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RELATÓRIO GERAL CONCLUSIVO PREFEITURA JOÃO PESSOA 
 
 A prefeitura de João Pessoa mantém canais de comunicação com a 
população em 5 diferentes redes sociais e ainda possui RSS (não totalmente 
funcional). 
  As secretarias possuem os telefones, nomes e e-mails dos servidores. 
 O link de contato não funciona totalmente, mas o da ouvidoria sim. 
 Há problema de compatibilidade com alguns browsers. 
 O site possui uma página e meia. Está com leve excesso de conteúdo na 
primeira página. Por não ter especificidade em conteúdo, não deveria exceder uma 
página. 
 Há uma área exclusiva para o Guia da Cidade. O problema é que não 
funciona em todos os browsers. De qualquer forma, quando funciona, bastam 2 
clicks para se obter informações importantes que qualquer turista ou cidadão de 
padrão médio precisaria, como dicas de visitação, culturais, lazer e etc. 
 Possui uma área na primeira página com link para os mapas. É possível 
consultar o mapa da cidade  com 1 click. 
 Com 3 clicks é possível chegar até alguns horários de ônibus. Porém é uma 
lista incompleta e os horários ali dispostos estão em arquivos PDF. Ponto positivo é 
que há estatísticas sobre os serviços. Ponto negativo é que o cidadão terá que 
tomar um caminho não convencional para alcançá-lo. Clicará no link da secretaria de 
transporte para poder visualizar o de ônibus. Como já experimentado anteriormente, 
o número de clicks nesses casos aumenta consideravelmente por causa da busca 
randômica do usuário arriscando links que o levem mais rapidamente ao destino 
desejado. 
 No bing.com e no yahoo.com a prefeitura aparece em 2º lugar, atrás de links 
patrocinados. No google.com, a prefeitura paga para aparecer em primeiro lugar. 
 Assim como outros sites de prefeituras, chama bastante atenção a prestação 
de contas do órgão. Com 2 clicks é possível visualizar ou baixar vários documentos. 
 O portal é direto e limpo. Peca apenas por dar mais valor às notícias do que 
aos serviços e por ter algumas de suas principais utilidades funcionalmente 
prejudicadas, parcialmente ou por completo, como o Guia Turístico ou o link de 
contato. 
 O site foi testado com o Google Chrome e Safari (últimas versões). Se ele 
não é compatível com algum browser, deve estar especificado isso de forma clara 
para o usuário (não está). 
 Nota-se que ao longo dos anos o portal passou por mudanças que provam a 
intenção dos governos em mostrar o que estão fazendo e de certa forma promover a 
atual gestão. As páginas do portal foram analisadas desde o ano 2001. É de se 
observar a mudança em 10 anos de serviço. 
 Em 2001 a prefeitura de João Pessoa já tinha alguns serviços disponíveis. 
Importante notar esse tipo de informação, porque todo o sistema ganha knowhow ao 
longo do tempo. 
 Isso mostra que a Prefeitura usou do conhecimento obtido ao longo dos anos 
para reestruturar a página, porém, através de templates de portais bastante comuns 
de serem encontrados, tanto gratuitamente, quanto pagos, na web. 
 Péssima forma de estruturar um site é usar templates gratuitos. Não só 
apresentam falhas de codificação como são projetados para uso de banners de 
propaganda e muitas vezes não levam em conta a dinamicidade exigida pela web2.0 
e além. Fica evidente que o site fora adaptado às necessidades do órgão e não o 
contrário. 
 Em 2001, a página possuía o seguinte aspecto: 
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Imagem 1: Página da Prefeitura em 2001. 
Fonte: Confecção própria. Acesso em 02 de 2001.  
 
 Hoje a página da prefeitura apresenta-se dessa forma: 
 

 
Imagem 2: Portal da Prefeitura de João Pessoa em 2011. 
Fonte: Confecção própria através do site <http://www.joaopessoa.pb.gov.br/>. Acesso em 30-11-
2011. 
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 Eliminando-se elementos desnecessários e repetidos na página seria possível 
reduzi-la pela metade. Há, por exemplo, um segundo menu, na parte inferior. Há um 
link no cabeçalho para a rede social Flickr, mas há também um espaço para fotos 
dessa rede ao final da página. 
 Não há porque haver mais de um menu, bem localizado e distribuído. 
Também não há porque a parte de notícias aparecer antes da de serviços. 
 A segurança parece ter um mínimo de preferência. Há uma seção para o 
webmail dos servidores e nota-se que usa o protocolo https. 
 Bastante parecido com outros portais executivos municipais, ele é bastante 
visual e aparenta limpeza, apesar do excesso de texto. 


