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Apresentação
Rodrigo Ortiz D’Avila Assumpção
Presidente da Dataprev

Eis o 11º  caderno de debates, resultado do fórum de TIC cujo tema foi Nova Mídias. 
Este debate veio em um momento muito interessante para a Dataprev, porque nos 
últimos anos estamos buscando alternativas para de fato inserir a comunicação da 
empresa nesse novo cenário, onde a internet é um fator extremamente relevante. 

Na Dataprev, temos investido bastante em como pensar a comunicação diante 
desse momento que vivemos em que as tecnologias nos permitem comunicar de 
forma mais veloz em áudio, vídeo, foto ou simplesmente uma frase de 140 
caracteres que vai para o twitter. Temos discutido muito isso internamente com o 
Ministério e com o INSS. Essa produção tem sido muito produtiva e já temos 
alcançado alguns resultados. 

O objetivo deste fórum foi falar desses resultados, mas sobretudo falar desse 
grande desafio que temos pela frente porque, afinal de contas, o site da Previdência 
Social é um dos sites de governo mais acessados. Portanto, não tem como a 
Previdência se abster desse debate.

Boa leitura!



Sumário

Experiências e desafios da Previdência Social no uso das novas mídias

Experiências e desafios da Previdência Social no uso das novas mídias

A experiência de comunicação digital e jornalismo no JC Online

Franzé Ribeiro

Rachel Quintiliano

Juliana Melo

Coordenador-Geral de Comunicação Social do MPS 

Coordenadora-Geral de Comunicação Social da Dataprev 

Jornalista do JC Online, de Recife 

A experiência da Dataprev na utilização das novas mídias

 

06

08

11



Experiências e desafios da Previdência Social no uso 
das novas mídias

Franzé Ribeiro
1

Coordenador-Geral de Comunicação Social do MPS  
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A comunicação tem uma importância grande para a Previdência Social, porque só em 
termos do regime geral são 27 milhões de pessoas recebendo seus benefícios 
rigorosamente em dia todos os meses; e se falarmos de cobertura previdenciária 
passaremos para 72 milhões de cidadãos. Se falarmos da sociedade brasileira, 
estamos nos referindo a 190 milhões de pessoas. 

É um ambiente muito grande, onde nós temos públicos de diversas dimensões, 
pensamentos, classes sociais e que para atingir todo esse público a gente não pode 
prescindir de nenhuma ferramenta. Todas elas são fundamentais e elas têm que 
estar dentro de uma estratégia de comunicação cada vez mais em processo de 
aperfeiçoamento.

Desenvolvemos, hoje, uma série de instrumentos que vão do mais simples ao 
complexo. Por exemplo, a folheteria, que são 13 folders específicos, um para cada 
benefício da Previdência Social. Nós temos o portal que foi totalmente reformulado e 
que começou a funcionar em dezembro de 2008, construído com a visão de informa-
ção e serviço e que é fruto das manifestações dos cidadãos através da nossa ouvido-
ria.

Temos em média 2,3 milhões de acessos únicos mensais, e 250 milhões de páginas 
acessadas. Em função da grandiosidade dos números, tudo que é publicado, do 
folder ao portal, rapidamente abrange um grande número de pessoas; assim, temos 
que ter cuidado com cada palavra publicada.  

Barack Obama foi um estouro em termos de twitter utilizando a ferramenta em sua 
eleição gerou uma expectativa e um efeito manada, ou seja, todo mundo passou a 
querer utilizá-la. Com essa dimensão de público que nós temos, ainda há um distan-
ciamento para uma inclusão digital que chegue à maioria das pessoas. Mas as novas 
ferramentas, as redes sociais, elas não podem deixar de serem utilizadas pela 
Previdência, nem por nenhum governo.

O governo federal criou o Blog do Planalto. Está avançando nessa estrutura de 
comunicação virtual e é um aprendizado para todos nós. Mas, isso acontece, como 
aconteceu com todos os veículos de comunicação. 

Ainda há muito que se aprender em relação a essas redes sociais. Por exemplo, o lixo 
que nós recebemos da internet, ele está indo para o twitter. É um momento em que 
são muitas informações chegando de todo lado, para você conceber uma opinião 
própria, que seja a síntese dessas informações. Isso de fato não substitui o relaciona-

1 Francisco José Freire Ribeiro, também conhecido como Franzé Ribeiro, possui graduação em Comunicação Social pela 
Universidade Federal do Ceará (1989) e especialização em Gerência de Marketing pela Universidade Estadual do Ceará, atuando 
principalmente nos seguintes temas: jornalismo, assessoria de imprensa e comunicação social. Foi Chefe de Comunicação Social 
do Ministério da Previdência Social de 27/06/2008 a 31/03/2010. Foi componente do Conselho de Administração da Dataprev de 
27/07/2008 a 31/03/2010.
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mento interpessoal. O twitter não substitui esse contato pessoal. É a principal 
comunicação que você faz, olhando nos olhos, expressando e manifestando o nosso 
pensamento.

Qualquer passo que você der, em termos institucionais, tem que ser seguro, correto e 
sem retorno. O que nós fizemos foi montar um grupo de trabalho. Três pessoas que 
começaram a estudar essa tecnologia. E quando foi no dia 20 de novembro, nós 
abrimos o twitter da Previdência. Temos hoje 1922 pessoas que estão seguindo a 
Previdência.

A responsabilidade de alimentar o twitter da Previdência foi dada inicialmente a esse 
grupo de três pessoas e chegamos à conclusão que cada um tem que ser responsá-
vel. Os quinze jornalistas que trabalham na área de comunicação da Previdência são 
responsáveis por mandar a informação para o twitter. 

Monitoramos, ainda, através da ferramenta do Google, catorze sites de maior acesso, 
diariamente. Para nós, o cidadão precisa ser o mais rapidamente possível informado 
sobre seus direitos e deveres em relação à Previdência. Obviamente, inovações da 
era digital como a portabilidade e a mobilidade nos forçam a acompanhar todas as 
mudanças.

A nossa imprensa ficou anacrônica. Não foram somente as empresas que ficaram 
para trás nesse aspecto tecnológico da visão de mundo. O Brasil mudou muito 
nesses últimos sete anos e também mudou em tecnologia.

Logo, será lançado o portal Brasil – não um portal de governo, mas de estado, que 
possa representar o país em suas diversas manifestações. Poetas, cantadores, 
artistas plásticos e outros, por exemplo, poderão expor seus trabalhos nele.

O cidadão, hoje, se informa por “n” formas diferentes e tem o poder de decidir qual o 
canal que ele prefere ser informado.
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A experiência da Dataprev na utilização das novas mídias
Rachel Quintiliano

1
Coordenadora-Geral de Comunicação Social da Dataprev  
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Hoje, diferentemente dos canais de comunicação 
convencionais, como o rádio, a televisão e a mídia 
impressa, as novas mídias, caracterizadas, sobretudo, 
pelas redes sociais e pelo uso excessivo de conteúdos 
digitais, possibilitam uma troca imediata de informação 
entre quem comunica (emissor) e quem recebe 
(receptor). 

Na Dataprev, as ações de comunicação interna e 
externa estão baseadas nesse conceito de não somen-
te informar com rapidez e segurança, mas de interagir.

Em 2009, reformulamos o site da Dataprev, sob a 
licença 2.5 Creative Commons, que em nosso entendi-
mento é o primeiro passo para permitir a troca de 
informações e a apropriação de conteúdos por parte de 
emissores e receptores de informação. Com essa 
licença, desde que cite a fonte, qualquer pessoa pode 
replicar informações contidas no site da empresa 
(Figura 1 e 2).

Nessa reformulação, consideramos também que o 
novo site deveria transparecer o momento que a 
empresa vive e, ao mesmo tempo, fortalecer sua 
imagem como empresa de tecnologia da informação e 
comunicação.  Para isso, o conteúdo produzido é 
focado em ações de tecnologia, relatando e explicitan-
do cada vez mais o quanto as ações de tecnologia são 
importantes para a prestação de serviços aos cida-
dãos.

1 Hoje é Coordenadora-Geral de Comunicação Social da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência Social (Dataprev). É 
graduada em Jornalismo e pós-graduada em Comunicação e Saúde. É também moderadora profissional. Tem experiência na área 
de comunicação, atuando principalmente nas seguintes temáticas: comunicação institucional e empresarial, interna, comunitária e 
multimídia. Foi consultora entre 2006/2007, do Ministério Britânico para o Desenvolvimento Internacional, na função de assessora 
de comunicação. Foi assessora de comunicação da Cia. De Processamento de Dados do Estado da Bahia (Prodeb) entre 2007 e 
2009. Presta consultorias temporárias e pontuais para a Fundação Friedrich Ebert e para o Fundo de População das Nações 
Unidas.

Figura 1

Figura 2

Missão: fornecer soluções de tecnologia da informa-
ção e da comunicação para a execução e o aprimo-
ramento das políticas sociais do estado brasileiro. 
Visão: ser o principal provedor de soluções tecnoló-
gicas para a gestão das informações previdenciári-
as, trabalhistas, sociais e de registros civis da 
população brasileira.
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Figura 3Internamente, e por sermos uma 
empresa grande – com cerca de 
3.500 empregados, uma sede 
administrativa, 3 Centros de 
Processamento, 27 Unidades 
Regionais, 5 Unidades de 
Desenvolvimento –, um dos 
pontos de discussão sobre as 
novas mídias foi o aprimoramen-
to da comunicação interna.

Nesse sentido, percebemos que 
seria fundamental também rees-
truturar a intranet. Inicialmente 
construímos um blog interno de 
notícias, com informações 
atualizadas a cada minuto e 
possibilidade de inserção de 
comentários, que até o momento 
foi uma novidade para a empre-
sa. Posteriormente, essa página 
será incorporada à nova intranet, que privilegiará a utilização de software livre e a 
gestão do conhecimento. Implementaremos também um Twitter corporativo, a partir 
de uma ferramenta chamada Idêntica (Figura 3). 

Notícias Dataprev Blog interno de notícias

Com essas ações, constatamos que os empregados têm-se mantido mais bem 
informados. O acesso, por exemplo, à pagina interna de notícias tem média de 300 
usuários únicos por dia, algo como 10% do total de empregados da empresa, com 
picos de até 1000. A empresa tem conseguido falar com o empregado. 

Outro resultado positivo dessa ação de comunicação mais interativa pode ser 
verificado no relacionamento com a imprensa especializada, que vem nos citando de 
forma bastante interessante, navegando em nosso site e fazendo, inclusive, uso de 
nossos links.

Sedimentar nosso nome como empresa de tecnologia da informação e comunica-
ção é nossa meta, dentro e fora da companhia. Bem como é também a prestação de 
contas, não como uma ação de marketing, porém como o puro fazer saber. Até para 
podermos agilizar a entrada de informações no site da Transparência Pública, 
melhorando a compreensão da sociedade com relação às nossas ações.

É oportuno, ainda, pensarmos a respeito de alguns desafios atuais: o dos comunica-
dores de governo, uma vez que o Twitter está chegando a ministérios e empresas; o 
da inclusão digital que esbarra na expansão da banda larga; e, o mais complexo 
deles, a reflexão sobre esse novo conceito, essa nova linguagem em que, por 
exemplo, uma foto é uma informação e 144 caracteres, uma notícia.
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Dataprev:

Dataprev:

MTE:

MPS:

 Formal ou informalmente, há na Dataprev 

pessoas muito ligadas à área de comunicação. Existe 

alguma estratégia da Coordenação-Geral de 

Comunicação no sentido de agregar essas pessoas que 

estão na ponta do projeto de comunicação institucional 

da empresa e que podem trazer experiências locais? 

 Uma vez que existem comunicadores 

internos que, em algumas situações, respondem pela 

comunicação nas unidades, propusemos a construção 

dessa rede.  Hoje, temos jornalistas concursados que 

trabalham como assessores de gerente, e não como 

comunicadores. Eles seriam, segundo nossa ideia, o 

primeiro canal de comunicação com as unidades 

regionais, interna e externamente – os responsáveis 

pela inserção das informações.

  A partir da relação muito próxima que os ministé-

rios do Trabalho, da Previdência e da Saúde têm com o 

cidadão, como está sendo pensada a questão do 

atendimento? Em termos de planejamento, dentro da 

esfera governamental, com as outras áreas.

 Há casos que merecem atenção especial, e, como 

não podemos substituir os canais, conduzimos o 

processo objetivando maior agilidade. Não fazemos na 

Previdência nada por vontade própria – de fato, temos a 

lei de um lado, os órgãos de controle de outro e o 

cidadão no meio. Por exemplo, para solucionar o 

grande problema da Previdência Social hoje, a perícia 

médica, serão contratados 1000 médicos, além da 

mudança de vários aspectos referentes a ela. O auxílio-

doença não é para quem está doente, mas incapacita-

do para o trabalho; ou seja, sempre há uma legislação. 

Então, precisamos de comunicação, de transparência.

DEBATE

MTE:

MPS:

MTE:

MPS:

N.I.:

Dataprev:

MPS:

 Vocês acompanham tudo que se publica a 

respeito de vocês?

 Sim, acompanhamos.

 Que ferramenta vocês utilizam para esse acompa-

nhamento?

 O Google, através do envio das palavras-chave 

que são estabelecidas. Acompanhamos 14 sites. 

Provavelmente, haverá melhorias com relação à 

ouvidoria, para que tenha uma resposta mais ágil, ou 

ainda outro canal que seja digital. 

 Muitos cresceram ouvindo piadas sobre as filas do 

INSS, porém hoje estas, e aquelas, são raras – o que 

denota uma evolução inegável. Com relação ao site, há, 

ainda, comunidades que falam mal do site da Dataprev, 

mas que estão perdendo sensivelmente a força, uma 

vez que ele tem recebido muito poucas críticas negati-

vas. 

 Apesar de termos a TV da Previdência, é 

difícil, em muitas vezes, trafegar vídeo na nossa rede. 

Nossa empresa está se adaptando às novas realida-

des. E uma TV corporativa pode ser vista não só pelos 3 

mil funcionários da Dataprev, mas pelos 50 mil do INSS 

– é assim que devemos pensar. 

 Uma mídia não substitui outra. O Twitter é um 

canal para trabalharmos. Relativo à TV, fizemos um 

projeto; mas investimentos em tecnologia não se 

realizam de forma simples, há um processo complexo 

de encadeamento. 



A experiência de comunicação digital e jornalismo no 
JC Online

Juliana Melo
1Jornalista do JC Online, de Recife  

Fórum de TIC Dataprev 11Novas Mídias

Mais premiado jornal online do país, o JC 
Online tem 13 anos e é o portal do Sistema 
Jornal do Commercio de Comunicação. Um 
fato marcante é a evolução do JC Online e a 
da internet coincidirem.

Em 1997, nasce o JC Online como uma 
simples reprodução do conteúdo do Jornal 
do Commercio. Um ano depois, já temos o 
hot site de carnaval – origem da tradição de 
sites sazonais. Mais um ano e estreamos o 
primeiro site infantil de Pernambuco, o JC 
Kids. Três anos após seu nascimento, 
automatizamos o processo de publicação, 
deixando o FTP para trás; e ganhamos 
equipes de conteúdo e de tecnologia 
próprias, em 2001. 

Inauguramos o portal no ano de 2002, e 
passamos a abrigar os sites dos demais 
veículos do Sistema Jornal do Commercio 
de Comunicação, espelhando as próprias 
características da internet. Ano seguinte, 
focalizando a convergência de mídia, são 
criadas as agências do JC Online, como a JC Imagem, o que proporciona um diálogo 
maior entre os veículos – até então bastante restrito. A transmissão ao vivo em vídeo 
do Recife Fashion, em 2004, inicia o novo conceito de reportagem multimídia. E o 
primeiro blog do portal aparece em 2005.
 
Com um milhão de acessos, estreiam em 2006 o formato de série, Tubarão 
Pernambucano em Alerta, e o podcast. Com 10 anos de idade, em 2007, o JC Online 
supera as marcas de 48 milhões de páginas vistas, e de 2,4 milhões de visitantes 
únicos por mês. No ano seguinte, durante as eleições, agrupamos em uma mesma 
página diversos conceitos de transmissão multimídia ao vivo, usando aplicativos 
como o Quick e o Flickr. Assim, com um celular apenas, os repórteres transmitem em 
tempo real diretamente dos locais de votação; e os internautas mandam fotos 
(Figura 1).

1 Formada pela Universidade Católica de Pernambuco, com pós-graduação em História Contemporânea pela Universidade Federal 
de Pernambuco. Começou a carreira como estagiária dos cadernos Turismo e Família do Jornal do Commercio, o que serviu para 
criar os canais de Turismo e Cidadania no JC Online, onde está trabalhando desde 2000 e cujo trabalho mereceu o reconhecimento 
de jornalista amiga da mulher. Desde 2007, é editora-assistente do portal, onde também faz reportagens especiais, algumas delas 
destacadas em prêmios nacionais e internacionais de jornalismo, como o Premio Nuevo Periodismo CEMEX+FNPI, o Vladimir 
Herzog de Anistia e Direitos Humanos, o Tim Lopes de Jornalismo Investigativo, entre outros.

Figura 1
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Privilegiando notícias, serviços e entretenimento um 
novo layout se faz presente em 2009 – tendo sempre 
em mente os próprios matizes da internet do jornalismo 
online: interatividade, multimidialidade, hipertextuali-
dade, atualização contínua e memória. Atualmente, 
temos por mês picos de 82 milhões de perfis e 10 
milhões de visitantes únicos, e acessos diários por 
parte de 60% dos usuários (Figura 2).

Constantemente, lançamos mão da criatividade 
experimentando novas mídias e novos formatos. Uma 
boa parte do JC Online já oferece leitura para deficien-
tes visuais. Para falar sobre crianças, por exemplo, 
usamos uma linguagem dirigida a elas, disponibilizan-
do através de ícones elementos multimídias como 
áudios, vídeos, fotos e comentários – sempre respalda-
dos por psicólogos e pessoas que lidam com o direito 
da criança (Figura 3).

Lidando com um público que cada vez mais exige e 
interage, apesar de termos acompanhado a evolução 
da internet, sabemos que temos muito que evoluir. 
Porque o jornalista não pode mais se preocupar com a 
notícia somente, mas também passa a ser decisiva a 
maneira com que ela vai chegar ao internauta.

Figura 2

Figura 3
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Dataprev:

JC Online:

Dataprev:

JC Online:

Dataprev: 

JC Online:

Dataprev:

JC Online:

 Como está sendo visto o jornalismo, sobretu-
do quando qualquer pessoa em qualquer momento 
pode informar? Hoje, o jornalista não é o único porta-
voz. De que maneira o JC Online está lidando com todas 
essas transições?
 

 Já houve tempo em que o que mais chamava 
atenção era a própria resistência das redações. Porque 
havia a ideia preconcebida de a internet só gerar 
matérias superficiais. Atualmente, a redação impressa 
tem querido compartilhar as informações na internet, 
muito porque há uma característica interessantíssima 
na internet: o retorno do internauta no momento 
seguinte ao da publicação. Aos poucos, estamos 
ganhando espaço .

Desde o ano passado, contamos com o projeto 
Repórter Multimídia, em que estagiários são treinados 
em todas as redações dos veículos, podendo produzir 
material para TV, rádio, impresso e internet.

 Do ponto de vista do negócio, o jornal online 
já é visto como um agregador de receita à instituição. 
Mas já deixou de ser deficitário?

 Diferentemente dos anos anteriores, em 
2009 fechamos no azul, somos autossustentáveis.

Do ponto de vista legal, as informações 
publicadas são armazenadas por quanto tempo? Como 
são armazenas e qual a garantia da rastreabilidade e 
da veracidade da informação?

 Desde 2002, todas as matérias legais 
encontram-se armazenadas e devidamente identifica-
das.

  Na diferença visual entre o jornal impresso e 
o que está na internet há participação do jornalista que 
migrou da imprensa escrita, ou fica a cargo do web 
designer?

 O profissional da mídia impressa não quer 
saber como será a diagramação, nem mesmo o titulo 
da matéria. Porém na internet é diferente: o jornalista 
vê a matéria de uma forma única. 

DEBATE

Dataprev:

JC Online:

UFF:

JC Online:

Dataprev:

 Como são vistos os sites do governo? O que 
falta para melhorar a comunicação, inclusive com o 
jornalista?

 Fundamentalmente, a disposição das 

informações. Se quero aprofundar alguma informação, 

enfrento alguns problemas na maioria dos sites 

públicos. Mas é saudável saber que a Dataprev conta 

com o Twitter.

 Sempre que são levantadas questões a respeito 

do fim do jornal tradicional, as empresas se negam a 

discutir o assunto. Como o jornalista de hoje vê essa 

situação? E como as empresas de comunicação lidam 

com essa possibilidade?

 Definitivamente, uma mídia não acaba com 

outra. É possível, sim, uma modificação. Por exemplo, o 

jornal impresso se tornar um veículo de análise de 

cobertura analítica, algo realmente necessário. E as 

grandes empresas já percebem a inevitabilidade de 

acomodações, como o uso da internet para aproximar o 

leitor do jornal.

 Alguns veículos já publicam matérias com 

códigos. Ou seja, uma mudança de paradigma do 

processo de produção. O jornalista tem que buscar as 

fontes da internet para que determinada informação 

seja complementada. Há também a figura do comuni-

cador jornalista na redação, que deixa de ser um 

jornalista e passa a ser um comunicador. E este deve, 

por exemplo, escrever, fotografar, gravar áudio e 

publicar – uma nova categoria de jornalista.
 
Há, ainda, o celular como meio de comunicação, como 

equipamento de TI – em que assistimos televisão, 

ouvimos rádio, lemos e-mail e recebemos SMS –, e a TV 

digital. Inclusive, temos o projeto da TV sociodigital, da 

Previdência, já em fase de testes. De fato, estamos 

fazendo um protótipo para que seja possível acessar 

informações da Previdência Social via TV digital. 

Também dentro do escopo das novas mídias, está o 

muito utilizado SMS, que difere do Twitter por não ter a 

limitação dos 144 caracteres. 
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Se por um lado estamos, infelizmente, muito 
longe de ter o acesso à tecnologia por toda população 
brasileira, por outro, vemos um número crescente 
relativo ao acesso à internet não domiciliar. O que 
demonstra que pessoas sem internet própria podem 
ter, sim, acesso a ela. O celular, que proporciona, por 
exemplo, filmar e publicar ao mesmo tempo no Twitter, 
já está disponível para a classe D.

Logo a TV digital, preocupada hoje mais com a qualida-
de de imagem e som, começará a se interessar por 
questões como interatividade e mobilidade. Terá, 
então, que encontrar na internet a experiência relativa 
a como lidar com o internauta, e tornar acessíveis e 
navegáveis determinadas informações.
 

 Havia a figura do webmaster, geralmente 
uma pessoa da área de tecnologia e não da de comuni-
cação. A área de planejamento desenhava, discutia-se 
com o setor de comunicação sobre como transportar 
para internet, o pessoal do desenvolvimento falava com 
a área de infraestrutura e sustentação para podermos 
usar áudio, vídeo, foto etc. Hoje, é parte do trabalho dos 
comunicadores a arquitetura da informação, em 
conjunto com a área de desenvolvimento. Definir se a 
foto fica do lado esquerdo ou do direito, se sai com 
infográfico ou com vídeo.

 O grande problema dos profissionais de 
comunicação que lidam com tecnologia é não entender 
o tempo de trabalho do programador. É preciso enten-
der de tecnologia, aprender a manipular equipamen-
tos. Os papéis se unificaram. Na Dataprev, hoje, um 
profissional grava um vídeo, faz o corte, a conversão 
para flash e o sobe para o portal rapidamente. Creio 
que o JC Online foi o pioneiro na transmissão de vídeo 
ao vivo acoplável ao site ou ao blog. 

 Decerto, o repórter multimídia deve estar 
preparado para um trabalho completo. Mas chama 
atenção que as redações online queiram, hoje, investir 
em, por exemplo, alguém especializado em edição de 
vídeo – em função da necessidade, por parte do 
internauta, de receber informação também com 
qualidade. Esse especialista está chegando para trazer 
aos produtos do repórter multimídia maior qualidade. 
Se for necessário que o repórter sozinho faça e publi-
que, certamente o fará. Contudo, se houver tempo e um 

profissional habilitado, é melhor que se privilegie a 
qualidade.

 Depois de um mapeamento feito pela área 
de planejamento em 2008, vamos lançar a intranet 
para os empregados em geral. Mapeamos os 19 grupos 
de usuários da informação, e levantamos com eles se o 
que foi mapeado interessa sob que aspecto, que 
formato.

 Estamos trabalhando essas questões na 
nova página da internet. As ferramentas de estatísticas 
nos dizem quem entrou, como entrou, o que acessou, 
para qual página foi; o que permite uma análise imedia-
ta e tomar atitudes referentes a conteúdo e formato.

 Dentro do projeto da intranet, existe uma 
série de evoluções envolvendo a questão comporta-
mental. Além do quê, há a preocupação de que seja 
multiplataforma, independentemente de navegador e 
de sistema operacional.
 

 No jornalismo, esse mapeamento essencial 
é feito em duas etapas; em longo prazo, delimitamos a 
classe social do internauta, as páginas mais acessadas 
por ele, de onde ele vem, qual a linha de permanência 
dele; já em tempo real, conseguimos saber as matérias 
mais acessadas do dia, e, a partir dessa informação, 
investimos diretamente nelas. Ou seja, quando o 
internauta indica que quer saber sobre determinado 
assunto, nós jornalistas investimos nessa pauta e 
alimentamos a informação durante dia. 

 Quando se lida com informação previdenciá-
ria, há, por exemplo, a questão da segurança da 
informação. Do ponto de vista da comunicação, é 
impossível fazer comunicação institucional, sobretudo, 
de governo, sem auditoria, ouvidoria e planejamento. O 
diálogo com esses três setores nos permite algumas 
ações mais acertivas. 

 Um flagrante que um cidadão registra com 
uma câmera digital, e que a TV não tem, pode ser 
precioso e em determinados momentos é o que mais 
vale.

Hoje, não é sensato nem possível pensar em 
comunicação sem pensar em TI.
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