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Os meios de comunicação perderam
o monopólio do “eu comunico”
e “você recebe”



Agora todos somos portadores
de informação e queremos nos inserir
nos momentos, fazer parte da notícia



Brasil é o 4º país do mundo
no uso de smartphones



Brasil é o 2º país do mundo
em pessoas no Facebook

Somos 90 milhões de usuários
[ ]



O whatsapp tem 100 milhões de usuários no Brasil .
Ferramenta foi criada em 2009 e cresceu mais rápido
que o Facebook em oito anos



COMO OS GOVERNOS
LIDAM COM ISSO?



As redes sociais contribuem para:

Ampliar a
cobertura de

conteúdo

Propagar
conteúdo
especí�co

Opinar e
também
formar
opinião

Defender
opinião

relevante
contra

ataques

Mostrar
a gestão



COMO EU
POSSO FAZER ISSO?



Usando as redes para, além da diversão, mostrar
o que eu faço e que é relevante para a sociedade



Usando as redes para mostrar o que o
Governo faz e que é relevante para a sociedade



COMO O GOVERNO
FAZ ISSO?



Ampliando seus canais de comunicação
com a sociedade via meios digitais



Pensando fora da
                  

           caixinha



ALGUNS EXEMPLOSPensando fora da
                  

           caixinha



ES na palma da mão:

570 24 174
PESSOAS ALCANÇADAS:



423 16 105
PESSOAS ALCANÇADAS:

Fiscal cidadão:



20mil 1600 12mil
PESSOAS ALCANÇADAS:

Campanha | Transcol:



Campanha | 21 Dias por uma vida mais saudável

523 12 136
PESSOAS ALCANÇADAS:



7,4mil 633 16mil
PESSOAS ALCANÇADAS:

Campanha | #amorS2es



Campanha | Sejus

2.4mil 158 511
PESSOAS ALCANÇADAS:



325 108 120
PESSOAS ALCANÇADAS:

Campanha | Prestação de Contas



Meu recado é:

Vamos fazer diferente. Vamos para as
redes sociais. Vamos ser militantes do

nosso projeto.



O que não muda, nas redes ou fora delas,
é o seguinte: em qualquer plataforma, o

trabalho só ganha visibilidade se for feito
com amor/vontade e se for relevante

para a população.



Obrigada.


