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1. INTRODUÇÃO 

Este documento tem por objetivo propor uma estratégia de comunicação social ao 
Grupo de Transformação Digital dos Estados e do Distrito Federal (GTD.GOV) para 
posicionar a agenda de transformação digital nos Estados brasileiros como pauta 
prioritária no contexto das eleições de 2022, junto aos candidatos a cargos públicos 
estaduais eleitos e suas equipes de transição de governo. Tem como ponto de partida 
a visão apresentada pela rede GTD.GOV de que a agenda de transformação digital 
nos governos deve ser uma política de Estado, pensada no longo prazo, com foco na 
prestação de serviços aos cidadãos, na garantia de direitos públicos e no 
aperfeiçoamento das instituições governamentais. Almeja, assim, dirimir os riscos de que 
haja descontinuidade das estratégias, programas e ações de governo digital na 
transição política dos Estados e Distrito Federal. 

Para tanto, primeiro será apresentado um plano estratégico com foco na definição da 
narrativa, mensagens-chave, recomendações do GTD.GOV aos novos governos e uma 
análise de cenário à luz do calendário eleitoral. Na sequência, o plano se voltará para 
a proposição de ações táticas. Estas buscam comunicar a relevância e benefícios da 
agenda de transformação digital de governos na melhoria dos serviços prestados à 
sociedade e no ganho de eficiência da máquina pública; os desafios existentes para 
que a agenda avance ainda mais nos Estados, e a atuação da rede GTD.GOV como 
instância de governança e colaboração inédita no alcance de avanços concretos de 
transformação digital. O documento trará, por fim, considerações sobre a relevância 
da atuação colaborativa dos integrantes da rede GTD.GOV de modo a viabilizar a 
implementação desse plano de comunicação.  

2. OBJETIVOS  

OBJETIVO GERAL 

 Posicionar a transformação digital como pauta prioritária, impulsionadora de 
oportunidades e habilitadora de todas as demais políticas públicas (a exemplo 
de saúde e educação) para candidatos a cargos públicos estaduais eleitos e 
equipes de transição de governo; 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Posicionar os Estados perante a revolução digital pública no Brasil; 
 Posicionar e empoderar a rede Grupo de Transformação Digital dos Estados e do 

Distrito Federal (GTD.GOV) como um ator central do processo de avanço da 
agenda de governo digital no Brasil na arena estratégico-política; 

 Disseminar boas práticas no uso da tecnologia nos governos: 1) processos internos 
do governo; 2) e na relação do governo com a sociedade. 

 Comunicar recomendações para que haja um compromisso de continuidade e 
avanço das políticas públicas de transformação digital para compor as agendas 
dos novos governos; 

 Propor apoio consultivo do GTD.GOV para que Estados definam a configuração 
institucional e governança da agenda de governo digital, bem como para a 
aplicação da Lei de Governo Digital nos Estados; 
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 Disseminar resultados da pesquisa GTD.GOV de diagnóstico da oferta de serviços 
digitais nos Estados (maio de 2022) com temas tratados na primeira Lei de 
Governo Digital (n°14.129/2021). 

 Disseminar recomendações do documento “Gestão de Governo Digital no Brasil: 
configurações institucionais, liderança e marcos normativos, elaborado pelo BID 
(julho de 2022); 

 Disseminar o Book de Transição de Governo elaborado pelo GTD.GOV (o capítulo 
específico com recomendações sobre políticas públicas de governo digital); 

 Informar, com conteúdo estratégicos de comunicação, a construção, no médio 
prazo, da ‘Plataforma GTD.GOV’, para auxiliar gestores públicos a visualizar 
informações relevantes sobre o tema de governo digital, oferecendo acesso a 
dados, conceitos, indicadores e sugestões para planos de ação.  

3. PÚBLICOS-ALVO 

Como públicos-alvo temos: gestores, candidatos a cargos políticos estaduais recém-
eleitos - governadores e governadoras, deputadas e deputados - e suas equipes de 
transição de governo. Além disso, ações para ampliar o conhecimento da agenda de 
transformação digital nos governos dos Estados por parte de outros públicos - 
pesquisadores, entidades do terceiro setor e cidadãos beneficiários - também serão 
contempladas para posicionar a agenda de forma contínua, e consistente junto à 
sociedade. 

4. PLANO ESTRATÉGICO  

4.1 DEFINIÇÃO DA CAUSA - Como ponto de partida, recomenda-se que o GTD.GOV 
priorize a construção conjunta do que a literatura de defesa de interesses convenciona 
chamar de causa da política, ação ou movimento que se pretende defender junto aos 
públicos estratégicos. Essa definição deve estabelecer a causa prioritariamente em 
uma frase ou slogan de campanha, de forma simples, clara e de fácil assimilação. 
Alguns exemplos que ilustram esse conceito são descritos a seguir, e servem, assim, 
como benchmarks para o GTD.GOV.  

 Zetta - A estratégia de comunicação social da associação Zetta, fundada pelas 
empresas Nubank e Mercado Pago, tem destacado o impacto econômico e 
social gerado pelas empresas associados com a oferta de serviços financeiros 
mais inclusivos e centrados nas necessidades dos clientes Nesse contexto, a 
associação trabalha por avanços na criação de um ambiente mais competitivo; 
inovador e inclusivo de serviços financeiros no Brasil.1 A causa da Zetta pode ser 
sintetiza como: defender o ganho econômico e social da inclusão financeira e 
fazê-lo ancorado em dados e estudos com base em evidências empíricas.  

 
1 Panorama Zetta. O Futuro Construído pela Zetta. Disponível em: https://somoszetta.org.br/estudos/ 



4 
 

  
 

 Endeavor - A associação Endeavor Brasil lançou, em 2020, um movimento pela 
aprovação da reforma tributária em que a causa da ação está assim colocada: 
“Por uma reforma tributária justa para as pessoas, para os negócios e para o 
nosso país”. O slogan de campanha “para ser justo, reforma tributária já”, almeja 
posicionar a reforma tributária como pauta urgente e convida seis especialistas 
do mercado e academia entrevistados a explicar (sob o prisma da geração de 
emprego, retomada econômica e justiça às famílias mais pobres, entre outros 
eixos) por que o Brasil não pode mais esperar para avançar nessa agenda. No 
momento, este esforço de posicionamento se mantém e tem como foco os 
candidatos a cargos públicos da eleição de 2022.  

 
REDE GTD.GOV (POLÍTICAS DE GOVERNO DIGITAL) - A partir de entrevistas qualitativas 
realizadas em junho de 2022 com lideranças de transformação digital nos Estados - 
incluindo, entre outros, Rio Grande do Sul, Goiás, Amapá, Minas Gerais, Ceará e Acre - 
e desk research de publicações assinadas pelo GTD.GOV, pelo Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), comunicações oficiais dos governos federal e estaduais e 
matérias jornalísticas, sugere-se que a pauta de transformação digital de governos 
estaduais seja comunicada em torno dos seguintes pilares: 1) economia de custos do 
governo e cidadão; 2) ganho de eficiência da máquina pública; 3)aproximação do 
Estado com a população; 4) impactos transversais nos portfólios de políticas públicas. 
Isso posto, de forma preliminar, compartilho um primeiro exercício de proposta de frase 
que ilustra a relevância das políticas de transformação digital para os Estados.  

“O avanço da transformação digital do Estado é uma agenda com retorno positivo para 
toda a população ao tornar a vida do cidadão mais simples, a máquina pública mais 
eficiente e a população e o governo mais próximos”.  
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De forma didática, procura-se responder à pergunta de por que a transformação digital 
merece estar na estratégia do novo governo (preferencialmente, como prioridade) 
pela ótica da relação governante/população. Assim, governos que abraçarem a 
agenda de governo digital poderão, na transição de governo, ser reconhecidos e 
reconhecidas por edificar e fortalecer essa transformação e serem embaixadores (e o 
rosto) da digitalização do Estado nos próximos anos, dando continuidade aos avanços 
já conquistados.  

4. 2 MENSAGENS-CHAVE  

A partir de uma causa bem-definida e chancelada pelos membros da rede GTD.GOV, 
é preciso então estruturar as mensagens-chave que serão trabalhadas por meio de 
ferramentas de comunicação. As mensagens propostas abaixo foram baseadas, em 
particular, no conteúdo da versão preliminar do Book de Transição para Governos 
Estaduais e Distrital e em entrevistas realizadas com membros da rede. Têm linguagem 
simples, conectada ao usuário e são mensagens transversais às Unidades Federativas 
(UFs), podendo ser assim adaptadas às narrativas, cases e contextos políticos mais 
específicos dos Estados.  

Mensagem 1: “A agenda de governo digital deve ser prioridade da administração 
pública tendo em vista o potencial de redução de custos para governos e usuários”. 

 REDUÇÃO DE CUSTOS - promove economia fiscal e eficiência da máquina 
pública e também reduz custos de usuários (incluindo deslocamento e tempo); 

Mensagem 2: “Políticas públicas de transformação digital permitem a ampliação da 
cobertura de serviços prestados à população”. 

 GANHO DE ESCALA - amplia o alcance geográfico e, potencialmente, a 
expansão de usuários contemplados na prestação de serviços públicos; 

Mensagem 3: “A agenda de governo digital traz um impacto positivo para políticas 
públicas de setores como educação e saúde”. 

 IMPACTO TRANSVERSAL - posiciona a tecnologia a serviço do aprimoramento 
de outras políticas públicas prioritárias como saúde e educação. Também 
impulsiona o desenvolvimento e a competitividade.  

Mensagem 4: “Priorizar políticas de governo digital permite que o Estado facilite a vida 
do cidadão e que governo e população fiquem mais próximos”.  

 GANHO DE QUALIDADE DE VIDA - fortalece a celeridade, qualidade e bem-
estar do usuário na prestação de serviços, além de tornar o Estado mais próximo 
do usuário; 

Mensagem 5: “A rede GTD.GOV é ator fundamental no apoio à transformação digital 
dos Estados e DF e pode contribuir com expertise, pesquisas e soluções para a 
implementação e o fortalecimento de políticas públicas”.  
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 HUB DE COLABORAÇÃO E EXPERTISE – apoia avanços de políticas públicas ao 
reunir expertise de 200 profissionais de transformação digital, produzir e 
compartilhar conhecimento científico e promover a cooperação entre Estados; 

Mensagem 6: “Investir em governo digital é alicerce para promover a inclusão digital e 
a conectividade do Estado, por meio de esforços coordenados e parcerias”. 

 INCLUSÃO DIGITAL – assegurar uma política de governo digital que define 
canais, tipo de acesso e limitações de qualidade de conexão e considera 
oferta híbrida de serviços. Uma política focada também em promover a 
educação digital, a conectividade e a comunicação assertiva e simples.  

Evidências 

Recomenda-se que a rede GTD.GOV avance na realização de pesquisas com base em 
evidências dos impactos da transformação digital nos Estados. Aqui, além de pesquisas 
sobre o ganho econômico para governos e usuários com a oferta digital de serviços, 
pesquisas de satisfação com serviços públicos estaduais e de percepção da população 
sobre o governo podem ser considerados. Isso por que pesquisas ancoram e fortalecem 
o posicionamento de comunicação. O case do estudo do BID sobre o município de São 
Paulo, publicado em 2022, exemplifica esse esforço. A pesquisa estima taxa de retorno 
de R$27,10 a cada R$ 1 investido com a transformação digital de quinze serviços da 
prefeitura e redução média de 39,9% no custo unitário para o governo e 73,9% para o 
cidadão. Ademais, diagnóstico do GTD.GOV (realizado em maio de 2022) mostra que 4 
UFs – Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Amapá e Rio Grande do Norte - já mensuram 
impacto de custos com a transformação digital, mas apenas para consumo interno.  

Além disso, a divulgação de cases de sucesso da transformação digital que apresenta 
evidências qualitativas – a narrativa de beneficiários de programas - é outro trabalho 
relevante de comunicação. Em entrevistas realizadas em julho de 2022, membros do 
GTD.GOV destacaram políticas implementadas em seus Estados com alto impacto na 
vida da população. Em Goiás, por exemplo, a disponibilização do Boletim Escolar virtual 
para alunos da rede pública estadual de Ensino (por meio de consulta no portal Expresso 
e Netescola2); no Amapá, a realização da matrícula escolar da rede estadual de ensino 
por meio de pré-matrícula online3 que dirimiu, ainda, riscos de fraude e venda de 
matrículas; e em Minas Gerais, o programa Minas Atende, focado na simplificação de 
processos e melhoria do relacionamento com o cidadão (eliminação da exigência de 
autenticação de documentos de mais de 1.000 serviços e avanço de  46% em 2019, 
para 78% atualmente das etapas de serviços disponibilizadas em canais digitais).  

No que concerne ao GTD.GOV como rede e instância de governança do tema de 
transformação digital, convém comunicar seu ineditismo e potencial colaborativo como 
rede de governos e parceiros externos. Entre as evidências da relevância do GTD.GOV 
está ser hub unindo mais de 200 especialistas em transformação digital dos Governos 
Estaduais e Distrital de todo o Brasil desde sua criação em 2019 e a multidisciplinaridade 
de seus parceiros e membros. Outro destaque é a produção de conhecimento da rede 
- a exemplo da realização de Diagnóstico sobre Transformação Digital nos Estados em 

 
2 Expresso (expresso.go.gov.br); NetEscola (portalnetescola.educacao.go.gov.br) 
3 Disponível em: https://prematricula.escolapublica.ap.gov.br/home 
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maio de 2022 – para informar políticas públicas. Além disso, a credibilidade do Índice 
ABEP-TIC de Oferta de Serviços Públicos Digitais e seu ranking anual, um esforço liderado 
pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (ABEP-TIC) também merece menção.  

Finalmente, no que respeita à agenda de inclusão digital, é fundamental que os Estados 
comuniquem, com clareza, como a agenda de transformação digital está atenta ao 
tema da inclusão digital da população e pensada de forma orientada às necessidades 
de cada cidadão e localidade. Além disso, o endereçamento dos riscos de exclusão 
digital (para pessoas sem educação digital, acesso a celular ou conectividade) nas 
políticas públicas merece destaque. Nesse contexto, o programa Alô, Minas! 
desenvolvendo pelo governo do Estado de Minas Gerais para ampliar a infraestrutura 
de telecomunicações, e o acesso à internet das populações por meio de parcerias 
privadas (incluindo avançar na cobertura de 692 distritos hoje com 100.000 pessoas que 
não dispõe de conectividade atualmente) exemplificam essa mensagem. Já no Estado 
do Acre, em que até 2021, a conectividade era realizada por operadora única, esforços 
para tornar 20 municípios (para além dos 60% da população do Estado em Rio Branco 
e Cruzeiro do Sul) mais conectados merecem comunicação. No momento, apenas 
quatro deles, que não dispõe de estradas, são os únicos sem rede.  

Ainda no contexto da pauta de inclusão digital, a aprovação, no último 04 de agosto, 
de projeto que institui a Política Nacional de Educação Digital pela Câmara dos 
Deputados e a agenda em torno da ampliação da infraestrutura de conectividade no 
País (incluindo a implantação do 5G) lançam luz sobre a relevância de tratar a 
comunicação do governo digital em diálogo com as agendas de políticas públicas de 
crescimento de infraestrutura para conectividade e da educação digital. 

4.3 MENSAGENS ESPECÍFICAS DE GESTÃO PÚBLICA  

Recomenda-se que a estratégia de comunicação da rede GTD.GOV no contexto da 
transição de governo 2022 apresente o posicionamento em torno do governo digital (a 
causa) e mensagens-chave, para então abordar mensagens específicas sobre a gestão 
pública do Book de Transição para Governos Estaduais e Distrital. Com linguagem 
direcionada a gestores públicos, times de transição de governo e parceiros, e perfil de 
público leitor mais especializado, a comunicação deve abarcar as 32 recomendações 
em nove eixos. Porém, como estratégia de comunicação, sugere-se que haja uma 
revisão e priorização para até 10 mensagens ou propostas a serem trabalhadas com 
mais ênfase para que não haja uma granulação muito expressiva de conteúdos, em 
que estes perdem força. Preferencialmente, uma mensagem-chave por eixo. Isso posto, 
as propostas do material (ainda em fase de construção) são sintetizadas abaixo. 

 

Eixo Oportunidades/Tema das recomendações 

Competitividade e 
Eficiência  

Desburocratização (incluindo a simplificação de processos via 
soluções tecnológicas) e uso de dados na implementação de 
políticas. Aprimoramento de experiência dos usuários e 
ampliação da oferta de serviços digitais. 
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Prestação Digital de 
Serviços Públicos 
 

Disponibilizar plataforma única de serviços públicos; ampliar a 
digitalização dos serviços públicos; oferecer opção de 
pagamento digital; integrar serviços estaduais e municipais e 
informar cidadão sobre serviços digitais.  

Cidadão com 
Identificação Única 
para Governo 

Regulamentar e implementar CPF como documento único de 
identificação; reduzir exigências públicas feitas na prestação de 
serviços. 

Governo como 
Plataforma Digital 
 

Ofertar serviços públicos seguros e preditivos; fomentar a 
inovação governamental junto às demais esferas de governo, à 
academia e govtechs; incentivar a prestação de serviços com 
foco no desenvolvimento socioeconômico; viabilizar e estimular 
o acesso a dados por meio de aplicações tecnológicas. 
Ademais, fomentar a interoperabilidade de dados. 

Domicílio Eletrônico 
 
 

Incentivar a adoção de políticas de gestão de dados e 
segurança da informação; criar política de cibersegurança da 
administração pública; estabelecer legislação de proteção de 
dados; regulamentar e implementar o uso de assinaturas digitais 

Governo Centrado 
no Cidadão 
 

Fortalecer laboratórios de inovação; estimular a simplificação de 
serviços; usar linguagem simples na comunicação da Carta de 
Serviços Públicos; estimular participação nas redes GTD.GOV e 
Rede.GOV.BR; estimular a realização de trilhas de competências 
digitais nas escolas de governo; estimular a inovação aberta. 

Governança Digital 
 
 

Estabelecer mecanismos e práticas de governança para a 
realização de uma estratégia de governo digital; manter e 
aprimorar sistema de gestão de riscos e controle interno. 

Democratização do 
acesso a serviços 
públicos  

Disponibilizar multicanais de acesso aos serviços públicos como 
forma de inclusão digital; mensurar e reduzir os custos do 
Cidadão e do Governo com ações de transformação digital de 
serviços públicos.  

Serviços públicos 
do futuro e 
tecnologias 
emergentes 

Usar a inteligência artificial como motor de transformação digital 
pública; incentiva dados abertos no governo; fortalecer o uso de 
serviços de computação em nuvem.  

Fonte: Book de Transição para Governos Estaduais e Distrital (versão em elaboração/uso restrito), 2022 

4.4 CENÁRIO ELEITORAL 

O calendário das Eleições 2022 estabelece 15 de agosto como a data final para o 
registro de candidaturas junto à Justiça Eleitoral dos candidatos a governador, vice-
governador e deputado estadual (no que tange a cargos públicos da esfera estadual). 
É também o momento em que a proposta de governo é entregue ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e publicada (https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga). Ademais, a 
partir de 16 de agosto será permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet4 ao 
passo que as restrições à publicidade institucional de “atos, programas, obras, serviços 
e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas 

 
4 Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - 1. Data a partir da qual será permitida a propaganda eleitoral, inclusive na internet (Lei 
nº 9.504/1997, arts. 36, caput, e 57-A e Res.-TSE nº 23.610/19, arts. 2° e 27). 



9 
 

entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade 
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral” estão em curso até 02 de outubro. 
Finalmente, consulta à divulgação das candidaturas já disponibilizadas pelo TSE em 07 
de agosto informa o registro de candidatura de 37 governadores, 38 vice-governadores 
e 3.580 deputados estaduais.  

O calendário eleitoral e seu contexto legal merecem atenção por duas razões. Primeiro, 
porque tendo em vista a data final de registro de candidaturas de 15 de agosto e 
restrições de divulgação de programas do governo até 02 de outubro, a construção de 
uma estratégia de comunicação completa e multicanal do GTD.GOV para posicionar 
a agenda transformação digital nos Estados junto a candidatos a cargos eletivos, 
incluindo a elaboração de um portal para esse fim, torna-se de difícil viabilização antes 
do primeiro turno das eleições em 02 de outubro. Ademais, a divulgação de resultados 
de políticas de transformação digital tem, atualmente restrição de divulgação. Os 
websites oficiais dos Estados sinalizam essas regras, e a própria Semana de Inovação da 
ENAP de 2022 traz luz as regras constantes na Lei 9.504/setembro de 1997 sobre condutas 
vedadas aos agentes públicos em ano eleitoral. 

Dessa forma, alternativamente, recomenda-se à rede GTD.GOV que a estratégia de 
comunicação e o posicionamento da agenda de governo digital nos Estados - em 
parceria com o BID e Centro de Liderança Pública (CLP) - tenha como público-alvo os 
candidatos eleitos e suas equipes de transição de governo a partir de outubro de 2022. 
A proposta é que a priorização seja o engajamento, a partir de outubro, junto a 
governadores e suas equipes de transição de governo e, num segundo momento, a 
partir de 2023, a atenção da estratégia de comunicação da rede se volte também para 
o engajamento junto a deputados estaduais que tomam posse em fevereiro de 2023 e 
seus gabinetes.  

5. PLANO TÁTICO   

5.1 FINALIZAÇÃO DO BOOK DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO DO GTD.GOV  

Recomenda-se que os esforços táticos da rede tenham como foco inicial a finalização 
e diagramação multiplataforma (desktop, tablet e mobile) do “Book de Transição de 
Governo do GTD.GOV”. O material visa apresentar a agenda de políticas de governo 
digital dos Estados e tecer recomendações para o fortalecimento da agenda a partir 
dos oito eixos da Lei 14.129/2019 (Lei de Governo Digital). Almeja-se, ainda, divulgar 
recomendações com base em evidências a partir do resultado da pesquisa de 
diagnóstico do estado de transformação digital de governos estaduais em 24 UFs 
respondentes.  

Um benchmark de design, formato e edição recente e aderente aos objetivos do 
GTD.GOV é a publicação Propostas para fortalecer a capacidade administrativa dos 
governos 2023-2026” do instituto Republica.org. Também estruturada em oito eixos, no 
documento, a República apresenta cada desafio de gestão aos novos governos na 
seguinte estrutura: 1) O desafio; 2) Recomendações. Em seguida, cada recomendação 
traz uma Proposta, detalhando-a a partir de dois subtítulos “Por que importa” e “Possíveis 
Caminhos Legais”. Outro documento com insights de referência sobre como o GTD.GOV 
pode melhor apresentar seu conteúdo, no âmbito internacional, vem do governo de 
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Cingapura. Sob o título “Digital Government Blueprint”, a estratégia de transformação 
do país, atualizada em 2020, é apresentada ao público em linguagem simples e uso 
intenso de recursos infográficos. Nota-se, ainda, a estratégia de comunicar mensagens-
chave nos diferentes capítulos da publicação, entre as quais: “Digitalisation is critical for 
the government”; “a government that is digital to the core and serves with heart” e “a 
digital government for a smart nation”.  

1: República.org 

 

Fonte: República.org, 2022 

2. Governo de Cingapura 

 

       

Fonte: Escritório do Governo de Cingapura (Smart Nation and Digital Government Office), 2018 
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5.2 DISSEMINAÇÃO DO BOOK DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO GTD.GOV   

Sugere-se ao GTD.GOV a implementação de uma estratégia multicanal de divulgação 
do Book e junto a públicos estratégicos prioritários, particularmente políticos eleitos e 
gestores à frente da transição de governo nos Estados. Ademais, a comunicação deve 
alcançar servidores públicos e pesquisadores, atores importantes na implementação 
das políticas públicas nos Estados. Propostas de ações;  

Reuniões 1:1 com governantes e equipes de transição de governo - Recomenda-se que 
a disseminação do book ocorra de maneira customizada em reuniões 
preferencialmente presenciais ou, alternativamente, remotas para apresentar primeiro 
a causa e as mensagens-chave que justificam ter-se a transformação digital como 
prioridade de governo estadual e, então, apresentar as principais recomendações de 
gestão pública presentes no Book de Transição de Governo. Cumpre destacar que essa 
estratégia customizada é preferível ao envio assíncrono por e-mail.  

Tendo em vista estruturas e organogramas distintos de governos estaduais recém-
eleitos, recomenda-se que seja elaborada uma priorização de engajamento e 
estabelecidas metas. A princípio, o próprio governador (Tier 1); coordenador geral de 
transição de governo (Tier 2) e coordenador econômico ou responsável por tecnologia 
e inovação (Tier 3). Como meta, uma sugestão seria confirmar reuniões e engajar 
tomadores de decisão de pelo menos 10 Estados até o fim de 2022.  

Divulgação pelos canais oficiais de governo e GTD.GOV – Sugere-se a elaboração 
conjunta – pelos membros do GTD.GOV - de um release institucional sobre a importância 
da agenda de transformação digital para os Estados e ganhos com o governo digital e 
que possa, também, subsidiar o conteúdo de canais de comunicação interna dos 
governos, redes sociais oficiais e do site oficial da rede GTD.GOV. O público-alvo 
principal dessa ação seriam servidores públicos estaduais. Nesse contexto, propõe-se 
que haja engajamento de pontos focais das assessorias de comunicação dos órgãos 
estaduais para apoiar a divulgação de conteúdo. Uma vez que o GTD.GOV não tem 
canais oficias de redes sociais, essa parceria torna-se particularmente relevante.  

Divulgação junto a instituições do terceiro setor, universidade e centros de pesquisa - 
Pelo caráter técnico do conteúdo do Book de Transição, sugere-se que haja um 
engajamento com stakeholders selecionados da academia e terceiro setor para 
apresentação do conteúdo. Por exemplo, o Núcleo de Estudos da Burocracia da 
Fundação Getúlio Vargas (NEB EAESP-FGV); Fundação Dom Cabral; Fundação Lemann, 
e Instituto Humanize. Esta divulgação pode ocorrer de forma híbrida: por meio de 
reuniões individuais que apresentam o teor do documento, acompanhado de envios 
por e-mail para download.  

Estratégia de mídia: Pelo caráter técnico da publicação do GTD.GOV, propõe-se que 
o engajamento junto à mídia nacional e estadual tenha como foco a proposição de 
artigo de opinião do GTD.GOV a ser oferecido para publicações selecionadas. Sugere-
se a divulgação dessa proposta de pauta para jornais diários nacionais ou estaduais 
(considerando versões online dos veículos) como prioridade e com maior chance de 
sucesso. Como alternativa, propõe-se a oferta de pauta para portais regionais 
(sugestões dos diferentes veículos consta no item 5.3 desse documento). 
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5.3 DIVULGAÇÃO CONTÍNUA DE PAUTAS  

Além da estratégia de comunicação proposta para divulgar o Book de Transição de 
Governo do GTD.GOV ainda este ano, recomenda-se que haja uma continuidade na 
estratégia de comunicação da rede em 2023 Essa estratégia de continuidade e 
consistência na comunicação tem dois ganhos simultâneos: ajuda a manter a agenda 
de transformação digital nos governos estaduais saliente para tomadores de decisão 
política (tendo em vista presença consistente na mídia) e fortalece o conhecimento da 
população sobre seus direitos e escolhas como usuários de serviços públicos, 
fortalecendo as políticas públicas. Aqui, é importante destacar os ganhos de eficiência 
da máquina do Estado e para os cidadãos com o governo digital por meio da 
disseminação de evidências (apresentando dados sobre a população beneficiada, 
pesquisas empíricas ou cases de sucesso por meio de personagens que ilustram a 
agenda pelo prisma dos beneficiários). 

Nesse contexto, sugere-se que a rede GTD.GOV, em parceria com as assessorias de 
comunicação dos Governo Estaduais, defina uma grade de conteúdo para divulgação 
de avanços de transformação digital nos Estados e das pesquisas produzidas pelo 
núcleo científico da rede para o 1º semestre de 2023 com a meta de realizar ao menos 
duas divulgações por mês. Nesse contexto, sugere-se que o planejamento considere 
divulgações multicanais: jornais impressos (e versões online), portais digitais, rádio e 
televisões, a depender do contexto da pauta.  

Apresenta-se, a seguir, um mapeamento de veículos de mídia selecionados em Estados, 
usando como critério, as UFs melhor colocadas no ranking do Índice ABEP-TIC 2022. As 
mídias foram levantadas com o apoio de jornalistas regionais no Brasil. Em linhas gerais, 
recomenda-se que os principais jornais impressos e rádios de notícias sejam priorizados 
para pautas com foco em economia, inovação e gestão pública (ganhos de eficiência 
da máquina pública, por exemplo). Vale explorar a publicação das versões impressas 
dos jornais e online, que terão menos restrição de espaço para conteúdo (com blogs, e 
seção de opinião ampliada). Já portais digitais, jornais populares (incluindo com 
distribuição em espaços públicos) e televisões terão, em geral, mais interesse em pautas 
sobre novidades na prestação de serviços públicos digitais, da carteira identidade 
digital lançada no Acre à automatização da matrícula escolar no Amapá, por exemplo. 

 

I. RIO GRANDE DO SUL 
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Jornais (impressos e online): Zero Hora; Correio do Povo; Diário Gaúcho (popular); 

Rádios: Rádio Gaúcha; Rádio Guaíba; 

Portais: GZH; Portal G1 RS; 

Televisão: RBS TV (afiliada Rede Globo). 

 

II. GOIÁS 

         

Jornais (impressos e online): O Popular; O Hoje; Daqui (versão popular); 

Rádios: Rádio CBN; Band News; Sagres (local); 99.5 FM (para publicidade); 

Portais e jornais digitais: Mais Goiás; G1 Notícias;  

Televisão: TV Anhanguera (afiliada Rede Globo); TV Serra Dourada (afiliada SBT), TV 
Record e TV Band.  

 

III. MINAS GERAIS 

         

Jornais (impressos e online): Estado de Minas, O Tempo, Jornal do Comércio, Hoje em 
Dia (popular);  

Rádios: Itatiaia; Rádio Super Notícia, CBN BH; 

Portais: Portal Uai (Diários Associados); G1 Minas Gerais; 
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Televisões: TV Globo Minas (Grupo Globo); Band Minas; Record TV Minas. 

IV. PARANÁ 

Jornais diários (impressos e online): Gazeta do Povo; Diário Indústria e Comércio; Bem 
Paraná (popular); 

Rádios: Rádio CBN Curitiba; 

Portais e jornais digitais: G1 (Paraná/parceria RPC); Bem Paraná (popular); 

Televisões: Rede Massa (afiliada SBT); RPC (afiliada TV Globo); TV Record; TV Band. 

 

V. BAHIA 

          

Jornais (impressos e online): Correio; A Tarde; Tribuna da Bahia; 

Rádios: Rádio Sociedade; GFM (Globo); Piatã FM; Itapoan; 

Portais e jornais digitais: BNews; Ibahia; Metro1; AratuOn; Bahia Notícias; 

Televisão: TV Bahia (afiliada Rede Globo); Band TV; Record TV; TV Aratu.  

 

VI. SÃO PAULO 
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Jornais impressos e revistas: Folha de S. Paulo; O Estado de S. Paulo; Revista Veja São 
Paulo; 

Rádios: Rádio CBN; Jovem Pan; Band News; Rádio Eldorado (Grupo Estadão); 

Portais: Portal UOL; G1 Notícias; 

Televisão: Globo São Paulo; Band São Paulo; Record TV; CNN Brasil.  

 

VII. REPORTAGENS ESPECIAIS (VEÍCULOS NACIONAIS) 

Por fim, recomenda-se pautar a produção de reportagens especiais, ou uma série 
jornalística, sobre a transformação digital nos Estados até o fim de 2022. Uma primeira 
sugestão é divulgar a pauta para a Empresa Brasil de Comunicação (TV Brasil, Rádio 
Nacional e Agência Brasil), tendo em vista: 1) o compromisso da EBC com a divulgação 
de políticas públicas como missão; 2) a capilaridade da EBC na divulgação de 
conteúdos para Estados e municípios, incluindo a distribuição gratuita de conteúdos 
produzidos pela própria Agência Brasil para outros veículos. Ademais, para ampliar a 
chance de sucesso, a pauta deve reunir, preferencialmente, conteúdo de pesquisas 
empíricas, dados atualizados da população impactada e personagens/narrativas de 
usuários dos serviços cujas vidas foram transformadas.  

Outra estratégia é abordar uma reportagem especial sobre governo digital com 
destaque para o impacto positivo de um governo mais digital em políticas públicas 
específicas (por exemplo, a oferta de serviços de saúde pública durante a Covid-19 ou 
a transformação da educação básica no Brasil). Um último recurso proposto é, ainda, 
relacionar a agenda de transformação digital nos Estados a outras discussões nacionais 
de alta saliência atualmente - infraestrutura de conectividade (com o leilão 5G) e 
educação digital. Cumpre lembrar, ainda, que é preciso estabelecer um “gancho 
noticioso” para engajar o jornalista, como o lançamento de um novo serviço digital 
público de alto impacto ou uma data comemorativa aderente ao tema.  
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Uma segunda opção recomendada é divulgar a pauta para a BBC Brasil (televisão, site 
e rádio). A BBC tem fortalecido a cobertura não-factual, incluindo conteúdos a respeito 
de temas de impacto da tecnologia na vida das pessoas, como a chegada do 5G no 
Brasil. No caso desse veículo, recomenda-se que o gancho da expansão de alcance 
do Estado e inclusão digital sejam destacados, incluindo programas realizadas pelos 
governos estaduais e seus parceiros para que a digitalização de serviços não leve à 
uma maior ‘exclusão digital’ nas cidades, particularmente nas regiões mais remotas. A 
seguir, compartilho um levantamento sobre jornalistas específicos desses canais que 
poderão ser abordados pelo GTD.GOV para a divulgação de pautas.  

 

Veículo Jornalistas Contato Informações adicionais  
 EBC 
 

Welton Maximo; 
Ana Graziela 
Aguiar; Priscila 
Mendes. 

welton.maximo@ebc.com.br; 
ana.oliveira@ebc.com.br; 
priscila.mendes@ebc.com.br. 
 

Repórter de economia 
da Agência Brasil, e 
repórteres da TV Brasil, 
respectivamente. 

 
BBC 
Brasil  
 

Mariana 
Schreiber; 
Camila Veras 
Mota; Thais 
Carrança. 

Mariana.ribeiro@bbc.co.uk; 
Camilla.mota@bbc.co.uk; 
Thais.carranca@bbc.co.uk 

Profissionais 
responsáveis pela 
pauta econômica  

 

VIII. PLATAFORMA GTD.GOV 

Recomenda-se que a proposta de desenvolvimento da “Plataforma GTD.GOV” para 
disponibilizar conteúdos relevantes sobre o tema de transformação digital dos Estados 
para consulta de gestores públicos, equipes de transição de governo e pesquisadores 
seja mantida para 2023. Aqui, sugere-se investir em uma ação de comunicação que 
tenha como gancho o lançamento da nova ferramenta, e que seja multicanal 
(incluindo release institucional, divulgação em mídias sociais dos Estados e parceiros e 
uma transmissão ao vivo (live) ou webinar com especialistas convidados. Contudo, 
lançar a plataforma até as eleições de outubro se mostra de difícil viabilização e, pois, 
sugere-se que não seja a prioridade imediata de comunicação para a rede GTD.GOV. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esse plano de comunicação teve por objetivo tecer ações estratégicas e táticas para 
que o GTD.GOV possa posicionar a agenda de transformação digital nos Estados no 
contexto da transição de governo de 2022. Para tornar as propostas implementáveis, 
contudo, será preciso discutir e assegurar recursos operacionais (capital humano, em 
particular). Nesse contexto, a celebração de parcerias com os times de comunicação 
dos órgãos estaduais e com entidades multilaterais e do terceiro setor torna-se 
fundamental. Ao mesmo tempo, se mantém relevante que a tomada de decisão sobre 
a causa, mensagens-chave e a liderança do diálogo com os novos governantes e seus 
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times de transição seja dos membros da rede GTD.GOV. Por fim, embora o foco inicial 
da demanda de comunicação seja apoiar a continuidade e o fortalecimento das 
políticas públicas de governo digital no Estado na transição de governo, recomenda-se 
que a estratégia de comunicação seja continuada em 2023, trazendo consistência e 
credibilidade à rede GTD.GOV e cada vez mais conhecimento do cidadão sobre a 
oferta de serviços públicos digitais nos Estados e Distrito Federal. 


