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Figura 14: Notificações enviadas pelo aplicativo Noa Cidadão.

Fonte: Capitura de telas do aplicativo Noa Cidadão.

Na situação descrita, Paulo atua como um receptor de informações, mas suponhamos
que num outro dia, este mesmo usuário ao sair de casa identifique uma árvore caída numa
avenida de forte tráfego, interferindo no trânsito da região. Paulo tira o smartphone do bolso,
registra a foto da árvore ao chão, aciona o aplicativo e registra sua notificação. Quando sua
demanda chega no Núcleo de Operações (NOA), a equipe constata que tem uma câmera nas
mediações, imediatamente consegue verificar a região e propor rotas alternativas. O NOA emite
um feedback e rapidamente aciona a assessoria de comunicação para que esta redija uma
notificação sobre as rotas alternativas. Com isso todos os outros usuários do aplicativo recebem
a informação para evitar a região intrafegável.
Esta é uma situação hipotética, mas que poderia acontecer na prática, embora a
imediaticidade nem sempre ocorra conforme o descrito. O que queremos ressaltar, no entanto,
é, em primeiro lugar, a defesa de que este tipo de informação se configura num processo de
comunicação pública porque aciona um direito fundamental do indivíduo que é o direito de
locomoção e mobilidade. Segundo, este processo não deve ser resumido a observação dos
canais de participação por parte do indivíduo ou ao fato de ser mais um instrumento para receber
informações.
No caso do Noa Cidadão, fica evidente que sem a observação da aparelhagem técnica,
a comunicação não se estabelece da mesma forma. O software que determina a prioridade das
demandas é um claro exemplo disso. Suponhamos que a árvore registrada por Paulo não tenha
sido numa avenida importante, e sim numa rua de pouca movimentação. A escala de prioridade
pode não ser a mesma e as respostas do órgão também não. Deste modo, fica evidente como
aspectos informacionais estão mediando o processo de comunicação pública.
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Além disso, convém observar que não fica claro se o software seleciona apenas as
demandas mais importantes ou se também determina que áreas são mais relevantes para uma
atuação da fiscalização da Superintendência. Em termos práticos, não ficou claro se uma
demanda proveniente da região da Barra, bairro turístico de Salvador, seria apresentado com
prioridade em relação a um bairro não turístico, por exemplo.
Conforme as categorizações realizadas nos capítulos anteriores, poderia se dizer que o
Noa Cidadão tem um fluxo de comunicação bidirecional, que se estabelece pelo fluxo de
informações entre cidadão e prefeitura, mas conforme vimos, esse fluxo resulta da ação de
diversos outros mediadores que atuam conjuntamente para que o processo de comunicação se
efetive. Basta retirarmos um desses elementos para verificar que na ausência deles a
comunicação não se estabeleceria.
A ação depende da vontade do usuário de realizar o download e postar suas demandas,
tanto quanto depende do Núcleo de Operações, afinal sem ele as demandas não teriam como
serem respondidas. Do mesmo modo, sem acesso às informações disponibilizadas pelas
câmeras o núcleo não teria como verificar estratégias de solução para situações reportadas.
Acrescente-se ainda que todo esse processo proporciona armazenar um banco de dados
sobre o trânsito da cidade, fornecendo possibilidades para elaboração de políticas públicas para
o setor, bem como de correções na administração do trânsito do município.
O caso do Noa Cidadão evidencia um processo em que a Prefeitura, representada aqui
pela Superintendência de Trânsito, atuou com uma postura proativa do processo de
comunicação, criando as ferramentas e estratégias para que esse processo acontecesse. Porém
fica evidente que este não é um processo limitado a atuação da assessoria de comunicação,
mesmo que esta atue na rede e tenha sido consultada para o desenvolvimento da estratégia de
desenvolvimento do aplicativo, ela é apenas um mediador que atua em conjunto com outros.

5.4.6 Nota Salvador
O aplicativo móvel Nota Salvador possibilita a emissão de notas fiscais pelo smartphone
ou tablet, dispensando o uso de computadores e impressoras. Ele foi lançado oficialmente pela
Prefeitura em 31 de março de 2015 (SALVADOR, 2015), como parte das ações do Programa
Nota Salvador.
O Programa foi instituído na capital em 3 de dezembro de 2013 como um incentivo para
que os usuários solicitassem a emissão da nota fiscal, com o número do CPF ou CNPJ, aos
prEstadores de serviço. A justificativa da Prefeitura para a iniciativa é a melhoria dos serviços
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públicos através do aumento da arrecadação. Em contrapartida, os usuários podem recuperar
até 30% do imposto pago sobre a arrecadação de serviços, o ISS. O valor fica acumulado no
Portal da Nota Salvador e pode ser recuperado a cada R$ 25, podendo ser transferido para a
conta-corrente do titular da Nota ou como desconto na tarifa do iptu, créditos de celular ou
ainda do salvador card, cartão para pagamento da tarifa de transporte urbano nos ônibus
públicos da capital104.
As funcionalidades do aplicativo foram apresentadas inicialmente na sua versão web
disponibilizada no site http://www.nota.salvador.ba.gov.br e aprovada pela Instrução
Normativa nº 7/2013 publicada no Diário Oficial do Município de 03 de dezembro de 2013.
De acordo com o documento, as funcionalidades web seriam:
I - configuração do perfil do contribuinte; II - emissão, impressão,
reimpressão e cancelamento de NFS-e; III - envio de NFS-e por e-mail; IV exportação de NFS-e emitida e recebida; V - substituição de Recibo Provisório
de Serviços - RPS por NFS-e; VI - geração automática do Documento de
Arrecadação Municipal - DAM do Imposto Sobre Serviços de Qualquer
Natureza - ISS; VII - acompanhamento dos DAM emitidos; VIII - verificação
de autenticidade de NFS-e; IX - consulta a créditos gerados provenientes de
parcela do ISS, devidamente recolhido, relativo às NFS-e. (SALVADOR,
2013, p.14)

O aplicativo móvel foi lançado no dia 31 de março de 2015 e teve sua divulgação
apresentada em matéria oficial publicada no Diário Oficial do Munícipio e no site da Secretaria
Municipal de Fazenda. Ele foi desenvolvido pela Empresa de Tecnologia da Informação e
Comunicação do Município de São Paulo (PRODAM). A empresa foi contratada sob dispensa
do processo de licitação sob o argumento de estar em conformidade com o artigo 24 da Lei
Federal nº 8.666/93, por se tratar de entidade integrante da administração pública, criada para
esse fim específico (ESCLARECIMENTO…, 2013).
A empresa foi contratada para realizar a implantação de um amplo sistema fiscal na
Prefeitura de Salvador, que no âmbito do sistema Programa Nota Salvador inclui a emissão e
consultas da Nota Fiscal Eletrônica(NFS-e) e da Nota Fiscal de Tomador de Serviços (NFTS),
“desenvolvimento do Portal da Nota Salvador; […] Gerenciamento de Usuários; Informações
Gerenciais da Arrecadação de NFS-e; Módulo de Auditoria, Web-Service; Aplicativos NFS-e
para

smartphones;

reclamações

e

denúncias

e

sorteio

da

Nota

Salvador ” .

(ESCLARECIMENTO…, 2013, não paginado)

Disponível em: http://www.nota.salvador.ba.gov.br/artigo.asp?conteudo=ComoParticipar.
Acesso: 26 mar. 2019.
104
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Através do aplicativo é possível consultar e cancelar notas emitidas, buscar prEstadores
de serviços localizados em Salvador por ramo de atividade, nome, bairro, localidade e distância.
O menu “reclamação” permite o registro de reclamações dos prEstadores de serviço que se
recusem a emitir a nota ou que realizem qualquer outro procedimento divergente do que prega
o programa. Os procedimentos para registro de reclamação e denúncia no âmbito do Programa
Nota Salvador foram disciplinados por instrução normativa e publicadas no Diário Oficial do
Município.
Ao registrar uma reclamação o reclamado recebe uma comunicação da Sefaz e tem o
prazo de 15 dias para responder. Se o contribuinte considerar a solicitação atendida, encerra a
reclamação. Caso contrário, o consumidor pode registrar denuncia à Secretaria da Fazenda para
que esta realize investigação sobre o caso. Se comprovada a infração o prEstador ficará sujeito
a sanções105.
Para ter acesso as essas funcionalidades, além de realizar o download do aplicativo na
Play Store ou Apple Store é necessário a realização de cadastro no sistema web da Nota
Salvador e validação através de um posto físico da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).
Para o cadastro no sistema são solicitadas as seguintes informações nome, e-mail, senha,
telefone, endereço, CPF e frase de segurança.
A análise do aplicativo nesta pesquisa foi realizada em 2 de agosto de 2017. Nesta data,
para a realização do download fazia-se necessário autorizar o acesso à localização do
dispositivo. Suas funcionalidades, conforme descrito anteriormente, cumpre basicamente três
objetivos: 1) ser um canal para solicitar serviço online, ou seja, através dele o cidadão pode
realizar procedimentos sem a necessidade de um deslocamento físico, ainda que este seja
necessário para validação no sistema; 2) Disponibilizar informações sobre serviços públicos,
pois através do aplicativo o cidadão tem informações sobre o que consiste o Nota Salvador e
sobre a quantia arrecada pela Prefeitura através do pagamento dos seus impostos e; 3) registrar
ocorrências e reclamações a um órgão público, no qual o cidadão funciona como um
fiscalizador de empresas que não emitem notas fiscais ou cumprem qualquer outra
irregularidade.
O login só é necessário para acesso a determinadas funcionalidades do aplicativo, como
ter acesso a seu saldo de pontos, realizar trocas de pontos, verificar resultados dos sorteios do
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Informações
disponíveis
no
portal
Nota
Salvador.
Disponível
http://nota.salvador.ba.gov.br/artigo_prestador.asp?conteudo=PerguntaResposta. Acesso: 26 mar. 2019.

em:
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Programa Nota Salvador e fazer reclamações, bem como o histórico dessas reclamações. Não
há vinculação com redes sociais.
A interface inicial é composta de um menu com opções pré-definidas. As formas de
comunicação disponíveis se limitam a um canal de Fale Conosco, que direciona as mensagens
para a Sefaz e pelo Menu de reclamações, que inicia o processo de registro seguindo um menu
pré-definido, mas que ao final possui um campo para comentário livre. Conforme ilustrado a
seguir.

Figura 15: Interface do aplicativo Nota Salvador para o envio de reclamação.

Fonte: Captura de tela do aplicativo Nota Salvador.

Da descrição realizada o que se observa do aplicativo é que o mesmo não foi projetado
para ser um instrumento de comunicação com o cidadão, nem muito menos ser um canal para
aproximar os cidadãos da Prefeitura, ao contrário, ele tem um claro objetivo de atender
interesses da gestão pública, com um melhor controle da sua arrecadação de imposto, ação que
pode ser classificada mais como uma estratégia de M-government que necessariamente de
comunicação pública. Embora o argumento oficial seja que através da melhor arrecadação a
prefeitura pode ter mais dinheiro para investir em serviços públicos, o aplicativo não apresenta
a destinação desses investimentos. Nenhum sistema de notícias ou de transparência está
disponível pelo aplicativo.
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Embora o cidadão tenha a possibilidade de registrar reclamações, essas reclamações
visam motivar a Prefeitura a exercer melhor fiscalização sobre a atuação de empresas privadas,
no caso descrito como prstadores. Nesse processo o cidadão atua mais como um fiscal a favor
da prefeitura que como um cidadão capaz de fiscalizar o poder público. Por esse motivo não o
classificamos como um instrumento de comunicação pública, embora reconheçamos sua
importância como instrumento de gestão pública. Ainda assim não nos impede de avaliar a rede
de atores que atua quando esse aplicativo é acionado.
Para exemplificar vamos citar um caso de registro de reclamação. Para que essa seja
possível, é necessário que o aplicativo tenha sido baixado numa loja de download da Play Store
ou Apple Store, que o usuário tenha se deslocado até um posto da Sefaz para validar seu cadastro
e só então ter acesso a todas as funcionalidades do dispositivo. Nada disso é possível sem a
atuação do desenvolvedor para a criação do software e sem que o usuário tenha acesso a um
smartphone com acesso à internet. Somente de posse de todo esse aparato sociotécnico é
possível fazer o registro de reclamação, que só finaliza após a mensagem chegar no prestador
e este responder a mensagem. A entidade pública, no caso a Sefaz, é acionada apenas se a
resposta do prestador de serviço não for satisfatória para o usuário, ou tomador de serviço. Ao
destacarmos todos esses elementos ressaltamos a necessidade de olhar para os outros elementos
da rede de comunicação pública e não apenas uma atuação concentrada nos meios de
comunicação e nos setores organizacionais a que eles estejam vinculados.

5.4.7 Ouvindo Nosso Bairro

O Ouvindo Nosso Bairro é um aplicativo para consulta popular que funciona em
períodos específicos, usado como um instrumento de um programa mais amplo de participação
social. O Programa Ouvindo Nosso Bairro consiste numa ferramenta para aproximar a
prefeitura e a população, visando identificar suas demandas e necessidades e ajustar o
orçamento público municipal conforme as expectativas da população. O programa foi criado
em 2015 e é apresentado pela prefeitura como “o maior processo de consulta à população do
país”. (SALVADOR, 2016, p. 8).
Como o aplicativo se traduz num instrumento de uma proposta mais ampla que
concentra uma série de outras ações desenvolvidas na gestão municipal, antes de
compreendermos o funcionamento do aplicativo, buscamos apresentar como funciona o
programa de uma maneira geral a fim de entender a participação do aplicativo dentro do
processo.
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O Ouvindo Nosso Bairro é um Programa de participação social iniciado em Salvador
em 2015 e que teve sua segunda edição realizada em 2017. Se apresenta como um “canal de
contato direto entre o cidadão e a Prefeitura.” (SALVADOR, 2017, p. 29). A proposta de
realização do ouvindo nosso bairro partiu de uma diretriz da atual gestão, comandada pelo
prefeito ACM Neto, que se pauta na descentralização da gestão como um dos pilares do seu
governo, estratégia que direciona a organização administrativa da prefeitura e também o
processo de decisões.
A descentralização administrativa foi proporcionado pela instalação das prefeituras
bairros em dez áreas diferentes de capital (Centro/Brotas, Subúrbio/Ilhas, Cajazeiras,
Itapuã/Ipitanga, Cidade Baixa, Barra/Pituba, Liberdade/São Caetano, Cabula/Tancredo Neves,
Pau da Lima, Valéria). A ideia é que, através delas, a gestão municipal estivesse mais próxima
da comunidade para o acompanhamento de suas demandas e reivindicações. As prefeituras
bairros passaram a funcionar como “porta de entrada para atendimento das demandas locais.”
(SALVADOR, 2017)
O ouvindo Nosso Bairro é uma estratégia de gestão que consulta a população sobre o
destino do investimento do orçamento público. Em 2015, quando foi lançado, o projeto se
apresentou de maneira experimental e foi consolidado na sua edição seguinte, em 2017.
A primeira etapa do programa aconteceu no período de 10 de janeiro a 4 de fevereiro de
2015 e ouviu 9519 pessoas, que participaram das reuniões in loco nas comunidades. Relatório
apresentado pela Prefeitura no Plano Plurianual dá conta de que sua primeira edição contou
com a realização de “152 encontros com a população, envolvendo mais de 10 mil pessoas”. O
documento destaca a ampliação do programa como uma proposta para a edição seguinte, a ser
realizada “ancorado na estratégia operacional das ferramentas digitais e uso da internet”, algo
quase ausente na primeira etapa, como vamos detalhar mais adiante.
As reuniões comunitárias serviram como espaço para fomentar uma nova cultura de
participação e também de escuta das comunidades, as reuniões aconteceram seguindo quatro
etapas básicas: 1) cadastramento para identificação dos participantes; 2) preenchimento de
questionário individual, para o levantamento de demandas específicas; 3) formação de grupos
com levantamento de necessidades gerais da comunidade e 4) discussão das obras prioritárias.
Esse processo de consulta foi todo realizado manualmente com a distribuição de fichas
impressas que posteriormente foram implantadas num sistema da prefeitura.
Para a primeira etapa do programa a Prefeitura se utilizou de estratégias de comunicação
que tinham como propósito mobilizar a população para participar das reuniões. Para isso,
apoiadas no conceito de marketing social. Entende-se por Marketing Social as estratégias
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utilizadas visando ampliar a aceitação de uma ideia ou prática social em um grupo. (KOTLER;
ROBERTO, 1992).
A prefeitura investiu em ações promocionais e peças publicitárias, cujo foco da
campanha foi “despertar a consciência política e a vontade de participar dessa proposta de
mudança” (SALVADOR, [2016], p. 32). A divulgação do projeto contou com inserções
publicitárias na TV, carros de som nos bairros, panfletos, rádio, redes sociais, jornal e cartazes.
E também ações de endomarketing para preparar os funcionários para o trato com o cidadão.
De acordo com documento do projeto, “a publicidade fortaleceu a relação prefeitura-cidadão,
prefeitura-obras, prefeitura-engajamento através da valorização do caráter informativo das
diversas ferramentas.” (SALVADOR, [2016], p. 32).
Este modelo, adotado na primeira edição do programa, foi consolidado como modelo
padrão para o desenvolvimento do Ouvindo Nosso Bairro e foi repetido na sua edição seguinte.
Entretanto, em 2017 a prefeitura estimou ampliar o número pessoas consultadas conduzindo na
incorporação de ferramentas digitais, incluindo-se o desenvolvimento de um website e de um
aplicativo para dispositivos móveis.
Antes do desenvolvimento dessas ferramentas, a prefeitura realizou no dia 10 de junho
de 2017 um evento com plenárias por toda cidade, objetivando levantar, junto à população,
debates e sugestões quanto à viabilidade técnica e financeira de propostas do plano plurianual
e do orçamento a serem disponibilizadas para votação. A reunião foi realizada nos moldes
convencionais, descritos anteriormente, pautados na aplicação de formulários e discussão.
O Plano Plurianual consta que o encontro reuniu aproximadamente mil pessoas, que
apresentaram demandas para melhorias na iluminação pública, limpeza e desobstrução de
canais, recuperação de escadarias e praças, contenção de encostas e recuperação ou construção
de campos de futebol, entre outras, totalizando mais de 2.300 solicitações. Além disso, foram
apresentadas a novas estratégias e metodologia da segunda edição, que se embasaram na
utilização

de

ferramentas

digitais,

como

o

site

(através

do

endereço

www.ouvindonossobairro.salvador.ba.gov.br) e o aplicativo.
O Aplicativo foi desenvolvido pela Companhia de Governança Eletrônica do Salvador
(Cogel). De acordo com o diretor técnico da companhia, a adoção de canais digitais foi com o
propósito de ampliar a quantidade de pessoas consultadas, bem como tornar essa consulta mais
eficaz, tendo em vista que na versão anterior foram necessários oito meses para a finalização
dos trabalhos. A ideia original era realizar todo o processo de votação através de um aplicativo,
mas a proposta foi barrada porque testes realizados em diferentes pontos da cidade
identificaram limitações técnicas que dificultariam o acesso da votação à população. Entre um

178

desses aspectos foi mencionado a capacidade de armazenamento dos dispositivos móveis dos
usuários, o que conduziu ao desenvolvimento de um website com design adaptável a
dispositivos móveis (MATOS NETO et al, 2018).
A segunda edição do Ouvindo Nosso Bairro foi realizada no período entre 8 de agosto
e 7 de setembro de 2017. Além do site e aplicativo foram disponibilizados totens de votação
nas unidades das Prefeituras-Bairro e em locais de grande circulação, nos quais agentes da
prefeitura realizaram consultas através de tablets. Paralelamente a Prefeitura investiu em
estratégias de comunicação para dar visibilidade ao Programa, que foi divulgado em painéis
publicitários estampados em diversos pontos da cidade, anúncios publicitários em mídias
digitais, rádio e TV.
O aplicativo ficou disponível para download nas plataformas Play Store e Apple Store.
Para ter acesso à votação o usuário precisaria informar seu CPF, nome, telefone e e-mail. Após
conceder essas informações, o cidadão era direcionado para uma página com um menu com os
nomes dos bairros de Salvador, e após identificar seu bairro o usuário poderia votar em até
cinco prioridades sendo que cada bairro tinha uma demanda personalizada.
Figura 16: Interface do aplicativo Ouvindo Nosso Bairro.

Fonte: Captura de tela do aplicativo Ouvindo Nosso Bairro.

As opções disponíveis para votação, foram formuladas, de acordo com a prefeitura, após
reuniões com as comunidades, mas o aplicativo não disponibilizada uma abertura para a
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incorporação de novas demandas, o que gerou insatisfação de alguns cidadãos que recorreram
a página na loja da Play Store para registrar suas insatisfações, conforme é possível observar
nos depoimentos abaixo.

O objetivo do app é muito bom. Contudo limita o cidadão em suas sugestões
(as sugestões são padrões).
(Comentário Play Store em 05/09/2017)
Não é transparente e tem o funcionamento confuso e limitado. Não dá pra
acompanhar as pautas propostas e o plano diretor da cidade. Muito mais útil
para marketing da prefeitura que para a população.
(Comentário Play Store em 10/09/2017)
O problema é que meu bairro (Castelo Branco) está urgentemente
necessitando de uma contenção na rua da paz(1º etapa) e o aplicativo
infelizmente não tem a opção “contenção” ele só dá sugestões superficiais e
que de certa forma não nos permite opinar de fato no que realmente estamos
precisando. Acho que isso deveria ser trabalhado.
(Comentário Play Store em 07/09/2017)
Péssimo. Um aplicativo com votação superficial, que não retrata a real
necessidade da comunidade. Votação egoísta, onde o morador tem que pedir
apenas sobre a rua dele específica. Não tem sentido esse aplicativo, aparenta
ser apenas publicidade.
(Comentário Play Store em 08/08/2017)

Em resposta às queixas dos usuários, a Cogel respondia a cada um dos comentários com
respostas padrões como “Aceitamos sugestões para que juntos, possamos aprimorar ainda mais
o aplicativo Ouvindo Nosso Bairro.”
Trabalho realizado por Matos Neto et al (2018) destaca que os comentários de
insatisfações também foram feitos nas páginas de redes sociais como o Facebook, em que havia
reclamações que destacavam as dúvidas quanto ao procedimento para seleção das prioridades
do seu bairro. Ou seja, apesar do esforço da prefeitura em tornar clara sua metodologia, este
esforço não ficou evidente para aqueles que acessaram à votação apenas por meios digitais. O
acompanhamento da votação só ficou disponível após seu encerramento, permitindo ainda ao
usuário acompanhar o andamento das obras (“em execução”, “realizada”, etc.).
Em relação ao número de downloads do aplicativo não foram divulgados números
oficiais, mas a loja do Google Play contabiliza mais de 5 mil downloads, o que não corresponde
necessariamente a quantidade de consultas, pois a contagem não era feita pelo dispositivo, mas
pelo CPF informado. A utilização do CPF impediu que votos de usuários que já haviam
acessado o sistema por outros meios, como o site, fossem computados.
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Ao final foram considerados válidos 72.729 votos, ressaltando-se que na versão de 2015
foram contabilizados pouco menos que 10 mil pessoas (MARINHO, 2017). Uma participação
relativamente pequena para uma cidade que abriga quase 3 milhões de habitantes. Ainda assim,
o crescimento no número de participantes de uma edição para outra demonstra o interesse e
esforço da gestão pública em ampliar as formas de interação com o cidadão.
Apesar do registro de insatisfações e da pouca abertura disponibilizada pelas
ferramentas online, a Prefeitura enalteceu a proposta do novo modelo de consulta popular o que
a conduziu a institucionalizar a iniciativa, visando a continuidade da ação, deixando de ser
iniciativa isolada deste ou daquele governo, passando a ser incorporada à rotina da gestão. Para
isso foi apresentado à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 355/2017, que instituiu o programa
Ouvindo Nosso Bairro como instrumento de participação popular, empregando os meios
presenciais e digitais. O projeto foi aprovado e transformado em lei em 20 de março de 2018106.
Conforme vimos, no caso do aplicativo Ouvindo Nosso Bairro, ele se constitui numa
ferramenta de uma política mais ampla de consulta popular. Seu uso foi temporário e evidenciou
lacunas em termos de comunicação, por não possibilitar a incorporação de novas demandas,
que mesmo que não fossem utilizadas poderiam ser deixadas como sugestão para uma nova
edição do programa.
Enquanto ferramenta de Comunicação Pública, o aplicativo Ouvindo Nosso Bairro
demonstra a atuação proativa da Prefeitura com um objetivo bem definido: a ampliação da
capacidade de escuta à população. Para isso a gestão do aplicativo foi trabalhada de forma
integrada com outros recursos de comunicação como a publicidade em rádio, televisão e
outdoors, mas além deles outros elementos ficam evidentes na composição da rede como Plano
estratégico e de governo, reuniões in loco, formulários impressos, Cogel (desenvolvedor), loja
da Play Store, campanhas de mídia, funcionários, internet, totens.
Destacamos aqui a mediação da Loja Play Store com uma função diferenciada, pois
embora sua função primeira seja a de possibilitar o acesso ao aplicativo disponibilizando seu
download. No caso do aplicativo Ouvindo Nosso Bairro funcionou também como um espaço
para fornecer feedback ao cidadão, possibilidade não contemplada pelos desenvolvedores do
aplicativo. Ela mobilizou a atuação da Cogel no atendimento dos cidadãos por essa mídia.

106

Disponível em: https://leismunicipais.com.br/a2/ba/s/salvador/lei-ordinaria/2018/936/9358/lei-ordinaria-n9358-2018-institui-o-programa-ouvindo-nosso-bairro
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5.5 Aplicativos urbanos em Salvador: uma síntese do capítulo
Neste capítulo apresentamos dados empíricos sobre a utilização de aplicativos pela
Prefeitura de Salvador. Para isso concentramos nossa análise nos aplicativos oficiais
disponibilizados aos cidadãos, excluindo-se da análise aqueles destinados à funcionários,
empresas ou órgãos governamentais.
No capitulo foi possível observar que a utilização de aplicativos pela prefeitura de
Salvador se enquadra em ações listadas como de cidades inteligentes, incluindo o
desenvolvimento de statups de tecnologia. A descentralização proporcionada pela gestão
administrativa vigente incentiva a utilização de iniciativas tecnológicas desenvolvidas por
empresas privadas ressaltado a atuação de desenvolvedores privados na consecução dos
aplicativos.
Ainda que com pouca ênfase as soluções tecnológicas a serem implementadas por
aplicativos são citados como estratégias de governo desde o planejamento estratégico de 2013.
A melhoria do relacionamento da prefeitura com o cidadão é uma proposta evidenciada.
Sobre os aplicativos, a análise foi estruturada em dois blocos: o primeiro apresentou um
panorama geral em que foram destacadas suas principais características (relação com dados, o
perfil dos desenvolvedores, interface com outras mídias, fluxo de comunicação e opinião dos
usuários); o segundo apresentou detalhamento da rede de atores compostas por cada um dos
aplicativos analisados.
A conclusão dessa análise é que a maioria dos aplicativos coletam acesso à localização,
evidenciando uma tendência em oferecer serviços personalizados aos cidadãos. O recurso da
geolocalização geralmente é solicitado para oferecer uma solução mais adequada a cada
usuário, e pode ser observado nos aplicativos Cittamobi, quando disponibiliza informações
sobre a localização do ônibus em relação a posição do usuário; no Mosquito Zero, quando
informa o posto de saúde mais próximo; o Coleta Seletiva quando localiza o posto de coleta
mais próximo.
Também ficou evidenciado que a maioria solicita um cadastro para login, prática que
não só conduz a captura de dados por parte dos entes governamentais ou desenvolvedores como
também atribui personalização no acesso aos serviços, ou seja, mesmo que o smartphone em
que o aplicativo esteja instalado sirva a mais de uma pessoa, o acesso as funcionalidades do
aplicativos só são compartilhadas se houver também o compartilhamento das senhas. Desse
modo as senhas se tornam também mediadores importantes do processo de comunicação
estabelecido pelos aplicativos.
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A análise também permitiu observar que a escolha dos tipos de desenvolvedores não
segue um padrão administrativo e que a principal funcionalidade dos aplicativos adotados pelas
prefeituras é disponibilizar informações. A forma como cada aplicativo é concebido, se por
desenvolvedor público ou privado, interno ou externo, impacta diretamente na forma como eles
são geridos. De modo que alguns carecem de atualizações que o mantenham potencialmente
úteis para a sociedade.
Quanto a avaliação dos usuários, percebe-se que a não utilização de aplicativos pelos

usuários está relacionada, sobretudo, à falta de conhecimento sobre a sua existência e sobre
como atuam, o que indica uma falta de estratégia de comunicação pública dos orgãos estatais
com a divulgação dessas ferramentas.
A análise das redes dos aplicativos corroboram dois argumento principais desta tese,
primeiro o de que aplicativos são novas mídias de comunicação pública por mediarem a relação
entre cidadão e estado em temas de interesse público, resguardando a cidadania dos usuários ao
possibilitar a eles o acesso à informações e serviços que garante seus direitos de mobilidade,
saúde, fiscalização, meio ambiente, entre outros. E, segundo, que essa mediaçao acontece pela
convocação de uma rede de atores técnicos e sociais.
Essa rede não é única, ela é especifica de cada caso. Em algumas situações fica evidente
a atuação principal de um mediador humano, como no caso do aplicativo Codecon em que é
nítida a atuação do diretor da Coordenadoria em atualizar o aplicativo. Em outros casos, a
mediação não-humana é mais evidente, como no caso do aplicativo Coleta Seletiva, que só se
mantém suas notícias atualizadas em decorrência de um feed RSS. O mesmo se pode dizer em
relação a loja de aplicativos, que em alguns casos atua somente com a função de disponibilizar
o download dos aplicativos e, em outras, se torna também um espaço conversacional, como
narrado na situação do aplicativo Ouvindo Nosso Bairro.
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CONCLUSÃO
Neste capítulo apresentamos uma síntese dos achados da nossa pesquisa, mas
reconhecemos como de fundamental importância esclarecer primeiramente sobre o processo de
realização deste trabalho.
Esta pesquisa foi motivada pela curiosidade sobre a incorporação de aplicativos de
dispositivos móveis na relação entre cidadão e Estado nas esferas municipais. Os aplicativos
são softwares desenvolvidos para cumprir funcionalidades específicas e têm se popularizado na
última década. Nossa preocupação inicial era investigar se eles trariam alguma contribuição em
termos de comunicação pública, pensando esta como um mecanismo para ampliação da
cidadania. Questionava-se se os aplicativos possibilitariam maior acesso à informação sobre
direitos do cidadão e, principalmente, se proporcionariam melhores condições de participação
tendo em vista a ampla utilização dos smartphones e a possibilidade de o cidadão interagir com
a prefeitura de qualquer lugar. Buscava-se entender se a adoção dos aplicativos como
ferramentas oficiais de comunicação ampliaria, em tese, a eficácia comunicativa dos poderes
públicos.
A metodologia pensada para isso, partindo de uma abordagem tradicional de
comunicação pública, seria investigar como os departamentos de assessoria de comunicação se
estruturavam para atender esses novos dispositivos, como era feita sua divulgação de modo a
possibilitar maior participação dos cidadãos. A tese buscou investigar se, dada a sua
característica de mobilidade, o uso dos aplicativos manifestaria automaticamente na melhoria
da comunicação pública, pois as pessoas teriam a capacidade de se comunicar com a prefeitura
a partir de um instrumento que estivesse disponível em suas mãos e que o cidadão pudesse se
manifestar de qualquer lugar. Partilhávamos o argumento de que comunicação pública é aquela
que parte oficialmente do Estado. Para isso fundamentamo-nos em autores como Jorge Duarte
(2009), Zémor (1995) e Haswani (2013), que entendem que a comunicação pública deve partir
de uma atitude proativa do Estado.
Entretanto, a natureza digital do nosso objeto e seu processamento baseado em lógicas
de programação nos mostrou a necessidade de mudanças no desenho da pesquisa. Somente
investigar como agem os departamentos de comunicação, seus profissionais (jornalistas,
publicitários e relações públicas) e como os aplicativos se relacionam com outros meios de
comunicação (site, releases, redes sociais, etc.) não seriam suficientes. Uma pesquisa empírica
inicial nos mostrou que o desenvolvimento de aplicativos clamava outros atores, então ausentes
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nos debates sobre comunicação pública, como as startups, desenvolvedores, centros de
monitoramento, algoritmos e objetos inteligentes. Como então contemplá-los na análise?
A escolha poderia ser por ignorar esse fato e seguirmos com o planejamento normal,
mas nossa opção foi tentar entender esse processo a fim de compreender os novos rumos que a
comunicação pública pode assumir nessa nova dinâmica, com a incorporação de novos meios
baseados na mobilidade, como os aplicativos. A partir daí, passamos a compreender a
comunicação pública como mediação, em um processo amplo que envolve diversos atores e
nosso esforço voltou-se para identificar suas especificidades no âmbito das cidades brasileiras.
Em meio a essa mudança no desenho da pesquisa, a apropriação das contribuições
teóricas da Teoria Ator-rede se mostrou profícua porque abriu espaço para uma metodologia
descritiva e mais próxima da análise empírica, afinal a investigação dos aplicativos como
dispositivos de comunicação ainda carece de dispositivos de análise consolidados. E nesse caso,
conforme Latour (2012) em casos de associações ainda não estabilizadas, ou seja, em casos de
novidades e inovações, a TAR oferece possibilidades analíticas mais satisfatórias. Para Lemos
(2013), a TAR é uma sociologia da mobilidade mais apta a compreender a cultura digital e
entender a relação entre os diversos atores e suas formas de relação através de boas descrições
e análises de seus rastros.
A partir das contribuições da TAR compreendemos a comunicação pública como
mediação, no sentido trabalhado por essa teoria que se refere a capacidade que os diversos
atores têm de promover a ação dentro de uma rede e ir constituindo-se enquanto rede. O
princípio fundamental da TAR é que, numa análise social, um ator nunca é único, nunca age
isoladamente, ele é sempre uma rede e resultado de um conjunto de ações que são determinadas
pelos diversos atores conjuntamente. Esses atores são denominados por eles como actantes ou
mediadores. A mediação seria então a capacidade de um actante fazer outro agir dentro da rede.
Mediadores são aqueles que agem transformando. Colocamos assim a Comunicação Pública
em um quadro teórico mais amplo de mediação e não apenas de fluxo comunicacional.
Essa compreensão não anula completamente os postulados de comunicação pública
então existentes, mas eles abrem novas possibilidades interpretativas porque para TAR a análise
dos objetos (não-humanos) na rede são importantes. Como podemos entender a Comunicação
Pública sem a mediação de softwares, algoritmos, centros de comando, leis municipais,
profissionais e órgão executores, desenvolvedores e usuários?
Se há uma contribuição nessa tese é a de chamar a atenção para uma compreensão mais
ampla da Comunicação Pública. Esse princípio é que nos dá fundamento para compreender
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então o papel dos aplicativos, dos centros de controle, dos algoritmos, dos sensores e outros
dispositivos que agem conjuntamente com a atuação dos aplicativos.
Assim sendo, o conceito de comunicação pública, debatido teoricamente tantas vezes e
tão carente de metodologias que lhe deem sustentação adquire uma possibilidade interpretativa
que se sustenta em uma análise empírica que não abre mão da descrição da composição da rede
e da ação dos mediadores que nela atuam. O conceito não deve ser visto assim como uma camisa
de força que define a comunicação pública apenas como aquela que parte proativamente do
Estado. Destacamos aqui a mobilidade do conceito e a possibilidade de contemplá-la através
de uma metodologia descritiva, como a que buscamos realizar nesta pesquisa, principalmente
no capítulo 5, contemplando empiricamente a percepção sobre como os mediadores atuam na
rede.
Assim, um dos principais resultados dessa tese é a compreensão de que os aplicativos
como mediadores de comunicação pública implicam no reconhecimento de que eles não agem
sozinhos, de que eles não são meros transmissores de informações. Eles são mediadores
importantes, formado por outros mediadores (o design, a empresa, o objetivo do órgão que os
solicitaram). Eles modificam e são modificados pela estrutura organizacional da prefeitura, que
em alguns casos precisa criar novos setores para os coordenarem, a exemplo do Noa Cidadão,
em que uma central de controle de monitoramento foi criada para receber as demandas
provenientes dos aplicativos; ou ainda a criação de novas funções para os jornalistas que, em
algumas situações, tiveram que incorporar novas responsabilidades como a produção de
conteúdos próprios para os aplicativos.
Os aplicativos e as mídias, em geral, não devem ser concebidos como meros
transmissores de informações do Estado para o cidadão e vice-versa. Entender a comunicação
pública como um processo amplo de mediação tendo como objeto os aplicativos é compreender
que seu fluxo comunicativo convoca um aparato complexo (desenvolvedores, incorporação de
mídias sociais, feed RSS, banco de dados, infraestrutura de acesso a internet entre outros). Essa
problematização é necessária ainda porque convoca o questionamento sobre outras questões
jurídicas que podem subsidiar a discussão de outras temáticas, confluindo para a renovação das
categoria dos direitos, como aqueles que remetem a privacidade no ambiente no digital e o
acesso à informações pessoais.
Ademais, as formas de comunicação que o Estado assume com a sua população têm
relação também com o contexto histórico (e suas relações políticas, técnicas e econômicas) que
orienta as ações do governo e na percepção que este tem do seu povo. Como vimos no capitulo
2, a adoção do conceito de comunicação pública tem relação com a ampliação da esfera de
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direitos adotada no Brasil no período pós-redemocratização, estando ligada, portanto, ao
reconhecimento do cidadão como dotado de direitos e não como um receptor de ações
governamentais. Deste modo, no atual cenário, marcado pela predominância de relações sociais
mediadas por artefatos computacionais, a lógica de funcionamento implica em admitir o
cidadão como portator de direitos também no ambiente digital, ligado à ótica da transparência
nas relações comunicativas que acontecem mediadas por esses dispositivos, e quanto a
utilização dos dados coletados por eles.
Esse argumento pauta-se na observação de que, uma prática recorrente nos aplicativos
é a coleta de dados através dos quais se pode ter acesso à localização do usuário, seus arquivos
de mídias (fotos e vídeos), agenda telefônica entre outros. Quanto a isso, embora se perceba
que entre os desenvolvedores e gestores não há o reconhecimento de que esses dados possam
trazer vantagens em termos de planejamento estratégico para ações políticas ou comunicativas,
não se sabe se empresas como Facebook ou Google, que também estão vinculadas a esses
dispositivos, podem estar fazendo uso desses dados. Mais uma vez justificando-se a
necessidade de transparência sobre as relações comunicativas mediadas por esses dispositivos.
Identificamos os aplicativos oficiais utilizados de prefeituras brasileiras quanto às suas
funcionalidades e possibilidades comunicativas (capítulo 4). A opção por não focar em um tipo
específico de aplicativo permitiu verificar a diversidade de padrões utilizados e as práticas
comunicativas que se sobressaem nas diferentes experiências. Com isso, apresentou-se um
panorama sobre os usos dos aplicativos oficiais no cenário das prefeituras brasileiras. A
conclusão desse mapeamento é que a maioria dos aplicativos oficiais das prefeituras
concentram-se na entrega de serviços eletrônicos, sendo a área de mobilidade a mais frequente
entre os serviços ofertados.
O perfil de mecanismo de entrega de serviços eletrônicos não diminui ou invalida a
compreensão desses aplicativos como instrumentos de comunicação pública, isto porque, como
vimos no capítulo 5, em todos os casos, os serviços ofertados ou os conteúdos divulgados nos
aplicativos se referem à temáticas de interesse público, que tocam a esfera dos direitos e de
fundamental importância para o exercício da cidadania, como saúde, meio ambiente,
mobilidade, orçamento popular, direitos do consumidor e impostos. Apesar disso, constata-se
que os aplicativos ainda não têm sido percebidos como um meio de comunicação pública, nem
pelos profissionais que atuam na área, nem pelos pesquisadores que investigam sobre o assunto.
Considerando a realidade de Salvador, onde realizamos um estudo mais detalhado,
constata-se que a atuação dos departamentos de comunicação, em geral, acontece separado dos
departamentos que monitoram ou planejam o desenvolvimento dos aplicativos. A visão
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estratégica corporativa de que os meios de comunicação devem ser trabalhados de maneira
integrada, na maioria dos casos, ignora o fato de que o aplicativo possa se constituir em um
importante meio para divulgação de informações e para aproximação com o cidadão.
O aplicativo Noa Salvador é um dos poucos aplicativos que ilustram uma utilização
integrada com os departamentos de comunicação, sendo que estes atuam no processo de
publicação de conteúdo, mas estiveram ausentes do processo de planejamento e concepção do
aplicativo. Comunicadores não são treinados para desenvolver aplicativos, sabemos disso, mas
acreditamos que os aplicativos possam representar novas oportunidades para os profissionais
desse setor.
A percepção dos gestores públicos de que os aplicativos são um serviço eletrônico e não
um meio de comunicação, afasta-os da esfera de relacionamento com profissionais de
comunicação. Entretanto, é necessário reconhecer que os aplicativos comportam uma nova
dinâmica comunicativa que funciona não apenas como transmissores de informações. Através
deles é possível coletar dados dos usuários permitindo a formação de banco de dados que podem
ser fundamentais para a proposição de políticas públicas e também para a formulação de novas
campanhas ou estratégias de comunicação.
Quanto aos usuários, a pesquisa mostrou que muitos ainda desconhecem os serviços
oferecidos via aplicativos e que aspectos técnicos como travamento e falta de memória também
são considerados por eles.
A maioria dos usuários consultados acredita no potencial dos aplicativos para melhorar
a relação entre Estado e Cidadãos. Aspectos como a rapidez e facilidade na entrega de serviços,
redução do tempo de espera e da burocracia na execução de serviços são citados como aspectos
positivos dessas ferramentas. A necessidade de respostas por parte dos orgãos públicos é citada
como uma das ações para melhoria dos serviços ofertados via aplicativos. Assim, critérios como
tamanho do software, atualizações e respostas às demandas são critérios que devem ser
considerados no gerenciamento dessas mídias.
Quanto a divulgação dos aplicativos, ação antes realizada como de responsabilidade dos
departamentos de comunicação e dos profissionais que atuam nele, ganham visibilidade
também através da ação de outros atores, como as lojas de download (Apple Store e Play Store),
que funcionam não apenas como vitrine com a descrição das funcionalidades dos aplicativos,
mas também como espaço para comentários, críticas, dúvidas e sugestões por parte do
usuário(cidadão), e na divulgação desses aplicativos através de sistemas de recomendação.
Além disso, o fato de muitas vezes o aplicativo ser resultado do desenvolvimento de
empresas privadas faz com que estas mesmas atuem na sua divulgação com finalidades diversas
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daquelas adotadas pelo poder público, por exemplo, o aplicativo Cittamobi que se utiliza do
aplicativo para vender espaço publicitário para empresas privadas, mesmo que sua principal
finalidade seja a oferta de um serviço público que é a informação sobre o sistema de transporte
urbano. Isso implica também no reconhecimento de que os desenvolvedores são peças
fundamentais, ou mediadores importantes, no processo de comunicação estabelecido por
aplicativos, pois em muitos casos compete a eles a seleção do conteúdo, as informações
disponíveis para compartilhamento e as respostas automáticas geradas pelo aplicativo.
E por fim, defendemos que o conceito de Comunicação Pública deva ser compreendido
como todas as relações comunicativas que tenham necessariamente o Estado e o Cidadão como
pauta das ações. Ela se manifesta pela rede sociotécnica mobilizada para traduzir os direitos
sociais, civis e políticos, digitais e territoriais do cidadão (de cunho legal e/ou legítimo), de
forma transparente e participativa e cujo Estado e Cidadãos figurem como interlocutores
permanentes. Essa rede sociotécnica não pode ser definida a priori, mas pela análise empírica
e específica de cada rede onde ela se estabelece, isso porque os direitos são historicamente e
territorialmente definidos.
Este conceito refuta o argumento de que o Estado deve ser proativo no processo de
comunicação, pois esse argumento parte do princípio de que cabe ao Estado a proposição de
novas ferramentas e serviços para a comunicação com o cidadão. Ou seja, compete ao Estado
e sua estrutura administrativa (incluindo jornalistas) a atualização de sites, o gerenciamento de
redes sociais, a realização de programas radiofônicos etc. E conforme verificado na análise
empírica, em muitos casos, o Estado (no caso a Prefeitura) atua de forma reativa, a partir de
provocações vindas por empresas privadas (startups), por desenvolvedores externos, ou por
editais de incentivo ao desenvolvimento de software. Desse modo, a origem de onde parte a
comunicação não deve ser o critério definidor do conceito. A motivação do Estado em atuar
visando o exercício da cidadania pode não ser realizado de forma consciente e planejada, mas
como resultado de um processo que conduz para que isso aconteça.
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APÊNDICE A – Matriz para análise dos aplicativos das capitais brasileiras

1. Qual a secretaria/órgão vinculado?
2. Quantidade de Downloads?
3. Desenvolvedor?
a) a) Público
b) b) Privado
4. Área do aplicativo?
a) Educação
b) Lazer/Turismo
c) Finanças
d) Transportes/mobilidade
e) Meio Ambiente
f)

Segurança

g) Saúde
h) Administração
5. Funcionalidades oferecidas pelo aplicativo
a) Disponibilizar informações sobre serviços públicos
b) Canal para solicitar serviços online
c) Produção colaborativa de conteúdos sobre o ambiente urbano
d) Registrar ocorrências/reclamações a um órgão público.
e) Divulgar notícias sobre o órgão público/governo.
f) Fornecer relatórios sobre a prestação de contas do governo(municipal ou estadual).
7. Formas de interatividade disponíveis (fluxo de comunicação)

a) Da prefeitura para o Cidadão (Unidirecional)
b) Do cidadão para Prefeitura (Unirecional).
c) Da prefeitura para o cidadão e do cidadão para prefeitura (bidirectional).
d) Do cidadão para prefeitura e outros cidadãos, com dados compartilhados
(Multidirecional).
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APÊNDICE B – Matriz para análise dos aplicativos de Salvador
Identificação do Aplicativo (Dados a serem preenchidos com base nas informações
disponíveis na loja de Apps)
1. Nome do aplicativo
2. Data da Consulta
3. Desenvolvedor
4. Categoria na Loja de Aplicativo
5. Avaliação dos usuários
6. Descrição do App na Loja
7. Versão do aplicativo na data da análise
8. Data da última atualização (Se disponível)
9. Quais informações o app solicita permissão de acesso?
a) Agenda
b) Localização
c) Telefone
d) Fotos/mídia/arquivos
e) Câmera
f) ID do dispositivo e informação da chamada
g) Informações de conexão wi-fi
h) Nenhum
i) Outro:
10. Data de criação (Se disponível).
Serviços e Funções
11. Área do aplicativo:
a) Assistência Social
b) Educação
c) Finanças
d) Lazer
e) Meio ambiente
f) Trânsito e Mobilidade
g) Turismo
h) Trabalho
i) Saúde
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j) Segurança
l) Serviços
m) Outro
12. Funcionalidades oferecidas pelo aplicativo:
a) Canal para solicitar serviços on line
b) Disponibilizar informações sobre serviços públicos
c) Produção colaborativa de conteúdos sobre o ambiente urbano
d) Registrar ocorrências/reclamações a um órgão público
e) Registrar denúncias Divulgar notícias sobre o órgão público/governo
f) Fornecer relatórios sobre a prestação de contas do governo(municipal ou estadual)
g) Agendar serviços públicos
h) Acesso às redes sociais do governo (estadual ou municipal)
i) Outro:
13. O aplicativo apresenta um tutorial de navegação?
a) Sim
b) Não
Login (Diz respeito as informações solicitadas pelo aplicativo após ser realizado o download)
14. O aplicativo solicita login para:
a) Acesso a todas as informações do aplicativo

b) Apenas para solicitação de serviços ou cadastro de denúncias
c) O login não é necessário
15. O Login ao aplicativo é feito por:
a) Senha criada pelo usuário sem confirmação por e-mail
b) Senha criada pelo usuário com confirmação por e-mail
c) Senha fornecida pelo aplicativo Leitor de reconhecimento facial
d) Leitor de impressão digital
e) Via redes Sociais
f) Sem Login
16. Em caso de acesso via rede social, qual?
a) Facebook
b) Twitter
c) Google
d) Linkedin
e) Não se aplica
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f) Outro:
17. Caso o aplicativo solicite cadastro de acesso, quais as informações solicitadas?
a) Nome
b) E-mail
c) Senha
d) Telefone
e) Endereço
f) CPF
g) RG
h) Não se aplica
i) Outro:
Interface
18. Quais as cores predominantes no aplicativo?
19. Opções da tela inicial (Diz respeito a primeira tela, antes mesmo de ser realizado o login,
caso ocorra)
a) Menu com opções pré-definidas
b) Formulário
c) Login
d) Não se aplica
e) Outro:
20. Conteúdos da interface inicial (depois de realizado o login)
a) Mapa (com informações geolocalizadas)
b) Menu com opções pré-definidas
c) Identidade visual do governo (municipal ou estadual)
d) Identificação da secretaria ou órgão responsável (por nome ou identidade visual)
e) Avisos ou notificações
f) Outro:
21. Conteúdos multimídias disponíveis no aplicativo
a) Fotos
b) Imagens turísticas da cidade
c) Vídeos Ilustrações (desenhos)
d) Mapa
e) Áudio
f) Gráfico
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g) Outro:
22. Conteúdos textuais disponíveis (Marque todas que se aplicam)
a) Publicidade
b) Termos de uso
c) Política de Privacidade
d) Notícias
e) Agenda/eventos
f) Nenhum dos anteriores
g) Outro:
23. Em caso de acesso à notícias:
a) Estão disponíveis no próprio aplicativo
b) Direciona para uma página na Web.
c) Não se aplica
24. Sobre o conteúdo das notícias, são relativas a: Marque todas que se aplicam.
a) Secretaria ou órgãos vinculados informações gerais sobre a prefeitura ou estado
b) Ao desenvolvedor
c) Parceiros
d) Outros veículos
e) Não se aplica
f) Outro:
25. O aplicativo possui um sistema de alerta/notificações?
a) Sim
b) Não
Interatividade
26. Formas de interatividade disponíveis (fluxo de comunicação)
a) Do cidadão para outros cidadãos e prefeitura (dados compartilhados)
b) Do cidadão para Prefeitura
c) Da prefeitura para o Cidadão
27. Que tipos de informações o usuário pode produzir/compartilhar? (Marcar todas que se
aplicam).
a) Texto (comentário livre)
b) Fotografia
c) Vídeo
d) Geolocalização
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e) Endereço
f) Seleção de opções de um menu pré-definido
g) Nenhum
h) Outro:
28. O aplicativo possibilita acesso/compartilhamento via a redes?
a) Sim, direciona para o perfil do usuário para compartilhamento de conteúdo do
aplicativo
b) Sim, direciona para a página oficial do orgão/secretaria a que está vinculado
c) Sim, direciona para a página oficial da prefeitura ou estado
d) Sim, direciona para a página oficial do desenvolvedor
e) O compartilhamento ocorre em janelas do próprio aplicativo
f) Não
g) Outro:
29. Quais as Redes sociais integradas no aplicativo?(Marcar todas que se aplicam).
a) Facebook
b) Twitter
c) Instagram
d) Snapchat
e) Linkedin
f) Nenhum
g) Outro:
Canais de atendimento/comunicação
30. Canais de comunicação disponíveis (Marcar todas que se aplicam).
a) Fale conosco
b) E-mail
c) Chat
d) Telefone
e) Mensagem instantânea via aplicativo (mensenger/whatsApp)
f) Redes sociais
g) Nenhum
h) Outro
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APÊNDICE C – Entrevista Semiestruturada aplicada com gestores públicos

1. Como foi feita a escolha do aplicativo?
2. Quais os fatores que influenciaram a decisão por usar um aplicativo para facilitar a
comunicação?
3. Foi feito um estudo prévio sobre as possibilidades do aplicativo?
4. Quem gerencia as informações coletadas?
5. Como funciona o gerenciamento e monitoramento dos apps?
6. Qual o destino das informações?
5. Quanto às sugestões, elas são encaminhadas para o setor responsável para serem avaliadas e
pensadas como estratégias de políticas?
6. Há um setor responsável pelo gerenciamento dessa mídia? (Esse setor é terceirizado ou
público?) Qual a relação desse setor com o restante da estrutura organizacional?
7. Se for um aplicativo produzido por startup qual a participação da startup no monitoramento
e acompanhamento dos dados
8. Como a prefeitura avalia o uso dessa ferramenta?
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APÊNDICE D – Entrevista Semiestruturada aplicada com profissionais do setor de
comunicação

1. Há uma integração do setor responsável pelo gerenciamento de conteúdo dos aplicativos e
com as outras mídias (redes sociais, TV, publicidade etc)?
2. Há uma integração do setor responsável pelo atendimento das demandas dos aplicativos e o
atendimento das demandas com as outras mídias (redes sociais, TV, publicidade etc)?
3. Há (ou houve) divulgação desse canal de comunicação nas demais mídias institucionais?
4. Houve participação do setor de comunicação para escolha do aplicativo?
5. Houve alguma mudança na estrutura organizacional do setor de comunicação para atender
as demandas na nova ferramenta?
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APÊNDICE E – Questionário aplicado com usuários dos aplicativos de Salvador

1) Você usa ou já usou aplicativos governamentais da Prefeitura de Salvador ou Governo do
Estado da Bahia (Ex.: CittaMobi, Ouvindo Nosso Bairro, NOA Cidadão, Nota Salvador etc.)?
a) Sim, uso
b) Sim, Já usei
c) Não
2) Por quais motivos você utiliza, ou utilizou, aplicativos governamentais?
a) Agilidade e rapidez no acesso ou solicitação de serviços (Ex: Emissão de contracheque, impressão de boleto de imposto, etc.).
b) Tenho interesse por questões relacionadas a gestão governamental municipal e
estadual.
c) São mais funcionais que outras vias de acesso/realização do serviço, como o site, o
setor presencial etc.
d) Personalização dos serviços.
e) Facilidade no registro de denúncias.
f) É um canal de informações oficiais.
g) O aplicativo é o único meio de acesso ao serviço que preciso.
3) Por quais motivos você deixou de usar os aplicativos?
a) Não acredito que eles deem resultados
b) Não tenho interesse por coisas públicas
c) Prefiro usar o site
d) Prefiro resolver pessoalmente
e) Eles não tem atualizações frequentes
f) Travam muito e nunca funcionam
g) A interface gráfica é de difícil manuseio
h) Não tenho mais Smartphone
i) Não tenho internet disponível no celular para usar fora de casa ou do trabalho
j) Eles consomem muitos dados
m) Memória do smartphone insuficiente
j) Outros
04) Quais dos aplicativos governamentais abaixo você mais usa?
d) Cittamobi
e) Noa Cidadão
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f) Coleta Seletiva
i) Nota Salvador
f) Bike Salvador
g) Kim Recarga
h) Ouvindo nosso bairro.
05) Como você tomou conhecimento sobre aplicativos que você mais usa:
a) Tomei conhecimento no departamento que trabalho
b) Divulgação em redes sociais do governo e/ou prefeitura
c) Divulgação em campanha publicitária (na TV, rádio, jornal, jornal, outdoor, panfleto
etc).
d) Através de matéria jornalística (na TV, rádio, jornal ou revista)
e) Na loja de download do aplicativo
f) Por indicação de um amigo ou familiar
g) No site do governo/prefeitura
06) Quais funcionalidades você mais utiliza nos aplicativos governamentais?
a) Acesso a serviços on-line (Ex: contra-cheque, emissão de boletos, emitir nota fiscal
etc.)
b) Apresentar opiniões e/ou sugestões
c) Fazer reclamações e/ou denúncias
d) Solicitar serviços (Ex: coleta de lixos, poda de árvores, retirada de entulhos).
e) Buscar informações sobre serviços públicos (horários de atendimento/documentação
necessária/eventos etc.)
f) Agendar horário para atendimento em sede física
06) Como foi dada a resposta para a solicitação realizada via aplicativo?
a) Não gerou resposta.
b) Recebi mensagem com um número de protocolo para acompanhamento da solicitação
c) Recebi uma mensagem informando que minha solicitação foi realizada com sucesso,
mas não gerou protocolo.
d) Recebi uma mensagem informando que minha solicitação não podia ser atendida no
momento.
e) Minha transação não precisa de resposta.
07. Como você avalia as respostas das instituições para as demandas realizadas via aplicativo?
a) Totalmente satisfeito.
b) Parcialmente satisfeito.
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c) Satisfeito
d) Totalmente insatisfeito
e) Insatisfeito
h) Não se aplica
08. Sobre as funcionalidades dos aplicativos, em geral, você acha que:
a) O aplicativo apresenta as informações bem organizadas e as opções necessárias para
atender minhas solicitações.
b) As opções disponíveis no menu não expressam minhas necessidades.
c) A interface me oferece possibilidade de enviar críticas e sugestões
d) O aplicativo é difícil de usar
e) O aplicativo trava e/ou fecha muitas vezes
f) As informações são confusas e/ou desorganizadas
09. Quais funcionalidades abaixo você julga mais relevantes nos serviços que você mais usa:
a) Localização (GPS)
b) Envio de fotos
c) Envio de vídeos
d) Envio de denúncias
e) Contato com outros usuários
g) Agendar atendimento
h) Acompanhar protocolo
g) Receber alertas
h) Enviar documentos
10. Qual sua preocupação sobre a privacidade e anonimato dos dados enviados às instituições?
a) Não me preocupo.
b) Nunca pensei sobre isso.
c) Limito as informações que disponibilizo via aplicativos.
d) Me preocupo, mas aceito enviar.
e) Me preocupo, por isso não faço download de aplicativos que solicitem permissão de
acesso a meus dados pessoais.
f) Não tenho conhecimento.
11.Como você contribui para a melhoria dos serviços oferecidos pelos aplicativos?
a) Não contribuo;
b) Faço críticas e sugestões na loja do aplicativo;
c) Envio e-mail para os desenvolvedores com críticas e/ou sugestões;
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d) Entro em contato com o setor público responsável para fazer minhas críticas ou
sugestões.
e) Faço comentários nas redes sociais (Ex: Twitter, Facebook etc)
12. Em relação aos aplicativos que você usa, você acha que eles melhoram a comunicação
entre governo e cidadão:
a) Sim
b) Não
c) Em parte
13. O que poderia ser feito para melhorar a comunicação entre governo e cidadão pelo uso
dos aplicativos?
a) Respostas mais rápidas
b) Melhor acompanhamento das demandas
c) Serviços de compartilhamento entre usuários
d) Melhorar a facilidade de uso dos aplicativos
e) Ter canais de comunicação direto mais claros com os responsáveis
f) Marcar agendamento de atendimento
g) Poder enviar documentos online
h) Realizar os serviços online sem necessidade de visita às áreas de atendimento
14. Quais áreas você gostaria que os aplicativos atendessem atualmente?
a) Saúde
b) Transporte
c) Segurança
d) Educação
e) Limpeza Urbana
f) Serviços gerais ao cidadão

