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INTRODUÇÃO 
 

O presente relatório tem como objetivo apresentar os resultados referentes às 
atividades relacionadas ao ambiente de internet e publicações no exercício 2019. São 
apresentados dados que tratam do Portal do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São 
Francisco (www.cbhsaofrancisco.org.br), redes sociais: Facebook, Instagram, Flickr, 
Youtube, Issu, Souncloud, além das publicações dos boletins, jornais e revistas do 
comitê. Os dados foram fornecidos pela Tanto Design (empresa responsável pela 
comunicação do Comitê). 

PORTAL DO CBHSF 
 

Em 2019 foram relevantes as alterações ocorridas no portal do CBH São Francisco, 
tendo em vista que o mesmo passou por modernização que envolveu atualização do 
portal para aprimoramento da nova arquitetura de informação e design implementada 
incluindo em especial atualização do backend do site, para aprimoramento das 
ferramentas gerências e maior estabilização dos conteúdos nele contido.  

A atualização da estrutura de código do portal (backend), tratou-se de um processo 
complexo e volumoso devido ao tamanho do portal e a quantidade de arquivos nele 
contidos, incluindo: histórico de pacotes de atualização de código mantidos em controle 
de versão; estrutura de páginas e tipos de conteúdo em exibição; criação de páginas; 
criação de campos personalizados; exibição de conteúdo externo; source code; 
customização da tela de acesso restrito; ativação de redirecionamento inteligente – 404 
e update Wordpress 5.1.1.  

Tudo isso o intuito de tornar o Portal ainda mais dinâmico e atrativo para os usuários, 
facilitando também a navegação e a busca de informações, fazendo com que o portal 
continue sendo o grande agregador de conteúdo multimídia sobre as atividades do 
CBHSF. Ressalta-se que constantemente são buscadas melhorias que possam contribuir 
para aprimorar as ferramentas contidas no portal e proporcionar uma melhor 
experiência ao usuário. 

É preciso esclarecer que devido à migração para o novo site, o intervalo de análise ficou 
restrito ao segundo semestre de 2019, já que o novo site entrou no ar em 06 de julho 
de 2019. Apesar de no semestre de 2019 ter havido o monitoramento da página 
anterior, a comparação entre as duas fontes diferentes poderia comprometer a análise 
dos dados.  

Assim, de julho a dezembro de 2019 o portal teve um total de 122.715 visualizações na 
página, através de 66.259 sessões, realizadas por 47.870 usuários, dos quais 87,9% são 
novos na página. A duração média de cada sessão é de 1:50 min. Dos acessos realizados 
no Brasil, os estados que mais originaram acessos na página foram: Minas Gerais 
(20,4%), Bahia (16,6%), São Paulo (13,1%), Pernambuco (7,6%) e Rio de Janeiro (5,9%). 
Ainda no Brasil, os cinco municípios que mais acessaram o Portal no período foram: 
Belo Horizonte, São Paulo, Salvador Rio de Janeiro e Fortaleza. 
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Figura 1 - Acessos ao portal. 

 

Figura 2 - Acesso por países. 
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REDES SOCIAIS 
 

Desde o início do trabalho da empresa de comunicação para o CBH Rio São Francisco as 
atividades de alimentação abrangem um conteúdo dinâmico e interativo. São imagens, 
notícias, apresentações e posts que chamam a atenção dos usuários, geram um 
histórico institucional e, como via de consequência, proporcionam um permanente 
aumento de curtidas e de seguidores tanto nas redes sociais quanto na página oficial do 
Comitê na internet.  

As redes sociais do CBH Rio São Francisco configuram-se hoje como um canal de 
comunicação que visa a aproximação maior com o público da bacia, no que tange a 
divulgação de ações de mobilização e educação ambiental no território do São 
Francisco, assim como das políticas públicas executadas pelo comitê em todas as 
regiões da bacia. 

Facebook 

Em dezembro de 2019 as curtidas na página do CBH Rio São Francisco chegaram a 
101.107. O incremento diário e programado de posts possibilita um importante alcance 
e reverberação de informações em meio aos usuários que curtem a página.  

É importante observar que grande parte do público é fiel, cerca de 100.000 pessoas, as 
quais reconhecem o CBH São Francisco como perfil consolidado. Entretanto, existe uma 
parcela que pode-se chamar de flutuante, por onde passam as “curtidas” e 
“descurtidas” na página ao longo dos meses. 

 

Figura 3 - Acessos por Estado e Cidades do Brasil. 
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Publicações 

Foram realizadas 794 publicações realizadas em 2019. Tais publicações inseridas no 
Facebook abordam diversos temas sobre a Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco e o 
Comitê. 

Postagens em destaque 

Dentre as mais de 794 postagens realizadas ao longo de 2019, algumas em especial 
obtiveram um melhor desempenho, envolvendo maio alcance e interação com o 
público, através de reações, comentários e compartilhamentos, conforme é possível 
observar a seguir: 
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Público: no que se refere ao alcance das publicações, ao longo dos meses foram 
observados picos através do impulsionamento de posts, com alcances de 15.000 
pessoas em uma única publicação. Já no alcance espontâneo, o pico de alcance ficou 
entre 5.000 e 7.000 pessoas. 

É preciso esclarecer que o primeiro semestre de 2019 foi atípico, devido ao 
rompimento da barragem de rejeitos da Vale em Brumadinho. Além da estarrecedora 
tragédia humana, a tragédia ambiental demandou uma atuação ativa por parte do CBH 
São Francisco, tendo em vista os impactos no Rio Paraopeba e por sua vez, no Rio São 
Francisco. 

 

Figura 4 - Alcance das publicações em 2019. 

Reações, comentários, compartilhamentos: os principais picos de reações foram 
registados no primeiro semestre de 2019, envolvendo as métricas de comentários e 
compartilhamentos. Os picos estiveram entre 200 e 300 reações gerais. 

 

 

Figura 5 - Reações, comentários e compartilhamentos em 2019. 
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Instagram 

De janeiro a dezembro o perfil do Comitê teve um incremento de 356 publicações, 100 
a mais que no anterior, chegando quase a 1.200 posts, sendo que alguns tiveram 
grande repercussão e engajamento, gerando reações e comentários. Também se 
observa o aumento de 25% no número de seguidores no período, ultrapassando 8.100 
seguidores nesta rede. 
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Flicker 

Ao longo de 2019, foram publicadas 4.532 fotos na plataforma, resultando em 243.900. 
É um número expressivo e confirma o interesse do público em imagens. O número de 
visualizações é 23% maior que o registrado em 2018. 
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Youtube 

O Comitê conta com um canal no Youtube, por meio do qual são compartilhados 
vídeos. O canal conta com aproximadamente com 585 inscritos, número 46% superior a 
2018. Além disso, como o conteúdo é aberto, outros usuários ainda que não sejam 
inscritos no qual pode ter acesso às informações. No período de janeiro a dezembro 
foram enviados 53 vídeos, totalizando 185 envios da atual equipe de comunicação e 
223 vídeos ao todo no canal. 
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Soundcloud 

Ao longo de 2019 foram disponibilizados 33 conteúdos, totalizando 86 faixas de áudio, 
dentre as quais os podcasts que abordam diversos temas de interesse da Bacia do São 
Francisco e do Comitê. 

 

Issu 

Na plataforma ISSU são disponibilizadas as publicações impressas do CBH São Francisco, 
principalmente a Revista Chico, o Jornal Travessia e os materiais institucionais, tais 
como as cartilhas desenvolvidas pelo Comitê. O ISSU do Comitê reúne atualmente 217 
publicações, sendo que 33 envios ocorreram de janeiro a dezembro de 2019. 
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PUBLICAÇÕES 
 

As ações de comunicação do CBHSF (que abrangem as publicações) foram executadas, 
por meio do Contrato nº 008/AGÊNCIA PEIXE VIVO/2017, firmado entre a Agência Peixe 
Vivo e Tanto Design Ltda, aditada em março de 2018. 

Em 2019, a empresa Tanto Design produziu: 

- 25 boletins 

Os boletins eletrônicos são enviados quinzenalmente por e-mail para um público 
previamente listado, tratando-se de uma ferramenta de comunicação direta com o 
público envolvido na Bacia, além de demais interessados no Rio São Francisco. De 
janeiro a dezembro de 2019 foram enviadas 25 edições do Boletim Eletrônico.  

- 12 jornais 
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O Jornal, intitulado Travessia, é uma publicação mensal impressa. No período de janeiro 
a dezembro, 12 edições foram publicadas. A publicação também é distribuída entre os 
escritórios do CBH São Francisco e enviada via Correios para o público do Comitê.  

- 2 revistas 

Considerando que as revistas são distribuídas semestralmente, com lançamento nas 
plenárias do CBHSF, sendo a primeira revista distribuída em maio e a segunda em 
dezembro de 2019. 

Revistas CHICO 
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Travessia 
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CONCLUSÃO FINAL 
 

Conforme demonstrado neste Relatório, os indicadores previstos no Programa de 
Trabalho do Contrato de Gestão Nº 014/ANA/2010 - 6º Termo Aditivo, firmado entre 
ANA e Agência Peixe Vivo foram atendidos, em cumprimento às obrigações assumidas. 

 

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2020. 

 

 


