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R E S U M O 

As mídias sociais, tais como o Facebook, podem representar para o Estado um novo canal de 

comunicação para interação com o cidadão, tanto para divulgação de informações públicas e 

controle social dos atos administrativos, quanto para monitoramento do conteúdo resultante 

dessa interação. Por meio da análise do material proveniente das mídias sociais, os gestores 

públicos teriam a possibilidade de instrumentalizar o interesse dos cidadãos para o 

desenvolvimento de políticas públicas mais efetivas e que supram ou até mesmo superem as 

necessidades da sociedade. Nesse sentido, o trabalho pretende analisar o uso das mídias sociais 

como ferramenta de participação política dos cidadãos a partir do estudo do perfil "Senado 

Federal" no Facebook. Para cumprir tal objetivo, foi analisado o post "E agora, quem poderá 

me defender?", de agosto de 2015. A publicação trata da efetividade de direitos civis, sendo 

considerada uma das mais bem-sucedidas publicações do perfil. Como resultado da pesquisa, 

percebe-se a importância das mídias sociais para potencializar a interação Estado-sociedade. 

Há uma grande participação dos internautas nos conteúdos postados pelo Senado Federal no 

perfil estudado, em decorrência da utilização do canal para promoção da cidadania. Apesar de 

ser uma ferramenta ainda pouco utilizada para monitoramento do conteúdo produzido pelos 

internautas, nota-se inúmeras vantagens no uso das mídias sociais para comunicação com a 

sociedade, entre elas os baixos custos para operação. 

Palavras-Chave: Mídias sociais, participação política, monitoramento. 



A B S T R A C T 

Social media such as Facebook can represent to the state a new channel of communication for 

interaction with citizens, both for dissemination of public information and social control of 

government acts, and for monitoring the resulting content of this interaction. Through the 

analysis of materials of social media, public administrators would be able to instrumentalize 

the public interest for the development of more effective public policies that meets or even 

exceeds the needs of society. In this sense, the present work aims to analyze the use of social 

media as a tool of political participation of citizens from the study of the profile "Senado 

Federal" on Facebook. To fulfill this objective, the post called "And now, who can defend 

myself?" dated August 2015 was analyzed. The publication deals with the effectiveness of civil 

rights, being considered one of the most successful profile publications. As a result o f the 

research, we realize the importance of social media for enhancing the state-society interaction. 

There is a large share of Internet users in the content posted by the Senate in the study profile, 

due to the use of the channel for the promotion of citizenship. Although the tool is still very 

little used for monitoring the content produced by Internet users, there is a number of 

advantages in the use of social media to communicate with the society, including the costs for 

operation. 

Keywords: Social media, political participation, monitoring. 
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1 I N T R O D U Ç Ã O 

A comunicação com o cidadão é pressuposto para o fortalecimento da 

democracia ao permitir que a condução do Estado seja realizada de maneira aberta e controlada 

pela sociedade, que poderá monitorar o desenvolvimento das ações de governo e estabelecer 

controle social. Nesse aspecto, políticas que fortaleçam a transparência dos atos públicos e o 

acesso dos cidadãos às informações produzidas pelo Estado são comumente associadas à boa 

gestão e clamadas na tentativa de prevenção e combate à corrupção. 

Com a evolução das tecnologias da informação e comunicação presenciada nos 

últimos anos, o modo do Estado em comunicar-se com a população alterou-se, principalmente, 

com o surgimento da internet. Antes, informações públicas eram obtidas apenas por meio de 

mídias tradicionais de comunicação em massa. Agora, além dos veículos tradicionais, as 

pessoas conectadas à rede podem se interagir, informar-se e gerar conhecimento em tempo real, 

mais do que proporcionado pela televisão, rádio e jornal. As mídias sociais, como o Facebook 

e o Twitter, oferecem ao internauta uma possibilidade maior de diálogo na rede, onde todos 

podem ser emissores e também receptores, invertendo a todo tempo esses papéis. 

As mídias sociais podem representar para o Estado mais uma alternativa de 

interação com o cidadão, tanto na divulgação de informações públicas e no controle social dos 

atos administrativos, quanto no monitoramento do conteúdo resultante dessa interação. Por 

meio da análise do material oriundo do resultado das trocas nas mídias sociais, os gestores 

públicos teriam a possibilidade de instrumentalizar o interesse dos cidadãos para o 

desenvolvimento de políticas públicas mais efetivas e que supram ou até mesmo superem as 

necessidades da sociedade. 

A fim de levantar evidências que venham a colaborar para o entendimento do 

cenário descrito acima, esta pesquisa propõe um estudo específico em torno do uso das mídias 

sociais pelo Senado Federal brasileiro, para tanto foi escolhido o perfil "Senado Federal" no 

Facebook, considerado o mais importante na instituição. 

Diante da apropriação das mídias sociais pelo poder público brasileiro para fins 

de comunicação junto aos cidadãos, dentro de uma perspectiva de governo eletrônico no Brasil, 

e diante dos desafios e oportunidades oferecidos por esse potencial canal de interação com a 

sociedade, questiona-se: com a expressiva ampliação do engajamento de usuários do Facebook 
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no perfil "Senado Federal" nos últimos anos, em que medida essa mídia social está sendo 

utilizada enquanto ferramenta de participação política dos cidadãos? 

O entendimento desse processo é salutar ao fortalecimento da democracia, 

possibilitando ao Estado encontrar novos mecanismos de construção de políticas públicas mais 

alinhadas com a vontade popular. Ainda são poucas as pesquisas científicas em torno de tal 

temática. 

Cabe destacar que o uso das mídias sociais pelo poder público brasileiro é ainda 

um processo recente. Acompanhar essa evolução poderá colaborar para o aperfeiçoamento dos 

modos pelos quais vêm sendo utilizadas tais ferramentas de comunicação digital na interação 

entre Estado e sociedade. Para tanto, foi escolhido o post "E agora, quem poderá me defender?", 

que, dentre os critérios que levaram a sua escolha, está a temática sobre a efetividade de direitos 

civis. 

Tendo em vista o problema apresentado, o objetivo geral desse trabalho é 

analisar o uso das mídias sociais como ferramenta de participação política dos cidadãos, a partir 

do estudo do perfil "Senado Federal" no Facebook. 

Seguindo esse direcionamento, os objetivos específicos desta pesquisa 

resumem-se nos seguintes pontos: 

a) identificar as principais orientações normativas utilizadas para gestão de 

perfis institucionais do Senado Federal nas mídias sociais; 

b) investigar os principais procedimentos operacionais adotados pelos órgãos 

responsáveis pela gestão do perfil "Senado Federal" no Facebook 

comparativamente às orientações normativas identificadas; e 

c) propor e aplicar tipologia para classificação dos tipos de interação entre os 

cidadãos usuários do perfil "Senado Federal" no Facebook e os órgãos 

envolvidos na temática da postagem. 

O trabalho está estruturado em 6 seções, além da Introdução. N a parte 2 será 

destacada a evolução da internet, com ênfase no surgimento das mídias sociais. Serão ainda 

apresentadas as principais características do Facebook, considerado o mais importante site de 

relacionamentos no Brasil. A seção 3 tratará da temática do governo eletrônico, sobretudo da 

dimensão e-democracia, com destaque para as principais iniciativas de democracia eletrônica. 

Também serão abordados os usos e aplicações das mídias sociais para participação cidadã. N a 

seção seguinte será apresentada a metodologia da pesquisa. O capítulo 5 tratará da análise dos 
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dados levantados por meio do estudo de caso proposto. Por fim, na últ ima seção, será 

apresentada a conclusão do estudo. 
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2 INTERNET, MÍDIAS E REDES SOCIAIS NA SOCIEDADE C O N T E M P O R Â N E A 

Nesta seção será apresentado o contexto de surgimento da internet e sua chegada 

no Brasil, passando por sua evolução até a criação da linguagem web 2.0. Será demonstrada a 

relação dessa nova forma de comunicação em rede e o fenômeno das mídias sociais, 

apresentando os principais conceitos e características deste novo canal. Ao final da seção, como 

exemplo de um dos mais famosos sites de relacionamentos, serão abordados os principais 

atributos do Facebook. 

2.1 A evolução da internet e as mídias sociais 

Ao longo dos últimos 40 anos, a internet consolidou-se como umas das mídias 

de comunicação mais disseminadas mundialmente. De acordo com a "Pesquisa Brasileira de 

Mídia 2015" (BRASIL, 2014c), a importância crescente e a disseminação da internet na 

sociedade brasileira ficam evidentes em se tratando dos meios de comunicação que os 

entrevistados mais utilizam: 4 2 % dos brasileiros apontam a internet, ficando atrás da televisão 

(93%) e, quase empatando com o segundo lugar, do rádio (46%). 

O surgimento da internet remota ao fim da década de 70, nos Estados Unidos da 

América (EUA), quando seu desenvolvimento foi impulsionado para interligar laboratórios de 

pesquisa do Departamento de Defesa Norte-Americano, no auge da Guerra Fria. Mais tarde, a 

tecnologia passou ser a utilizada para conectar universidades e laboratórios, ficando restrita, 

durante duas décadas, ao ambiente acadêmico e científico (TAIT, 2007). 

Fato é que a internet teve seu uso impulsionado pelo surgimento da linguagem 

web, em 1991, no laboratório CERN, na Suíça. Sua criação foi com a intenção de interligar 

computadores em laboratórios e outras instituições de pesquisa e exibir documentos científicos 

de forma simples e de fácil acesso (TAIT, 2007). 

Em relação ao Brasil, em 1987, na Universidade de São Paulo é realizada a 

primeira reunião entre pesquisadores de todo país para debater sobre o estabelecimento de uma 

rede nacional para fins acadêmicos e de pesquisa, com acesso às redes internacionais. E m julho 

de 1990 é lançada a Rede Nacional de Pesquisas (RNP), promovida pelo Ministério da 

Educação, para gerenciamento da rede da academia brasileira, até então dispersa em iniciativas 

isoladas, sendo considerada a primeira espinha dorsal da internet no país (TAIT, 2007). 

Somente em 1995 foi liberado o uso comercial da internet no país, três anos após 

a liberação nos EUA. A amplitude de serviços disponibilizados a partir de então na internet, 
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desde de comércio eletrônico até prestação de serviços públicos, conjugada com melhorias na 

facilidade de acesso e transmissão de dados, sobretudo impulsionados pela disseminação da 

telefonia celular, possibilitaram o aumento expressivo de usuários no Brasil. 

Conforme Cetic (2015), o número de usuários de internet no Brasil tem crescido 

constantemente ao longo dos últimos 10 anos. Atualmente, há no país cerca de 94,2 milhões de 

usuários de internet, o que corresponde a 5 5 % da população com 10 anos ou mais de idade. Em 

2008, o percentual de usuários correspondia a apenas 3 4 % da população nessa faixa etária. Este 

dado deixou o Brasil em uma posição intermediária entre os países da América Latina. Está 

abaixo do Chile, da Argentina e do Uruguai e em um patamar semelhante à Venezuela e 

Colômbia. Ainda, de acordo com Brasil (2014c), comparativamente aos anos de 2014 e 2015, 

o percentual de pessoas que utilizam a internet todos os dias aumentou de 2 6 % para 37%. 

Fatores como escolaridade, renda e faixa etária criam uma segregação digital 

entre quem é um "cidadão conectado" dos que não são. Em 2014, se o percentual dos jovens de 

até 25 anos que acessava a internet diariamente era de 65%, aqueles com mais 65 anos 

representavam 4 % dos respondentes. N o que se refere à renda, o percentual da população que 

recebia até 01 salário mínimo representava 2 0 % dos entrevistados, para 7 6 % com renda de mais 

de 05 salários mínimos. Em relação ao indicador escolaridade, 8 7 % dos entrevistados que 

acessam a internet pelo menos um dia na semana possuíam ensino superior, enquanto 8% dos 

entrevistados que acessavam na mesma frequência estudaram até a 4 a série (BRASIL, 2014c). 

Segundo Brasil (2014c), os motivos principais para um comportamento ainda 

tímido da população brasileira no uso da internet podem relacionar-se à falta de interesse ( 4 3 % 

dos respondentes); à falta de habilidade com o computador (41%), principalmente da população 

mais idosa; à falta de necessidade da utilização da internet (24%) e aos custos envolvidos no 

seu uso (14%). 

Entre os principais meios de acesso à internet, permitida a escolha de até 02 

opções, 7 1 % dos entrevistados acessam pelo computador, seguido do celular, para 6 6 % dos 

entrevistados, e do tablet, para apenas 7% dos pesquisados. 

Em meio ao desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, no 

início do século XXI surgiu um novo tipo de ferramenta, denominada web 2.0, que designa uma 

segunda geração de comunidades e serviços baseados na plataforma web, como wikis, blogs, 

vídeos, fóruns, chats e aplicativos baseados em redes sociais. Embora o termo tenha uma 

conotação de uma nova versão para a web, ele não se refere à atualização nas suas 

especificações técnicas, mas a uma mudança na forma como ela é encarada por usuários e 

desenvolvedores (TERRAFORUM C O N S U L T O R E S , 2009), expandindo seu potencial de uso, 
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difusão de informações, interação entre as pessoas, colaboração e participação na criação de 

conhecimento (MORAIS, 2010). 

Nesse novo arranjo, os usuários apresentam-se em funções anteriormente não 

exercidas, mediadas por recursos técnicos e informáticos, passando de mero espectadores da 

informação, para produtores, editores e distribuidores de conteúdo, estabelecendo um novo 

modelo, baseado na bidirecionalidade, sem necessidade de interlocutores, o que caracteriza os 

veículos tradicionais de comunicação, tais como televisão, jornal, rádio e revista. A grande 

mídia, nesse novo paradigma, passa a dividir espaço com outras formas de comunicação, 

reconhecidas pela interatividade e difusão pelos próprios usuários (SANTOS et al, 2011). 

Regaña (2015, p. 78) contextualiza o fenômeno nos seguintes termos: 

En la historia de la humanidad, ningún otro medio de comunicación ha tenido 
la repercusión y el alcance del que goza hoy en día internet. En un primer 
momento la herramienta se utiliza sólo como un portal de información, es lo 
que se conoce como la web 1.0; pero pronto evoluciona hacia un estadio más 
complejo en el que no basta con buscar información, sino que el usuario quiere 
formar parte de esa información; esto es, quiere recibir y emitir información, 
quiere comunicarse y expresar sus ideas, opiniones y pensamientos. La 
consecuencia ineludible es que los usuarios de internet crean información de 
manera global. Estamos ante la denominada web 2.0, que supone una 
revolución en la interacción social y en la forma de comunicase las personas 1. 

A web 2.0 passou oferecer ao internauta uma possibilidade maior de diálogo na 

rede, onde todos podem ser emissores de conteúdo e informação e também receptores, 

invertendo a todo tempo esses papéis. Morais (2010, p.71), sobre esse fenômeno, observa: 

Passa-se do sistema pull (conteúdo "puxado" pela audiência), que caracteriza 
a web 1.0, e do sistema push (ou seja, conteúdo "empurrado" pelos veículos 
ao receptor) dos meios de comunicação tradicionais, para o trabalho de 
informações com base num modelo misto (pull e push), onde a construção e 
distribuição dos conteúdos partem de todos os lados, formando uma grande 
teia interligada em seus extremos e configurando a rede P2P, marcada pela 
descentralização das funções na rede, onde todos os usuários podem ser ao 
mesmo tempo servidores e clientes. [...] Desse modo, as ferramentas de web 
2.0 acabam por oferecer ao internauta uma nova lógica de navegação, onde, 

1 Na história da humanidade, nenhum outro meio de comunicação teve o impacto e alcance que a internet 
goza hoje em dia. Inicialmente, a ferramenta era utilizada apenas como um portal de informações, o que 
é conhecido como web 1.0; porém logo evolui para uma fase mais complexa em que não basta buscar 
informação, mas o usuário quer formar parte dessa informação; ou seja, quer receber e transmitir 
informações, quer se comunicar e expressar suas ideias, opiniões e pensamentos. A consequência 
inevitável é que os usuários da internet criam informações de maneira global. Estamos diante da 
denominada web 2.0, o que representa uma revolução na interação social e na forma como as pessoas 
se comunicam. (Tradução nossa). 
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ao invés de um grande centro distribuidor de conteúdos a um público 
desconhecido, criam-se espaços conectados por micro-redes com capacidade 
e regidos pela lógica da cooperação e participação. 

Faria (2012, p. 99) coloca: 

O termo web 2.0 ou internet 2.0 se refere à nova fase da internet na década 
pós-virada de século, com o surgimento de aplicativos intensificadores da 
interação entre homem e computador. Assim, enquanto a primeira fase da 
internet (1.0), durante a década de 90, foi marcada por websites simples, com 
apresentação apenas de informações, e-mails e, no máximo, chats, a internet 
2.0 trouxe aplicações como blogues, chats mais desenvolvidos (bate-papos ao 
vivo) com visualização de imagens dos interlocutores, webminars (seminários 
digitais à distância), RSS e vários outros mecanismos auxiliadores de 
comunicação e inserção de conteúdo por parte dos usuários. Vale ressaltar 
também a utilização da internet 2.0 por outros aparelhos eletrônicos além do 
computador, com novas aplicações. É o caso dos videogames, telefones 
celulares e televisores digitais que ultimamente têm apresentado vários 
mecanismos inovadores de interação, inclusive com novas interfaces, 
permitindo diferentes formas de manuseio e de expressão do ser humano. 

Nesse contexto, surgem novos canais de comunicações denominados de mídias 

sociais. Mediante as possibilidades oferecidas pela web 2.0, elas podem ser vistas como 

ferramentas que permitem construções coletivas, possibilitando aos usuários liberdade na 

maneira como interagem nesse espaço, por meio de criação e colaboração na divulgação de 

conteúdo. 

Veloso (2010) acredita que a definição do termo mídia social seja difícil pelo 

dinamismo relacionado ao tema, com rápido desenvolvimento da tecnologia relacionada, com 

novos sites, serviços e conteúdos online surgindo a cada dia, assim como as habilidades e 

conhecimentos de seus usuários. 

De acordo com Haenlein e Kaplan (2009, p. 61), "Social Media is a group of 

internet-based applications that build on the ideological and technological foundations of web 

2.0, and that allow the creation and exchange of User Generated Content" 2 . 

Para Altermann (2010): 

2 "Mídia Social é um grupo de aplicativos para internet que se baseia nos fundamentos ideológicos e 
tecnológicos da web 2.0, e que permite a criação e troca de conteúdo gerado pelo usuário" (Tradução 
nossa). 
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Também já chamado de "new media" (novas mídias) agora é conhecido como 
mídias sociais, que antes se referia ao poder de difundir uma mensagem de 
forma descentralizada dos grandes meios de comunicação de massa, agora 
é traduzido por muitos como: "Ferramentas online que são usadas 
para divulgar conteúdo ao mesmo tempo em que permitem alguma 
relação com outras pessoas". Exatamente como um blog, que ao mesmo 
tempo dissemina conteúdo e abre espaço para os leitores interagirem. (grifo 
do autor). 

Diversos são os formatos ou plataformas existentes de mídias socais, possuindo 

especificidades de acordo com o público, seus objetivos e o modo de interação pretendido, tais 

como: podcasting3, media sharing4, blogs, microblog 5 , wikis6, aplicativos de trocas de 

mensagens instantâneas para smathphones (entre os mais famosos está o WhatsApp), sites de 

relacionamento ou sites de redes sociais, entre outros formatos. Vale destacar que "não é 

fundamental se prender às tecnologias em si, mas aos recursos que elas oferecem e às mudanças 

provocadas no processo de comunicação" (BRASIL, 2014b, p. 20). 

É possível identificar algumas características comuns às plataformas existentes 

(BRASIL, 2014b, p. 20): 

• Via de regra, a criação do perfil ou página de uma marca ou instituição 
e suas respectivas configurações são gratuitas; 
• Boa parte destas redes aceita a utilização de hashtags (ou marcadores), 
que são palavras ou temas formados pelos usuários e antecedidos pelo símbolo 
cerquilha (#). Com isso, tornam-se hiperlinks que permitem que o usuário 
encontre mais informações sobre aquele tema ou expressão. 
• Em boa parte dos casos, por terem origem estrangeira, os processos de 
suporte a problemas em redes sociais são feitos no exterior o que torna os 
chamados mais lentos e burocráticos. 

Em grande parte do material produzido relativo ao tema mídias socais, sejam 

trabalhos de cunho científico ou não, são inúmeras as situações em que o termo "redes sociais" 

Podcasting é uma forma de publicação de arquivos de mídia digital (áudio, vídeo, foto, etc.) 
pela internet, por meio de um RSS (formato de assinatura de conteúdo de um site). Com ele, é possível, 
para um ouvinte, receber automaticamente conteúdos que tenha interesse sem que tenha de visitar a todo 
o momento o site em que ele é produzido. A cada novo podcast, o ouvinte é notificado e o arquivo é 
automaticamente baixado em seu computador. 
4 Ferramenta para compartilhamento de fotos, áudio e vídeo. Um exemplo seria o Slideshare, site para 
o compartilhamento de apresentações, documentos e PDFs. 
5 Um dos mais famosos microblog é o Twitter, que permite aos usuários postarem mensagens curtas 
(com até 140 caracteres) expressando opiniões e informações sobre os temas que preferirem. 
6 Conforme informação do projeto Wikipédia (https://pt.wikipedia.org), o wiki é uma plataforma 
colaborativa que permite a edição coletiva dos documentos, cujo conteúdo seja reutilizável, livre, 
objetivo e verificável, que todos possam editar e melhorar. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81udio
https://pt.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Foto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
https://pt.wikipedia.org/wiki/RSS
https://pt.wikipedia.org/
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é empregado no mesmo sentido de mídias sócias, embora a literatura aponte diferenças nos 

significados. 

O Manual de Orientações para Atuação em Mídias Sociais (BRASIL, 2014b, p. 

8, grifo nosso) define a diferença nestes termos: 

[Redes Sociais] são comunidades, redes de relacionamentos, tribos. Já as 
mídias sociais passaram a ser interpretadas como as plataformas de internet 
que facilitam e aceleram a conexão entre as redes (grupos) sociais. [...] No 
decorrer dos últimos anos, as "ferramentas de mídias sociais" foram projetadas 
como sistemas online que permitem a interação social, a partir do 
compartilhamento e da criação colaborativa de informação nos mais diversos 
formatos. Elas possibilitaram a publicação de conteúdos por qualquer pessoa, 
e também por intermédio de instituições representadas por perfis oficiais, 
reduzindo o custo de distribuição da cadeia de informações, produção e 
distribuição de informação como atividades, até pouco tempo, estavam 
restritas aos grandes grupos econômicos. 

Recuero (2010) separa a diferença dos termos da seguinte forma: 

Primeiramente, para mim, rede e mídia social são coisas diferentes. As redes 
sociais são metáforas para os grupos sociais. Já a "mídia social" (sem entrar, 
aqui, no mérito do termo), é um conjunto de dinâmicas da rede social. Explico: 
são as dinâmicas de criação de conteúdo, difusão de informação e trocas 
dentro dos grupos sociais estabelecidas nas plataformas online (como sites de 
rede social) que caracterizam aquilo que chamamos hoje de mídia social. São 
as ações que emergem dentro das redes sociais, pela interação entre as pessoas, 
com base no capital social construído e percebido que vão iniciar movimentos 
de difusão de informações, construção e compartilhamento de conteúdo, 
mobilização e ação social. 

Nesse sentido, uma rede social é uma metáfora para observar padrões de conexão 

de um grupo social, a partir das conexões (interações ou laços sociais) estabelecidos entre os 

diversos atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede). Uma rede social, assim, é 

definida como um conjunto de dois elementos: atores e suas conexões. A abordagem de rede 

tem, assim, seu foco na estrutura social, onde não é possível separar os atores sociais e nem 

suas conexões (FAUST; W A S S E R M A N , 1994). 

Ao explicar a diferença entre os termos, Faria (2012, p. 80) coloca, ainda, a 

abertura e porosidade como outra característica das redes sociais, conforme o trecho a seguir: 

Redes sociais são estruturas sociais compostas por pessoas ou organizações, 
conectadas por um ou vários tipos de relações, que partilham valores e 
objetivos comuns. Uma das características fundamentais na definição das 
redes é a sua abertura e porosidade, possibilitando relacionamentos 
horizontais e não hierárquicos entre os participantes. As redes sociais virtuais 
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são grupos ou espaços específicos na internet que permitem partilhar 
informações, ideias e emoções, de caráter geral ou específico, das mais 
diversas formas (textos, imagens, vídeos, áudios, etc.). Softwares e aplicativos 
próprios da internet auxiliam na organização, interação e registro dos 
conteúdos e membros das redes sociais. 

Apesar das possibilidades de definições atribuídas às mídias sociais, algumas 

são relacionadas como necessárias para que uma plataforma receba tal classificação. Mayfield 

(2008 apud VELOSO, 2010, p. 5-6) apresenta quais seriam tais atributos: 

• Participação: as mídias sociais incentivam contribuições e comentários 
de todos os interessados, eliminando a linha entre a mídia e o público. 
• Abertura: a maioria dos serviços de mídia social está aberto ao feedback 
e participação. Eles encorajam votação, comentários e compartilhamento de 
informações. Raramente apresentam barreiras para acessar e fazer uso do 
conteúdo - conteúdo protegido por senha é visto com bons olhos. 
• Diálogo: ao passo que a mídia tradicional é sobre "broadcast" (conteúdo 
transmitido ou distribuído a uma audiência), mídia social é mais bem visto 
como uma conversa de duas vias. 
• Comunidade: mídia social permite que comunidades se formem 
rapidamente e se comuniquem eficazmente. Esses grupos partilham interesses 
comuns, tais como o amor pela fotografia, uma questão política ou um 
programa de TV favorito. 
• Conexidade: a maioria dos tipos de mídia social prosperaram em sua 
conexão, fazendo uso de links para outros locais, recursos e pessoas. 

Dessa forma, mesmo que em muitos casos os termos "mídias sociais" e "redes 

sociais" sejam usados com a mesma finalidade, como visto, possuem significados diferentes. 

Para fins deste trabalho, o objeto de estudo é as mídias sociais. Embora não exista uma definição 

única e reconhecida do termo, o presente estudo define mídias sociais como plataformas na 

internet estabelecidas para permitir a criação colaborativa de conteúdo, a interação social e 

comparti lhamento de informações em diversos formatos, como texto, áudio, foto e vídeo, 

permitindo que comunidades se formem para partilhar interesses comuns. 

Dentre as possibilidades de formatos que as mídias sociais apresentam estão os 

chamados sites de relacionamento. O Facebook está entre os mais famosos e populares. De 

acordo com Brasil (2014c), o site de relacionamento é o mais utilizado pelos brasileiros em 

termos de mídias sociais, respondendo por 8 3 % dos internautas. A seguir, serão apresentadas 

suas principais características. 
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2.2 Facebook: uso e características 

De acordo com publicação do site Idgnow, de acordo com o perfil do seu CEO 

e co-fundador, Mark Zuckerberg, o Facebook fechou o terceiro trimestre de 2015 com 1,5 

bilhão de usuários mensais, sendo que um bilhão acessava a mídia social diariamente. Além 

desses números, a plataforma terminou setembro de 2015 com 1,39 bilhão de usuários mensais 

acessando a mídia social por meio de smartphones. O Facebook ainda contou com 8 bilhões de 

visualizações de vídeos por dia no período informado, frente a 1 bilhão no mesmo período de 

2014. 

N o Brasil, em relação às mídias sociais mais utilizadas pelos brasi leiros 7 

(BRASIL, 2014c), lidera o Facebook (83%), seguido pelo WhatsApp (58%), YouTube (17%), 

Instagram (12%), Google+ (8%) e Twitter (5%). Ainda, de acordo com o site Alexa, que mede 

quantos usuários de internet visitam um site da web, o Facebook (FIGURA 1) perdia apenas 

para o Google na lista de endereços eletrônicos mais acessados no país, uma tendência 

verificada mundialmente. Todos os números apresentados fazem do Facebook o maior e mais 

importante site de relacionamentos atualmente. 

Figura 1 - Página inicial do Facebook 

Fonte: Facebook (2004). Acesso em: 20 nov. 2015. 

O quesito da pesquisa permitia a escolha de até 03 opções de respostas. 
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Com o slogan "Facebook is a social utility that connects you with the people 

around y o u " 8 , os usuários que declarem ter ao menos 13 anos podem se registrar no site de 

relacionamentos, criando um perfil pessoal, que permite a inserção de fotos e listas de interesse, 

e, em seguida, adicionar outros usuários como amigos, trocar mensagens públicas ou via chat, 

em tempo real, e ainda participar de grupos de discussão com outros usuários, organizados por 

atributos sociais, tais como escola, trabalho, família, amigos, religião, trabalhos voluntários, ou 

outras características. O nome faz alusão ao livro dado aos estudantes no início do ano escolar 

por algumas instituições universitárias norte-americanas para auxiliar os estudantes a 

conhecerem uns aos outros (FACEBOOK, 2004). 

Seu sucesso, entre outros fatores, pode ser explicado por agregar funcionalidades 

de diversas outras mídias sociais. O Facebook permite montar uma base de fãs (tal como ocorre 

com o Twitter) para acompanhar as postagens, sendo a não restrição ao número de caracteres 

por mensagem um de seus diferenciais. Por meio da plataforma, ainda é possível inserir fotos, 

vídeos e outras aplicações diversas de grande utilidade aos usuários, por exemplo sistemas 

bancários ou até jogos (FACEBOOK, 2004). 

Além de possibilitar ao usuário "comentar" o conteúdo postado pelos demais 

utilizadores, o Facebook permite "curtir" postagens, sinalizando identificação com o conteúdo, 

entre eles atualização de status, comentários, vídeos, fotos, links e propagandas. Já o recurso de 

"cutucar" ganhou inúmeras possibilidades de interação, como para simplesmente chamar a 

atenção de outro usuário, de dizer um "oi" ou para uma "investida sexual", dependendo da 

forma como o usuário irá criar significado do recurso. Por meio da ferramenta "compartilhar", 

o utilizador republica uma postagem no perfil dos usuários que escolher, permitindo que a 

informação tenha maior chance de ser lida e alcance outras pessoas. As interações ficam 

registradas na "Linha do tempo", que nada mais é que a sua página pessoal, acumulando todo 

que o usuário fez, se identificou, desde do seu ingresso no site de rede social (FACEBOOK, 

2004). 

N o Quadro 1 são identificados outros recursos oferecidos pelo Facebook 

potencializando ainda mais as possibilidades de interação entre seus usuários: 

"No Facebook você pode se conectar e compartilhar o que quiser com quem é importante na sua vida" 
(Tradução nossa). 
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Quadro 1 - Recursos do Facebook 
Recursos Descrição 

Permite que os membros informem seus 
amigos sobre novo evento da comunidade 
Possibilita a criação de encontros sociais 

Os usuários podem fazer chamadas de voz e 
vídeo ao vivo, bem como deixar mensagens 

de voz para outros usuários 

A visualização de dados detalhados de um 
membro é restrita para participantes de uma 

mesma rede ou amigos confirmados 

Por meio de um algoritmo, o Facebook coleta 
dados das fotos publicadas pelo usuário e 

sugere os nomes dos amigos presentes 

Espaço no perfil do usuário que permite que 
amigos postem mensagens, visível para 
qualquer pessoa autorizada a ver o perfil 

O usuário pode informar aos seus amigos, via 
postagem de fotos, vídeos, comentários etc., 
coisas do seu interesse no Feed de Notícias 

(publicações em geral) do Facebook 
Fonte: Facebook (2004). Acesso em: 20 nov. 2015. 

U m número cada vez maior de empresas, por meio da criação de páginas, 

denominadas de Fan Page ou perfil, estão aderindo a essa mídia social. Conforme Facebook 

(2004), atualmente existem mais de 50 milhões de páginas de negócios ativas no site de 

relacionamentos. 

Assim como os perfis dos usuários, as páginas podem ser personalizadas, por 

meio de publicação de fotos e histórias, receber e responder mensagens via chat, sendo também 

permitida a criação de eventos e utilização de aplicativos, entre outros recursos. Ao clicar na 

opção "curtir" uma determinada página, o usuário passa a ser fã, recebendo atualizações de 

conteúdos em seu Feed de Notícias. O Facebook ainda permite aos administradores da página 

visualizar se aquela pessoa que está entrando em contato com a instituição já interagiu com a 

marca e as informações básicas publicadas em seu perfil, podendo adicionar notas sobre o 

usuário, como pedidos atuais e anteriores ou informações relevantes (FACEBOOK, 2004). 

Eventos 

Chamada de voz e vídeo 

Restrição de visualização 

Reconhecimento facial 

Mural 

Status 
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Dentre as potencialidades oferecidas aos negócios de uma instituição estão o 

lançamento de novos produtos e campanhas de marketing e criação de promoções aos fãs dos 

perfis. A facilidade de compartilhar postagens entre os fãs da instituição no Facebook, tem sido 

considerada como uma forma de promoção de baixo custo da marca e de grande eficiência. 

Além disso, pelo recurso "Nome de usuário", o site de relacionamentos permite que o usuário 

modifique o endereço originalmente gerado para ser mais facilmente lembrado pelo público, tal 

como https://www.facebook.com/cocacola. 

De acordo com o Facebook (2004), somente o representante oficial pode criar 

uma página para representar uma empresa, marca, organização ou celebridade. Por outro lado, 

o administrador, que poderá utilizar todos os recursos da página, poderá atribuir funções 

administrativas a qualquer quantidade de usuários, desde que sejam pessoas reais, para auxiliar 

no gerenciamento da página e ainda definir graus de acesso e publicação de conteúdo para cada 

um deles. 

Entre as possibilidades de uso das mídias sociais, sobretudo dos sites de 

relacionamentos, está a criação de novos canais de diálogo entre o poder público e a sociedade, 

fazendo parte dos programas e ações conhecidos como governo eletrônico. Essa relação entre 

as tecnologias da informação e comunicação e o poder público será debatida na próxima seção. 

https://www.facebook.com/cocacola
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3 G O V E R N O E L E T R Ô N I C O E P A R T I C I P A Ç Ã O CIDADÃ 

Neste capítulo, o leitor poderá compreender o contexto de surgimento dos 

programas e ações de governo eletrônico, apresentando seus principais conceitos e formatos. 

Serão também descritos alguns benefícios e desafios da aplicação das TIC na democracia, 

elencados pela literatura, além de algumas categorias de iniciativas de e-democracia. Ao fim da 

seção, será abordado o fenômeno das mídias sociais no contexto do governo eletrônico e 

algumas iniciativas do seu uso pelo poder público brasileiro. 

3.1 Governo eletrônico 

As pressões que agem sobre as organizações do setor público, levando-as à 

implementação de estratégias pautadas no uso intensivo de recursos das TIC, estão relacionadas 

como o aumento da capacidade das organizações em adotar boas práticas de gestão que 

permitam o efetivo controle da ação do governo pela sociedade, orientadas por temas como 

desempenho, eficiência, eficácia, transparência e mecanismos de monitoramento e prestação de 

contas (BARBOSA et al., 2007). 

Em decorrência dessas forças, utilizando os recursos das TIC para efetivarem 

boas práticas de gestão no setor público, as entidades governamentais têm desenvolvido 

importantes iniciativas voltadas ao chamado governo eletrônico (e-governo ou e-gov). Dentre 

essas ações pode-se destacar a migração do armazenamento das informações do meio físico 

(papel) para mídias eletrônicas (banco de dados), a oferta de serviços públicos online (e-

serviços), o avanço da infraestrutura pública de telecomunicações e da internet em órgãos 

governamentais de todas as esferas e o estabelecimento de políticas de inclusão digital, 

potencializadoras da ampliação ao acesso às novas TIC pela população brasileira. 

O governo eletrônico modifica o modelo de relacionamento entre o Estado e 

cidadão, o que pode levar à reforma das estruturas que sustentam os processos administrativos. 

Nesse sentido, o uso das novas TIC pelo setor público pode tornar mais direta as relações entre 

o governo e a sociedade. Novas formas de fazer melhor determinadas atividades tornam-se 

possíveis com o emprego das tecnologias da informação e comunicação nos processos 

organizacionais (OLIVEIRA et al., 2007). As TIC são trabalhadas, nesse sentido, como 

recursos que viabilizam a modernização da gestão pública (processos, relacionamentos e 

estrutura), com o objetivo de gerar maiores níveis de eficiência na condução dos processos, e 

ferramentas potentes de aperfeiçoamento na prestação dos serviços públicos e incremento nos 
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mecanismos de controle e transparência das decisões governamentais e de participação cidadã 

(LAIA, 2009). 

O e-gov se traduz em um conjunto coordenado de estratégias e ações 

empreendidas pelo governo, por meio das suas diferentes instâncias, para integrar as TIC aos 

processos governamentais, com o objetivo de gerar maiores níveis de eficiência na 

administração, controle e transparência na tomada de decisões e participação cidadã 

(OLIVEIRA et al., 2007). As estratégias e ações estão, em geral, fortemente apoiadas em nova 

visão do uso das tecnologias para a prestação de serviços públicos, em especial, modificando a 

maneira pela qual o Estado interage com o cidadão, empresas e outros governos (ABRAMSON; 

M E A N S , 2001 apud B A R B O S A et al, 2007). 

Barbosa et al. (2007, p. 516) consideram que: 

[...] a tecnologia, portanto, possui papel viabilizador nas iniciativas de 
modernização e transformação da gestão pública. Sua adoção e uso intensivo 
evoluíram para o que hoje é chamado de governo eletrônico ou e-governo, que 
posteriormente passou a ser chamado de governança eletrônica em uma 
abordagem mais ampla, que implica envolvimento e participação do cidadão 
no controle das atividades públicas. 

Conceitos mais abrangentes passaram a ser descritos e incluem outros empregos 

das TIC, para além da ideia de participação do cidadão restrita apenas ao papel de usuário de 

serviços: a melhoria nos processos, transações e operações internas da administração pública e 

também no relacionamento com a sociedade utilizando meios de comunicação eletrônicos 

(FERNANDES, 2007); o aumento da eficiência; a melhor governança; a elaboração e o 

monitoramento de políticas públicas; a integração entre governos e a democracia eletrônica 

(BARBOSA et al., 2007). Além desses temas, o enfrentamento à exclusão digital por meio de 

políticas que visem à promoção da inclusão digital é tratado como dimensão importante das 

ações de e-governo (BARBOSA et al, 2007). 

A Organização das Nações Unidas (ONU) realizou, no ano de 2012, pesquisa 

que estabelece um ranking de e-gov dos Estados-membros, indicando quais países atuam por 

meio de práticas de governo eletrônico. O documento declara que o ponto de entrada para a 

sustentabilidade econômica de um Estado é como o e-gov apoia a eficiência e a eficácia 

governamental para atingir maior crescimento e desenvolvimento. Por intermédio do uso das 

TIC, é necessário que as estruturas hierárquicas e burocráticas sejam transformadas em sistemas 

integrados horizontais, os quais possam facilitar a orientação para o cidadão e aumentar os 
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níveis de transparência e de prestação de contas em um movimento que permita a prestação e 

solução de serviços públicos sustentáveis (UNITED NATIONS, 2012). 

Neste contexto, Barbosa et al. (2007) identifica as seguintes dimensões do 

governo eletrônico: 

a) e-serviços públicos, associada à melhoria da prestação de serviços aos 

cidadãos, principalmente por meio de criação de novos canais digitais para 

o acesso e a entrega de serviços, como, por exemplo, portais de serviços em 

sites do governo; 

b) e-administração pública, associada à melhoria dos processos 

governamentais e do trabalho interno do setor público com a utilização das 

tecnologias da informação e comunicação; e 

c) e-democracia, associada à utilização das tecnologias da informação e 

comunicação para possibilitar a participação maior e mais ativa do cidadão 

nos processos democráticos e de tomada de decisão do governo. 

Embora a fronteira entre as três dimensões seja difícil de ser estabelecida, uma 

vez que um mesmo serviço pode conter aspectos de mais de uma dimensão, a divisão é apenas 

conceitual, para facilitar o entendimento didático das questões relativas ao tema. Por exemplo, 

a criação do pregão eletrônico alterou a estrutura dos processos de compras governamentais, 

por meio dos procedimentos realizados na internet (dimensão e-administração pública), 

ampliando o rol de potenciais empresas concorrentes, incrementando a eficiência administrativa 

em decorrência de maior probabilidade de aquisição de bens que melhor atendam as atividades 

finalísticas (dimensão e-serviços públicos) e oferecendo ainda mecanismos de transparência e 

controle social, por meio de chats públicos onde são realizadas as negociações (dimensão e-

democracia). 

É importante destacar que em qualquer um dos formatos de governo eletrônico 

que se adote, eles são suportados por estratégias e políticas voltadas para o uso das TIC como 

forma de transformação do setor público, potencializando a participação da sociedade na gestão 

pública, a viabilização do desenvolvimento econômico e social e, em última análise, o 

fortalecimento da democracia. 

Oliveira et al. (2007) auxiliam na compreensão do e-governo ao elencarem as 

principais áreas de atuação para sua implantação, a saber: atendimento ao cidadão e às 

empresas; gestão interna e desenvolvimento e fortalecimento da democracia, por meio de u m 

governo transparente. 
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Nos relacionamentos government to citizens (G2C) e government to business 

(G2B), o e-gov procura facilitar a interação do cidadão e das empresas, respectivamente, com 

os governos. As entidades públicas t êm encontrado suporte nas TIC para melhoria dos canais 

de relacionamento. Os portais de serviços na internet e a criação de centrais de atendimento 

integradas, além do recente uso das mídias sociais, são exemplos já utilizados pelo setor 

público. 

Fator importante do potencial das TIC para a melhoria da administração pública 

é a ampliação do alcance, da presença e da atuação dos governos. Com o e-gov, por meio da 

utilização da internet, o Estado pode levar mais serviços e informações ao cidadão em 

localidades mais remotas e de difícil acesso. As TIC têm a vantagem de minimizar limitações 

espaciais e temporais. E m qualquer lugar e em qualquer tempo as informações ficam 

disponíveis à população, sem limitação dos horários de atendimento das repartições públicas, e 

a partir de qualquer lugar que esteja conectada (OLIVEIRA et al, 2007). 

E m relação à gestão interna, essas tecnologias impulsionam a modernização dos 

processos e a integração de sistemas de informações, que englobam tanto as atividades meio da 

estrutura governamental, ou seja, administração, orçamentos, finanças, compras públicas, 

procuradoria jurídica etc., quanto as atividades finalísticas, ou seja, educação, saúde, defesa 

social, assistência social, esporte, cultura, etc. Os projetos orientados por essa visão incorporam 

aplicações das tecnologias da informação e comunicação baseadas na interligação de sistemas, 

processos, unidades organizacionais e instituições (FERNANDES, 2007). Com a modernização 

almejada, a tomada de decisão é facilitada, possibilitando, ainda, redução de prazos e custos 

(papel, pessoal etc.). 

Para a transparência no setor público, as ações de governo eletrônico fortalecem 

o papel de controle e participação da sociedade na gestão pública, por meio de acesso às 

informações disponibilizadas pelo governo em ambiente web, possibilitando ainda aos cidadãos 

atuarem como agentes ativos na tomada de decisões sobre gastos públicos nas políticas que 

melhor os atendem. 

Nesse contexto, o governo eletrônico assume um papel diferenciado ao criar u m 

ambiente de interação direta com a sociedade, que propicia canal de diálogo e aproximação que 

se retrata para além da oferta de serviços e informações com a ideia de "empoderamento" do 

cidadão. Com voz ativa, em uma relação direta com o governo, o cidadão deixa de ser 

participante pouco interveniente nas ações que o Estado provê, para assumir uma postura mais 

atuante, propondo mudanças, construindo e elaborando em conjunto com os entes públicos um 
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governo aberto e participativo. Aqui emerge o termo Governo 2.0 como parte integrante de u m 

governo eletrônico pleno em seus propósitos democráticos (CERQUINHO et al, 2014). 

Nesse sentido, o governo eletrônico "se estrutura a partir da utilização das 

ferramentas de informação e comunicação propiciadas pela internet, desde que ocorram de 

forma interativa, sendo aplicadas inclusive por meio de redes sociais" (CERQUINHO et. al, 

2014, p. 4). 

Governos passam a fazer uso dos elementos de interação propiciados pela web 

2.0, entre eles blogs, wikis, bate-papos com visualização de imagens e, principalmente, as 

mídias sociais, para incrementar a comunicação, seja para informar, prestar serviços ou travar 

diálogos com os cidadãos (ROCHA, 2009). DZIEKANIAK (2011) reafirma o governo 

eletrônico como interativo, inclusivo e que, por meio das possibilidades tecnológicas e 

integradoras, consegue abrigar, sustentar, estimular e valorizar a participação social, por 

intermédio de espaços colaborativos da web 2.0. 

Experiências, nesse sentido, começam a aparecer com maior frequência, 

principalmente depois da campanha presidencial norte-americana de 2008 9 , em que o candidato 

Barack Obama adotou fortemente ações de interação com eleitorado por meio das redes sociais 

virtuais. A seção 3.3 tratará do tema Governo 2.0 e uso das mídias sociais. 

O Estado, neste contexto, precisa reinventar o modo como desempenha suas 

funções, nas palavras de Rocha (2009, p. 5): 

O Estado, em todas suas instâncias, se vê desafiado a se apropriar dos 
benefícios das novas aplicações de TIC, a utilizá-las para se reestruturar de 
modo a desempenhar novas e antigas funções e prover serviços de maneira 
eficiente, reforçando a cidadania e contemplando a transparência e a 
participação política. Em se tratando de participação pública na tomada de 
decisão, é preciso utilizar novos recursos para: prover uma visão da 
intervenção proposta sobre o território; possibilitar o aumento do 
conhecimento sobre as consequências de escolhas pessoais e de representantes 
das comunidades envolvidas; permitir a expressão e construção colaborativa 
do conhecimento. [...] Assim, somos estimulados a refletir sobre os usos da 
web 2.0 para apoiar processos de participação pública nos destinos da cidade, 
do estado, e até mesmo do país, em particular na comunicação, diálogo e 
tomada de decisão acerca de ações. 

A adoção de políticas do governo eletrônico, sobretudo a e-democracia, pode 

contribuir para o fortalecimento das relações entre o Estado e a sociedade. Neste contexto, a 

disseminação do uso das ferramentas da web 2.0, principalmente das mídias sociais, 

potencializam a participação cidadã nas decisões governamentais. N o próximo item será 

iniciada a discussão sobre o uso das TIC para fomento da relação governo-sociedade. 

9 O caso das eleições norte-americana será apresentado na seção 3.2.2. 
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3.2 O uso das tecnologias de informação e comunicação no fortalecimento das relações 

entre governo e sociedade 

A proclamação de um Estado Democrático de Direito implica de forma 

consistente que a soberania reside no povo e que, portanto, o povo ostenta o "direito de decidir", 

de formar a vontade do Estado. Segundo Bobbio (1986, p. 12), "por regime democrático 

entende-se primariamente um conjunto de regras de procedimento para a formação de decisões 

coletivas, em que está prevista e facilitada a participação mais ampla possível dos interessados". 

A fórmula tradicional em que se materializou a participação cidadã nas 

democracias representativas tem sido as eleições. O dilema das eleições, como único 

instrumento que o cidadão possui para sancionar seus representantes, seja reelegendo-os para 

novo mandato ou escolhendo outra proposta política votando em outro candidato, decorre em 

como garantir que os eleitos possam realmente agir no interesse dos cidadãos ou, pelo menos, 

de parte deles. Os debates sobre a democracia participativa ou democracia deliberativa surgem 

para procurar formas de participação popular na política que não fiquem restritos ao momento 

das eleições. 

Gomes (2005, p. 218) considera que as democracias representativas 

contemporâneas separam a esfera civil da esfera política ao atribuir todo poder de decisão 

política aos representantes: 

Há, pois, uma esfera civil, o âmbito da cidadania, considerada o coração dos 
regimes democráticos, que autoriza, mas não governa, e há, por outro lado, 
uma esfera política cujo único vínculo constitucional com a esfera civil é de 
natureza basicamente eleitoral. O modelo de democracia representativa entra, 
portanto, em crise. 

O desafio das democracias modernas refere-se, portanto, ao aperfeiçoamento e 

ao aprofundamento das instituições democráticas, com vistas a permitir sua operação nos 

interstícios eleitorais, acoplando aos mecanismos clássicos da representação formas 

institucionalizadas de participação política, que permitam a ampliação do direito de vocalização 

das preferências dos cidadãos e o controle público do exercício do poder (AZEVEDO; 

ANASTASIA, 2002). 

A implementação de programas de e-democracia, ciberdemocracia ou 

democracia digital, visam contribuir para a consolidação da democracia em determinado 

território, sem a pretensão de substituir os mecanismos clássicos, mas criando, por meio do uso 

das tecnologias da informação e comunicação, novos formatos para tornar o "jogo democrático" 
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contínuo, interativo e em múltiplas arenas, para além das eleições. Abre-se a possibilidade para 

governos democráticos reinventarem a política usando as TIC, em prol do desenvolvimento do 

Estado e da sociedade. 

Nesse sentido, a e-democracia consiste em qualquer forma de emprego de 

dispositivos (computadores, celulares, smartphones, palmtops, ipads, entre outros), aplicativos 

e ferramentas (fóruns, sites, blogs, mídias sociais, por exemplo) de tecnologias digitais de 

comunicação para suplementar, reforçar ou corrigir aspectos de práticas políticas e sociais do 

Estado e dos cidadãos, em contribuição ao teor democrático da comunidade política (GOMES, 

2011). Pode-se afirmar que internet viabiliza uma série de canais de interlocução entre o Estado 

e cidadãos, como mídias sociais, portais da transparência, chats, fóruns de discussão, votações 

eletrônicas, e-mails, envio de SMS, consulta pública, acompanhamento de denúncias, entre 

outros recursos. 

Dependendo de qual aspecto democrático que esteja sendo promovido, a 

ciberdemocracia pode utilizar das tecnologias da informação e comunicação para melhorar a 

transparência do processo político, para aumentar o envolvimento direto e a participação dos 

cidadãos, para melhorar a qualidade da formação de opinião por meio da abertura de novos 

espaços de informação e deliberação (TRECHSEL et al, 2002, p. 3). Outro não menos 

importante objetivo do Estado com a adoção de programas de ciberdemocracia seria "tirar 

proveito da criatividade e do conhecimento dos cidadãos, ou seja, da inteligência coletiva para 

a construção de políticas públicas mais eficazes" (FARIA, 2012, p. 97). 

O e-democracia emerge como um caminho para aproximar representados de seus 

representantes, ofertando canais para disponibilização de informações (por exemplo, portais da 

transparência) e de manifestação de preferência por parte dos cidadãos. O surgimento de novos 

mecanismos de controle do exercício do poder é condição indispensável para melhoria das 

democracias contemporâneas. Essas possibilidades, que podem ser supridas pela democracia 

digital, afetariam diretamente as relações de accountability vertical (responsabilização dos 

representantes perante os representados), accountability horizontal (entre poderes distintos) e 

responsividade (agir no melhor interesse dos cidadãos). 

D o ponto de vista das informações como subsídio para o sistema político, 

"quanto maior a possibilidade dos cidadãos poderem discernir se os governantes estão agindo 

em função do interesse da coletividade e sancioná-los apropriadamente, mais accountable é u m 

governo" (JARDIM, 2000). Esse controle só será efetivo à medida que as informações sobre as 

ações dos governantes estiverem disponíveis. Neste contexto, a e-democracia poderia ser 

considerado um facilitador da accountability nas democracias atuais. A responsabilização seria 
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viabilizada pela ampliação das informações disponíveis sobre a atuação dos Poderes Executivo 

e Legislativo e, a partir da existência de canais de interlocução institucionalizados, cidadãos 

poderiam exigir de parlamentares aplicação de sanções internas (accountability vertical) ou de 

sanções sobre o Poder Executivo (accountability horizontal), ampliando as possibilidades de 

premiação ou punição para além do período eleitoral (ARAÚJO, 2007). 

U m entrave para que o cidadão possa efetivar o controle sobre a gestão pública, 

por outro lado, é a assimetria de informação entre os envolvidos, que, no limite, podem 

inviabilizar o processo democrático (ARAÚJO, 2007). Caso o representante desconheça o 

quanto uma decisão afete o cidadão, suas decisões podem gerar resultados contrários aos 

interesses deste, passando a agir de forma independente. Outro exemplo mais extremo seria a 

própria falta de informações disponíveis ao cidadão sobre resultados da ação do governo. 

Propostas de e-democracia permitiriam a redução das assimetrias e de déficits de 

accountability, com ganhos significativos para a transparência das instituições públicas. 

Primeiro, permitem amplo acesso às informações relativas à gestão governamental. A internet 

é meio por excelência de disponibilização de informações sobre os formatos tradicionais. 

Segundo, criam canais em que os cidadãos podem manifestar os impactos das políticas sobre 

suas vontades. Finalmente, as ferramentas criadas são normalmente de fácil acesso e baixo 

custo para os cidadãos manifestarem seus interesses nas decisões coletivas (a exemplo do 

acesso realizado por meio de smartphones). A multiplicidade de fontes é uma das 

características da rede que pode permitir a redução da assimetria informacional entre os agentes 

permitindo o aprofundamento da democracia. 

Uma visão estratégica do e-democracia envolve um intenso controle das ações 

do Executivo e a disponibilização incondicional de informações em canais digitais à sociedade. 

Os sites das casas legislativas, neste contexto, "podem assumir papel fundamental na 

disponibilização de informações necessárias para o controle e a responsabilização dos 

representantes" (ARAÚJO, 2007, p. 708). Além disso, mídias sociais, listas de discussão, blogs 

etc. podem ser utilizados para discutir e debater aprovação de contas e ações do Executivo, de 

modo a fortalecer a accountability vertical, e, ainda, disponibilizados para a discussão e 

elaboração dos orçamentos anuais, proposição de lei, de planos estratégicos, entre outras 

possibilidades. 

Outra questão a ser considerada é a relação entre as possibilidades apresentadas 

pelos programas de e-democracia e a responsividade. U m governo é responsivo quando adota 

as políticas que são indicadas pelos cidadãos. Nesse sentido, ao possibilitar estabelecer canais 

de vocalização de preferências, a democracia digital aparece como rota alternativa de 
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sinalização das preferências dos cidadãos aos representantes ou governantes. É importante 

observar que a relação entre Estado e cidadão na internet se dê em ambas as direções, sob pena 

de desperdiçar parte do seu potencial de democratização. Ou seja, o público recebe as 

informações disponíveis, mas também pode dar um retorno aos representantes sobre elas e 

expressar sua opinião (ARAÚJO, 2007). 

Diversos são os potenciais benefícios da aplicação dos recursos das tecnologias 

da informação e comunicação para os processos de participação política. O que se fará no 

próximo item é uma apresentação do rol de potencialidades e desafios à aplicação, sem, no 

entanto, fazê-la de forma exaustiva, pois a todo momento novos recursos para fomento da e-

democracia são criados, em decorrência do dinamismo da evolução das TIC. 

3.2.1 Benefícios e desafios da aplicação das tecnologias de informação e comunicação para 

a democracia 

Há importantes estudos de que a internet estimula a participação política, por 

possibilitar maior acesso às informações de utilidade pública, facilitar a discussão e o 

desenvolvimento de relações sociais, assim como oferecer fóruns alternativos para o 

engajamento e expressão política. A disponibilização de informações sobre a estrutura, o 

funcionamento, o acesso aos parlamentares e abertura de canais digitais de comunicação com 

o público habilitam comunidades a se comportarem de forma mais ativa, participativa e 

fiscalizatória do Poder Legislativo. Isso resulta em um círculo virtuoso, benéfico às instituições 

democráticas, pois uma sociedade mais instrumentalizada com informações e acesso pode 

exigir melhor atuação dos parlamentares (FARIA, 2012). 

Uma das críticas à democracia deliberativa é a desigual distribuição de tempo 

livre das pessoas, o que levaria apenas as politicamente engajadas e as economicamente mais 

ricas a terem maiores condições de buscar informações públicas, de participar de atividades 

políticas. O elemento espaço também faz diferença: além de gastos com deslocamento para os 

espaços públicos, a reunião de grande número de pessoas em determinado local demanda 

logística robusta, principalmente quando se trata de debates de questões nacionais em países de 

grandes dimensões. A internet reduziria custos de participação, facilitando o acesso do cidadão 

a formas de participação sem precisar sair de casa. Ferramentas digitais, tais como instrumentos 

tecnológicos autossincronizados de debate virtual que permitem a participação individual em 

massa a qualquer tempo, poderiam auxiliar na superação ou minimização de barreiras não 

apenas de tempo, mas de espaço e escala (FARIA, 2012). 
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A informatização do processo de tramitação de proposições e sua posterior 

divulgação na internet possibilita a redução dos custos de acesso às informações das atividades 

públicas, aumentando as possibilidades de ampliação do controle sobre os representantes. Eira 

e Rocho (2004) referem-se a casos comuns de pessoas que se deslocavam de outras localidades 

até Brasília somente para ter acesso à tramitação de determinada proposição de interesse, ou 

que requisitavam à Câmara dos Deputados o envio do texto integral das propostas ou pareceres 

referentes a assuntos específicos, o que poderia gerar acúmulo de centenas de páginas a serem 

copiadas e retransmitidas. 

Alguns benefícios diferenciais da participação política digital (online) em 

relação à participação política não-digital (offline), que têm possibilitado a superação de suas 

limitações, têm sido observados em estudos recentes (FARIA, 2012). Há pesquisas que 

ressaltam a maior propensão dos participantes de debates digitais a se exporem nas discussões 

heterogêneas do que se participassem em ambientes offline. Outro exemplo, por meio da 

eliminação do status social dos participantes em debates online, as pessoas focam mais no 

conteúdo do está sendo discutido do que em quem está se expressando, tornando as discussões 

mais ricas. Há também estudos concluindo sobre o efeito mobilizador provocado pelos recursos 

das TIC sobre grupo de cidadãos que se sente mais estimulado a participar de discussões online 

do que em eventos presenciais. 

Outro problema debatido sobre as experiências deliberativas diz respeito à 

agregação de preferência em processos decisórios, que força a adoção de mecanismos de 

votação, por exemplo, o que contribui para a exclusão de preferências de grupos minoritários. 

Instrumentos de construção coletiva de conteúdo, tais serviços baseados na plataforma web 2.0, 

como wikis, possibilitariam a expressão das mais diversas preferências de forma inclusiva 

(FARIA, 2012). A internet ampliaria vozes políticas, oferecendo aos grupos minoritários o 

poder de se expressarem. 

Apesar dos benefícios dos recursos das tecnologias da informação e 

comunicação estarem cada vez mais evidentes para a participação política, em especial ao maior 

acesso à informação de utilidade pública, facilitarem o debate e a promoção de relações sociais, 

não se pode esquecer de mencionar algumas limitações. 

A primeira crítica a ser feita está relacionada ao excesso de fragmentação 

possibilitada pela internet (FARIA, 2012). Por expandir o acesso à informação de forma geral 

e por permitir maior facilidade de formação de redes sociais, a internet funciona como grande 

fórum livre de circulação de ideias e pessoas. Apesar das funcionalidades permitirem maior 

inclusão das minorias, de forma geral, a internet, pela facilidade e liberdade de expressar suas 
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preferências e opiniões em tudo, inclusive para assuntos políticos, acabam por gerar 

fragmentação e polarização nas discussões políticas. 

Em consequência, as pessoas tendem a ficar mais radicais quando 

instrumentalizadas para apresentar sua opinião. E isso contribui para o declínio de experiências 

coletivas de discussão e participação e, por conseguinte, da busca do interesse coletivo. E m 

suma, a internet reduziria o sentimento de comunidade (FARIA, 2012). Por exemplo, quem é 

favorável a pena de morte dificilmente mudará de ideia após participar de um debate com todos 

ou a maioria de participantes a favor. Continuará com a mesma posição assumida, no entanto, 

como mais radicalismo. 

Como resultado do processo de fragmentação e polarização dos debates políticos 

com o radicalismo das posições pré-deliberadas, a internet permite com facilidade a definição 

de preferências, levando às pessoas a escolherem participar de grupos de discussão relacionados 

as suas afinidades, como no exemplo apresentado. Desta maneira, há enorme prejuízo para a 

realização de discussões ricas em variedade de ideias, ponto fundamental para a busca do 

consenso, do interesse coletivo (FARIA, 2012). 

Outra crítica às tecnologias da informação e comunicação seria existência de 

mecanismo de exclusão adjacentes à internet. Segundo Hindman (2009), é falso o senso comum 

de que a internet é essencialmente democrática onde todos os anteriormente excluídos dos 

instrumentos tradicionais de expressão podem agora se manifestar livremente. Para o autor, tão 

importante quanto falar é ser ouvido. Muitos falam, mas poucos ouvem. 

Mais um mito combatido por Hindman (2009) é o da disponibilidade de u m 

universo de informações que auxiliam os debates políticos. Sua ideia é de que a internet cria 

nova espécie de exclusão no filtro das informações politicamente disponibilizadas. Devido ao 

volume de informações, foi necessária a criação de mecanismos de filtro, como sites de busca, 

para depurá-las de acordo com a necessidade do usuário. Os sistemas de busca, no entanto, 

utilizam algoritmos que privilegiam algumas informações em detrimento de outras. O autor 

exemplifica que os mais populares blogs políticos são aqueles encontrados nos primeiros 

lugares nos sites de busca e, em decorrência, mais propensos à acumulação de novos eleitores. 

A quantidade abundante de informações disponibilizadas na internet é outra 

crítica comum feita por especialistas, provocando vários debates sobre a maior quantidade de 

informação acompanhada de menos reflexão. As críticas estão relacionadas às mudanças 

ocasionadas pela internet na forma como as pessoas leem textos, passando de uma leitura mais 

profunda, de poucos assuntos, para a leitura dinâmica, superficial e dispersas em vários temas. 
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A maioria dos usuários lê apenas trechos dos textos e passa rapidamente para outras matérias, 

sendo raro o retorno para uma leitura integral (FARIA, 2012). 

Como última consideração a ser feita, no arranjo institucional, não há 

determinações sobre o poder de agenda para a inserção de informações nos portais, de maneira 

que não se pode ter certeza da inexistência de vieses ideológicos nas informações disponíveis 

(ARAÚJO, 2007). 

Apesar de toda discussão em relação aos desafios traçados à democracia, é 

frequente o uso das TIC para seu fortalecimento, seja por iniciativa da sociedade ou por canais 

institucionalizados pelo governo. A próxima subseção exemplificará algumas das principais 

categorias de iniciativas de democracia digital. 

3.2.2 Categorias de iniciativas de e-democracia 

A todo o momento novas experiências no uso das tecnologias da informação e 

comunicação para a democracia são abordadas na literatura (ANGELIS, 2014; B O L A Ñ O ; 

CABRAL FILHO, 2014; BRIGNOL, 2014; COSTA et al, 2014; FREIRE; GROSSELLI, 2011 ; 

LENZA, 2012; OLIVEIRA et al, 2014; RUVIARO; RUVIARO, 2014; SANTOS, 2014), que 

buscam contribuir para viabilizar a participação popular em assuntos de interesse coletivo no 

âmbito do Estado. Para além dessas categorias, verificam-se muitos outros exemplos de uso das 

TIC em outros processos políticos não diretamente relacionados à interação com o Estado, 

voltadas, no entanto, para a promoção do bem público, como se verá em seguida. 

A denominada e-democracia não institucional inclui as experiências realizadas 

pela sociedade com objetivos políticos ou cívicos, mas sem a interação formal do Estado 

(FARIA, 2012). Essa classe abrange pelo menos quatro categorias principais: mobilização 

eleitoral, ativismo social, jornalismo cidadão e transparência. 

Tais experiências são normalmente realizadas por cidadãos, entidades sem fins 

lucrativos da sociedade civil, institutos de pesquisas, entre outros. Por não conterem conotação 

institucional, podem promover transparência e participação política com mais independência. 

Dada a ausência de muitos espaços oportunizados e compartilhados pelo Estado para que 

cidadãos expressem suas demandas e compartilhem conhecimento ente e si e também com seus 

representantes, as pessoas têm buscado organizações concebidas informalmente na sociedade, 

por conta do cidadão, como alternativa à resolução dos problemas sociais, o que evidencia o 

distanciamento das instituições políticas tradicionais da democracia formal. 
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Por outro lado, destacam-se também iniciativas organizadas e promovidas pelo 

Estado e, por isso, chamadas de e-democracia institucional. Nas experiências verificadas são 

viabilizadas formas variadas de interação entre Estado e sociedade, sobretudo no processo de 

elaboração e implementação de políticas públicas, denominadas de coprodução (FARIA, 

2012). 

O uso das TIC, sobretudo as mídias sociais, tem contribuído para o suporte de 

iniciativas de e-democracia. Tal prática favorece a comunicação sem fronteiras e a existência 

de coletivos, reunidos virtualmente em prol de objetivos comuns, formando e consolidando 

identidade de grupos sociais (DZIEKANIAK, 2011). 

Regaña (2015, p. 84-85), especificamente sobre o uso das mídias sociais neste 

contexto, afirma: 

[...] las redes sociales se revelan una apoyatura perfecta para la participación 
ciudadana y un vehículo de canalización ideal, no sólo para difundir el 
contenido que permita formar la opinión pública y para hacer presión, sino 
también para coordinar estrategias de actuación, agendas de políticas públicas 
y, en definitiva, otras posibles alternativas de participación ciudadana que 
admitan las nuevas tecnologías y los nuevos canales de comunicación. [...] las 
redes sociales son una herramienta ideal para crear las sinergias ciudadanas 
que pueden producir el cambio social a través de la manifestación de su 
voluntad. Las redes sociales suelen ser el vehículo de expresión de los 
movimientos sociales, tanto para comunicarse entre los propios activistas 
como para captar nuevos aliados y llegar al máximo número de personas. Es 
la herramienta más potente de la que se sirven los movimientos sociales para 
conseguir sus objetivos. Utilizando una expresión gráfica, sería el "boca a 
boca" y las "octavillas" que se utilizaron en revoluciones pasadas. 1 0 

A seguir serão apresentadas as principais características das iniciativas 

elencadas. 

1 0 [...] as redes sociais se revelam ainda um suporte perfeito para a participação cidadã e um veículo de 
canalização ideal, não somente para difundir o conteúdo que permita formar a opinião pública e para 
fazer pressão, mas também para coordenar estratégias de atuação, agendas de políticas públicas e, em 
definitivo, outras possibilidades alternativas de participação cidadã que admitam as novas tecnologias e 
os novos canais de comunicação. [... ] as redes sociais são uma ferramenta ideal para criar as sinergias 
cidadãs que podem produzir a mudança social por meio da manifestação da sua vontade. As redes sociais 
costumam ser o veículo de expressão dos movimentos sociais, tanto para comunicação entre os próprios 
ativistas como para conquistar novos aliados e chegar ao máximo possível de pessoas. É a ferramenta 
mais potente utilizada pelos movimentos sociais para conseguir seus objetivos. Utilizando uma 
expressão gráfica, seria o "boca-a-boca" e os "panfletos" que se utilizaram em revoluções passadas. 
(Tradução nossa). 
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a) Mobilização eleitoral 

Por intermédio da mobilização eleitoral procura-se agregar pessoas em benefício 

da candidatura de uma pessoa ou grupo para cargos públicos com mandato (FARIA, 2012). 

Vale destacar que eleições são organizadas por comitês e com ações predefinidas e articuladas 

de mobilização, incluindo envolvimento de recursos digitais, como ocorrido na eleição 

presidencial norte-americana de 2008. 

A campanha do então senador Barack Obama para a presidência dos Estados 

Unidos da América (EUA) em 2008 é considerada um dos casos clássicos do uso bem-sucedido 

de utilização dos recursos das TIC como instrumentos de mobilização eleitoral (RECUERO, 

2009). Em diversos momentos eles foram determinantes para os rumos da campanha do 

candidato, sendo o principal meio utilizado para comunicação com os eleitores, principalmente 

os mais jovens, importante parcela dos seus apoiadores. 

O candidato utilizava e-mails, seu blog, mensagens de telefone celulares, vídeos, 

sites de redes sociais e outros recursos digitais não só para se aproximar dos seus eleitores, mas 

também para conquistar novos apoiadores, arrecadar dinheiro para a campanha, organizar 

eventos e responder aos ataques do seu adversário, John Mccain. 

Figura 2 - Página inicial do Twitter de Barack Obama 

Fonte: Obama (2007). Acesso em: 06 jan. 2016. 

Barack Obama foi o primeiro líder mundial a criar uma conta no Twitter 

(FIGURA 2), em 05 de março de 2007. Por meio da mídia, o então candidato publicava 
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mensagens de campanha, que eram republicadas pelos seus fãs, e acompanhava o que os 

usuários comentavam da campanha. 

A estratégia de comunicação possibilitou também a segmentação de públicos e 

interesses, com mensagens customizadas para a diversidade de eleitores. O vídeo Yes, we can, 

oriundo de um discurso proferido no âmbito ainda das disputas internas do Partido Democratra, 

acompanhado por uma canção e diversas personalidades, rapidamente tornou-se um dos vídeos 

mais assistidos no YouTube, consagrando seu título como lema da campanha de Obama. 

O sucesso da campanha pode ser observado no número de eleitores que foram 

votar. A eleição de 2008 é marcada por um dos maiores índices de comparecimento às urnas de 

todos os tempos nos E U A (RECUERO, 2009). 

b) Ativismo social 

A distinção entre ativismo social e mobilização eleitoral recai não só na 

finalidade de cada um, mas também na espontaneidade e capacidade de autocoordenação que é 

comum tomar corpo naquele (FARIA, 2012). 

N a mobilização eleitoral procura-se agregar pessoas em torno da candidatura, 

sendo organizada por comitês, com ações predefinidas e articuladas de mobilização. Por outro 

lado, no ativismo social o objetivo é favorecer uma causa 1 1 , com maior ou menor impacto 

social, em decorrência, normalmente, de processos auto-organizativos da sociedade, de forma 

quase sempre espontânea, marcados, portanto, pela ausência de lideranças de instituições 

representativas e clássicas da sociedade civil, tais como partidos políticos, sindicatos e igrejas 

(ANGELIS, 2014). Essas mobilizações costumam buscar a "não-violência e a desobediência 

civil e sua organização se dá de forma mais difusa, segmentada e descentralizada. Em geral, 

sua reorganização e proliferação podem ser entendidas por uma crise na credibilidade de canais 

de participação da política tradicional" (BRIGNOL, 2014, p. 261). 

A título de exemplo, cita-se a experiência do Fórum de Lutas contra o aumento 

da passagem (BOLAÑO; C A B R A L FILHO, 2014). Conforme descrição em seu perfil no 

Facebook (FIGURA 3), o "Fórum de Lutas Contra o aumento da passagem foi criado por 

cidadãos do Rio de Janeiro que desejam o fim do aumento da tarifa de todos os transportes 

De modo geral, o que chama a atenção nesses movimentos, em maior ou menor grau, é: a) uma maior 
demanda por direitos sociais básicos, como educação, moradia e um maior número de empregos; b) 
maior influência e participação do povo nas questões políticas; e c) uma dura crítica ao enviesamento 
da política com os interesses pessoais dos governantes ou de grupos políticos (LENZA, 2012, p. 128). 
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públicos da cidade", descrevendo-se, ainda, como movimento horizontal e de todos. O Fórum 

"não conta com uma organização centralizada e programática, mas serve como um espaço de 

interlocução de ações voltadas para a expansão dos projetos e manifestações" (BOLANO; 

CABRAL FILHO, 2014, p. 18). Segundo Faria (2012, p. 100), os movimentos de ativismo 

social tomam "forma crescente, sem necessariamente ter coordenação central, mesmo porque 

decorre da necessidade do movimento de organizar-se de forma pulverizada, ou seja, não é 

estratégico 'ter cabeças ' , alvos fácies de sistemas repressores". 

Figura 3 - Perfil do movimento Fórum de Lutas no Facebook 

Fonte: Fórum de Lutas (2012). Acesso em: 06 jan. 2016. 

As ações do movimento Fórum de Lutas são organizadas em torno de cinco eixos 

a partir dos seguintes temas: transporte público gratuito e de qualidade e melhorias nas 

condições de trabalho de motoristas e cobradores; contra a privatização nas áreas de áreas de 

esporte, saúde, educação, segurança, infraestrutura e transporte público, além da remoções de 

famílias, das ocupações e da aldeia do Maracanã; pela anistia dos presos criminalizados durante 

as manifestações passadas; contra o abuso de poder nas manifestações passadas e pela 

democratização dos meios de comunicação, maior transparência e imparcialidade nas principais 

redes. 

O Fórum organiza suas ações, principalmente, por meio de recursos das TIC, em 

especial via mídias sociais, além de utilizar ferramentas de compartilhamento e transmissão de 

conteúdos para envio de vídeos em tempo real, muito utilizado nas passeatas e em 

documentários especiais. 
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c) Jornalismo cidadão 

A internet tem sido alvo de críticas pelo uso da pretensa neutralidade jornalística, 

como forma velada de atingir objetivos políticos, comumente associada aos meios de 

comunicação de massa. Como forma de superar tal desafio surgem experiências denominadas 

jornalismo cidadão, essencialmente apoiadas na ação voluntária de usuários da internet que 

podem exercer com nível de profissionalismo variado a função de acompanhamento e análise 

de fatos, de maneira independente (FARIA, 2012). Com as funções disponibilizadas nos 

smartphones atualmente produzidos, acompanhada pela acessibilidade dos preços desses 

aparelhos, qualquer pessoa pode exercer a função de jornalista independente. 

A chamada mídia das ruas, formada a partir do conjunto de recursos tecnológicos 

de captação, edição e transmissão via internet, a exemplo de iniciativas como a Mídia N i n j a 1 2 

(FIGURA 4), sigla para Narrativas Independentes, Jornalismo e Ação, proporciona ricos 

debates em relação ao modo de como lidar com o jornalismo, jornalistas e seus locais de 

produção. Por outro lado, o forte uso das mídias sociais permitiu a formação de redes distintas 

de otimização de ações, bem como a intensificação de conflitos com os meios de comunicação 

de massa (BOLANO; CABRAL FILHO, 2014, p. 19). 

Figura 4 - Página do movimento Mídia Ninja 

Fonte: Mídia Ninja (2013). Acesso em: 06 jan. 2016. 

Santos (2012) chama atenção para a possibilidade de cidadãos poderem escrever sobre temas que lhes 
convêm sem maiores compromissos profissionais, sociais e éticos. Seu efeito seria a pública e constante 
disponibilização que esses conteúdos passam a ter. 
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d) Transparência 

Alguns estudos sobre portais da transparência apontam que o nível de 

informação disponibilizado ainda tende a ser muito variado. Conforme observa Faria (2012, p. 

106): 

Há basicamente dois motivos que auxiliam na explicação de tal fenômeno. O 
primeiro é político: a evidente resistência de grupos políticos mais 
conservadores ao processo de transparência intenso que as TIC podem 
proporcionar [...]. Consequentemente, os gestores e técnicos [...] podem não 
receber o apoio político necessário para o desenvolvimento de ações mais 
eficazes de transparência. Nessa hipótese, tais projetos de transparência não 
assumiriam a condição de prioridade necessária para a mobilização de 
esforços administrativos. 
O outro motivo é organizacional e, por isso, mais complexo. Os órgãos 
públicos, incluídos os parlamentos, apresentam dificuldades de 
operacionalizar o desenvolvimento de novas tecnologias. Isso se deve 
principalmente ao fato de a evolução de novas tecnologias acontecer com 
muita velocidade, impulsionada pelo intenso ritmo do mercado. 

Neste contexto é que surgem sites desenvolvidos pela sociedade civil como 

forma de suprir lacunas informacionais, bem como promover e facilitar análises críticas sobre 

dados legislativos e da atuação parlamentar. Além de ampliarem a transparência sobre a atuação 

parlamentar e o processo legislativo, algum desses sites oferecem a possibilidade de 

interatividade com o usuário, permitindo ao cidadão a inserção de comentários, proposição de 

questões, manifestação de opinião por meio de consultas públicas e a realização de discussões 

em blogs, entre outras possibilidades (FARIA, 2012). 

N o Brasil, uma das mais comentadas experiências é o site13 Congresso Aberto 

(FIGURA 5). Fundado em 2009 pelos cientistas políticos César Zucco e Eduardo Leoni, 

baseados em experiências norte-americana (OpenCongress) e da União Europeia (Vote Watch), 

o site foi criado com o objetivo de fornecer de maneira mais acessível dados oficiais da 

atividade parlamentar para promover mais transparência no Congresso brasileiro. 

O site foi criado para disponibilizar pesquisas acadêmicas e estatísticas básicas 

sobre o comportamento dos políticos, tais como eleições, registros de votação, ausência dos 

parlamentares e outros, além de informações sobre o perfil dos políticos e dos partidos políticos 

1 3 . Atualmente o endereço http://www.congressoaberto.com.br está indisponível para acesso. A conta 
no twitter @CongressoAberto teve sua última postagem em 02 dez. 2010. Em entrevista ao projeto 
Technology for Transparency Network (www.transparency.globalvoicesonline.org), em abril de 2010, 
os fundadores do Congresso Aberto relataram, além de dificuldades de acesso às informações nos sites 
do Congresso, devido a descentralização do conteúdo disponível, problemas de financiamento do 
projeto. Acredita-se que a ações foram encerradas no final de 2010, o que não prejudica o objetivo o 
estudo em demonstrar um exemplo da categoria de e-democracia não institucional. 

http://www.congressoaberto.com.br
https://twitter.com/CongressoAberto
http://www.transparency.globalvoicesonline.org
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brasileiros, proposta de lei e legislação completa. As informações que alimentavam o site eram 

extraídas dos portais oficiais do Congresso Nacional. 

Figura 5 - Página do projeto Congresso Aberto 

Fonte: Google (1998). Acesso em: 06 jan. 2016. 

e) Coprodução 

O termo "coprodução" é utilizado para definir experiências que o Estado 

promova, por intermédio de meios eletrônicos, interação com a sociedade como forma de 

agregar conhecimento, opinião e poder de decisão que atendam suas necessidades 

institucionais, potencializando a transparência dos atos públicos. Por meio da utilização das 

TIC, o Estado cria canais para o cidadão participar da elaboração de leis, políticas públicas, 

organização de serviços públicos, implementação de políticas e mesmo realizar seu 

monitoramento. De forma geral, implica sempre parceria entre a sociedade e o Estado (FARIA, 

2012). 

A coprodução, portanto, como categoria da e-democracia institucional, 

apresenta inúmeras experiências de uso de recursos das tecnologias da informação e 

comunicação, tais como a e-votação, no processo eleitoral e em processos decisórios formais, 

a exemplo da urna eletrônica brasileira utilizada desde de 1996; a e-petição, na apresentação de 
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pedidos e sugestões pelos cidadãos ao Estado; e-consulta pública, no recebimento de críticas e 

sugestões da sociedade sobre determinados assuntos públicos; e o orçamento público digital, 

em que os cidadãos podem manifestar suas preferências na alocação dos recursos públicos; 

entre novas formas que surgem a todo tempo. 

Pode-se pensar, por tanto, nas possibilidades do e-democracia institucional para 

além da interação sociedade e Estado, mas em disponibilização de canais permanentes para 

diálogo entre representantes e representados sobre questões pertinentes ao interesse público, 

principalmente aquelas relacionadas ao Poder Legislativo. 

As mídias sociais, em especial os sites de relacionamento, podem auxiliar no 

fomento de ações de e-democracia, porque os mecanismos de acesso para criação de conteúdo 

estão disponíveis para todos que tiverem condições e vontade de participar. N a visão de Palfrey 

e Gasser (2011, p. 288): 

A internet proporciona as ferramentas que capacitam as pessoas, jovens e 
velhas, a ter um maior nível de participação direta e pessoal no processo 
formal da política - se elas assim o quiserem. Nenhuma tecnologia nova vai 
fazer alguém ter experiência de conversão. O que a rede proporciona é uma 
plataforma cada vez mais útil e atrativa para aqueles que estão predispostos a 
serem ativos na vida cívica. 

O uso das mídias sociais como ferramentas que potencializam maior 

participação da sociedade no processo político é o que se passa a tratar. 

3.3 Os usos e aplicações das mídias sociais para participação cidadã: teoria e prática 

Enquanto ambientes de comunicação específicos e privilegiados em termos de 

alcance e ressonância, as mídias sociais possibilitariam uma maior participação da sociedade 

na esfera política. Disponibilizar e estimular o cidadão a participar desses canais podem ser 

ações fundamentais para o desenvolvimento da sociedade. A integração e articulação das 

pessoas, que por meio delas se organizam de maneira igualitária, potencializa a realização do 

desenvolvimento social, cultural, econômico e político. 

Conforme abordado, a democracia acarreta a existência de um espaço de 

liberdade e de autodeterminação dos cidadãos dentro da sociedade, que o permite formar 

livremente sua vontade e participar dos assuntos públicos em condições de igualdade. Nesse 

sentido, o direito de informação e comunicação pública ou, simplesmente, direito à 

comunicação pública é uma condição que melhora e facilita o exercício da participação política 
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ao contribuir para a formação da vontade popular. A formação da opinião social é uma 

qualidade indispensável no Estado Democrático de Direito, fim legítimo do direito de 

informação e comunicação pública (FARRANHA, 2014; REGAÑA, 2015). 

Para que se encontre diante do direito de comunicação pública, são necessários 

dois requisitos: o direito de receber e a comunicar livremente informação sobre assuntos de 

interesse geral ou relevância pública e que a informação sobre esses fatos seja verdadeira 

(REGAÑA, 2015). Devido ao interesse social da informação, seja pelo caráter público da 

pessoa a que se refere ou pelo fato sem si, o requisito da veracidade exige devida diligência na 

verificação dos fatos noticiados e seu contraste com dados objetivos. 

A zona de interferência onde se convergem o direito de informação e 

comunicação pública e o direito de participação política é, portanto, o princípio democrático. 

U m dos postulados do Estado Democrático Liberal é o direito de ser informado para poder 

exercer os direitos de participação política responsavelmente e em condições de igualdade, de 

modo a materializar-se no princípio democrático. Somente uma sociedade informada 

devidamente sobre os assuntos de relevância política ou interesse público pode agir em 

conformidade para utilizar os mecanismos de participação política (REGANÃ, 2015). 

N a necessidade de reformulação do paradigma democrático e da relação 

"governantes-governados" reside a ideia do papel desempenhado pelas redes sociais no 

exercício das liberdades de informação e comunicação pública, na formulação da vontade 

popular e, por consequência, na participação política. N a visão de professora espanhola de 

Direito Constitucional, Lorena Chano Regaña (2015, p. 84), "la sociedad demanda un 

conocimiento permanente de las actividades de los poderes públicos y un papel activo en la 

toma de decisiones públicas, ya que el actual sistema realiza deficientemente el principio de 

gobierno democrá t ico" . 1 4 

Nesse sentido, é fundamental o papel das mídias sociais (REGAÑA, 2015, p. 

83), uma vez que: 

[...] contribuyen a garantizar la formación de la opinión ciudadana libre y son 
vehículo imprescindible de la libertad de expresión en sentido amplio. A 
través de las redes sociales se opera la materialización de la libertad 

1 4 "a sociedade demanda um conhecimento permanente das atividades dos poderes públicos e um papel 
ativo na tomada de decisões públicas, já que o atual sistema realiza deficientemente o princípio do 
governo democrático". (Tradução nossa). 
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ideológica 1 5 del art. 16 CE y se realiza la doble dimensión del derecho a 
"recibir" y "transmitir" información. 1 6 

Ao levantar hipóteses para se pensar na relação entre ambiente online, 

especificamente sites de redes sociais, e a ação política, Santos (2012) considera que tais 

ambientes podem ser analisados a partir da sua capacidade de gerar múltiplas visibilidades. 

Dos modos de visibilidade que podem gerar influência na esfera de decisão 

política, o primeiro seria a visibilidade pública, ou seja, o fato de conseguir tornar um tema ou 

questão um problema social constituído (SANTOS, 2012). O processo de formação de uma 

agenda pública envolve uma visibilidade ampliada, geralmente conseguida por meio dos meios 

de comunicação de massa. Essa visibilidade gerada pelos meios de massa é fruto de um fluxo 

múltiplo de influências - critérios de noticiabilidade, pressões dos sistemas econômico e 

político, fatos sociais de grande visibilidade etc - que irá influenciar na decisão do que entra na 

pauta do dia. Ao entrar na pauta do dia, um tema passa a ser amplamente discutido socialmente 

o que gera pressão sobre o sistema político para que providências sejam tomadas em relação a 

ele. 

1 5 Neste trecho, a autora faz referência ao termo "liberdade ideológica" do art. 16.1 da Constituição 
Espanhola (CE) de 1978. Em outras partes do texto, há menção de que as liberdades consagradas no art. 
20 da CE e, em particular a comunicação pública, disposta no parágrafo 1.d, são os instrumentos por 
meio dos quais se canaliza a liberdade ideológica reconhecida no art. 16, as mesmas protegidas em 
qualquer Estado Democrático de Direito. Em relação à Constituição Brasileira, em seu art. 5°, a Carta 
Magna protege a liberdade de expressão, onde a prerrogativa basilar consiste na possibilidade do 
indivíduo manifestar-se, exprimir livremente suas concepções, sejam elas de caráter político, ideológico, 
religioso, científico e artístico ou de outra natureza singular (BARROS; NASCIMENTO, 2015, p. 164). 
Seguem as citadas disposições da Constituição Espanhola (ESPANHA, 1978): 
"Artigo 16 
1. É garantida a liberdade ideológica, religiosa e de culto dos indivíduos e comunidades sem mais 
limitações, em suas manifestações, que a necessária para a manutenção da ordem pública protegida por 
lei. 
[...] 
Artigo 20 
1. São reconhecidos e protegidos os direitos: 
a) a expressar e divulgar livremente os pensamentos, ideias e opiniões por meio de palavras, escrita ou 
qualquer outro meio de reprodução. 
b) à produção e criação literária, artística, científica e técnica. 
c) à liberdade acadêmica. 
d) a comunicar ou receber livremente informação verdadeiras por qualquer meio de comunicação. A lei 
regulará o direito à cláusula de consciência e ao sigilo profissional no exercício destas liberdades" 
(Tradução nossa). 
1 6 [...] contribuem para garantir a formação da opinião cidadã livre e são veículos imprescindíveis da 
liberdade de expressão em sentido amplo. Por meio das redes sociais se opera a materialização da 
liberdade ideológica do art. 16 da CE e se realiza a dupla dimensão do direito a "receber" e "transmitir" 
informação. (Tradução nossa). 
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Nesse primeiro sentido de visibilidade, os sites de redes sociais contribuiriam de 

duas formas. Primeiro na produção de uma visibilidade interna à rede - quando um tema se 

dissemina pela rede ganhando visibilidade dentro dela - que, por vezes, pode ser apropriada 

pelos meios de comunicação de massa e chegar a fazer parte da agenda pública. Isso poderia 

acontecer, sobretudo, porque esses ambientes online têm se mostrado fontes privilegiada dos 

jornalistas, o que facilita esse trânsito. 

Uma segunda forma de ganhar visibilidade pública que é facilitada pelos sites 

de relacionamento é a possibilidade de grandes eventos públicos. Os sites de redes sociais 

facilitam os processos de mobilização política, por possibilitarem a comunicação instantânea 

entre grande quantidade de pessoas, a organização e publicização de informações e visibilidade 

da vinculação a elas. Se a mobilização resulta em um fato social de importância incontestável, 

é difícil que as mídias de massa possam deixar de colocá-la em pauta. 

Entretanto, é possível outra forma de visibilidade que também pode influenciar 

o processo de decisão política, sem necessariamente passar pela agenda pública. Essa 

visibilidade dependeria da criação de canais específicos pelo governo para ouvir as demandas 

e opiniões dos cidadãos e ficaria, assim, restrita ao próprio sistema político. Por advir de uma 

demanda do próprio sistema político, é de se esperar que as informações coletadas sejam 

efetivamente em processos de decisão política. 

Nesse aspecto, as mídias sociais podem funcionar de duas maneiras. Primeiro, 

elas são um importante repositório de informações e opiniões dos cidadãos que podem ser uma 

extraordinária fonte de informações para um governo interessado em saber o que a sociedade 

pensa sobre um determinado tema. Além disso, podem também ser a plataforma por meio da 

qual se pode incentivar e coletar informações que sejam do interesse do sistema político. 

Oliveira et. al (2014, p. 252) reforçam também os benefícios desses canais para 

uma interação mais eficiente: 

Para o cidadão que faz uso dos perfis ou páginas do Governo, em especial, 
esta possiblidade de contato imediato representa uma grande mudança em 
comparação aos outros meios já existentes, em que o simples envio de 
reclamações ou a própria discussão sobre temas de interesse público eram 
impossíveis ou extremamente burocráticas e/ou lentas. 

Outra discussão em torno dos sites de relacionamento seria a sociabilidade 

gerada nesses ambientes e sua relação com a ação política (SANTOS, 2012). O que muitas 



53 

iniciativas de participação civil tentam fazer é criar uma instância separada da sociabilidade, 

onde se discuta política. E, em sua maioria, essas instâncias não se mostram efetivas por não 

conseguirem os níveis esperados de participação, discussão, responsividade, entre outros. 

Apesar da validade política dessas instâncias, as conversações cotidianas, aquelas envolvidas 

na sociabilidade, não seriam de maneira satisfatória refletidas, debatidas e formuladas de 

maneira suficientemente sofisticadas, para ter efeito efetivo nas ações políticas. 

O desafio seria, portanto, disponibilizar canais de interlocução da esfera civil 

com a esfera de decisão política que sejam criados a partir dessas conversações cotidianas, onde 

as falas políticas emergem, as manifestações cidadãs sobre políticas acontecem (SANTOS, 

2012). Ao assistir noticiário, conversar com colegas, indignar-se com buracos da sua rua, as 

pessoas estão envolvidas com problemas de causas ou consequências políticas. Dessa maneira, 

não se dispensam ou desqualificam critérios mais apurados da construção dos discursos 

políticos, mas se considera que eles podem ser mais propriamente exigidos das instâncias onde 

se supõe que os atores que ali participam tenham mais tempo, energia e interesse para investir 

nesse processo, exigindo-se todos os pré-requisitos e qualificações de uma deliberação política, 

tais como a elaboração de argumentos, a discussão livre de pontos de vista, o respeito ao 

argumento alheio, entre outros pontos. 

Neste aspecto, as mídias sociais, em especial os sites de relacionamento, podem 

auxiliar nesses esforços em dois sentidos. O primeiro seria por estarem emaranhadas no 

cotidiano e na sociabilidade das pessoas, como se pode observar na linguagem informal 

utilizada pelos usuários. Segundo, opções de sites de redes sociais já estão disponíveis, não 

sendo necessários gastos de recursos para desenvolvimento de novos canais de diálogo pelo 

poder público. 

Por meio do tratamento de todo material oriundo do resultado das trocas 

simbólicas e capital social dentro das mídias sociais, enquanto repositório de conhecimento e 

de fácil acesso, os gestores públicos teriam a possibilidade de analisar as demandas sociais, 

bem como o interesse dos cidadãos, para desenvolverem um melhor planejamento estratégico, 

bem como políticas públicas mais efetivas e que supram ou até mesmo superem as necessidades 

da sociedade. Nas palavras de Dziekaniak (2011, p. 132): 

[... ] pode-se relacionar a importância da utilização das redes sociais em 
projetos e-gov, na medida em que tais projetos devem ser desenvolvidos 
considerando sempre a participação do cidadão, não só enquanto 
consumidores de informação, mas também criadores e seus gestores, 
desarticulando instâncias hierárquicas pré-estabelecidas e recriando novos 
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espaços de comunicação. Em um devir de interação que deva colocar o 
cidadão como centro de descobertas e decisões nas searas públicas e políticas, 
realocando o papel decisivo e central do governo para as mãos de muitos ou, 
pelo menos, de todos que interessar participar. 

Deixado somente no âmbito das redes, o conhecimento surgido pela 

comunicação entre cidadãos nesses espaços desintegra-se à medida que não é acompanhado 

pelo governo e deixa de servir como matéria-prima para aprimoramento da gestão 

governamental. Dziekaniak (2011, p. 133) entende por uma falta de percepção do governo para 

o conhecimento oriundo das mídias sociais 1 7 : 

O próprio cidadão compreende, ainda que o governo não, que é através do 
compartilhamento de ideias, conhecimentos e ações - via espaços para trocas 
compartilhadas que a sociedade se desenvolverá. Prova disto são as inúmeras 
redes sociais criadas pelos cidadãos que discutem plataformas de governo e 
demandas sociais. No entanto, o governo ainda precisa desenvolver essa 
visibilidade, e compreender sua importância, porquanto ainda não se engajou 
nestes canais espontâneos, criados e fomentados pelos cidadãos, o que o leva 
a perder oportunidade de desenvolvimento de uma gestão satisfatória e 
apoiada pelos cidadãos, baseada na participação cidadã e amparada pela busca 
de resoluções a demandas legítimas. 

Apesar do que defende Dziekaniak (2011), que o governo ainda não compreende 

a importância do conhecimento oriundo das trocas compartilhadas promovidas pelas redes 

sociais virtuais enquanto potencializador para o desenvolvimento da sociedade, no Brasil 

inúmeros casos comprovam maior importância que vem sendo dada ao uso das mídias sociais 

online pelo poder público. Algumas experiências ainda carecem de incrementos, mas são 

importantes ao sinalizar uma nova postura do governo em criar novos canais para promoção de 

participação cidadã nas decisões políticas. É que será tratado no próximo tópico. 

3.3.1 O uso das mídias sociais pelo poder público brasileiro 

Como resultado da popularização das mídias sociais, o Poder Executivo Federal, 

por meio do Decreto n° 7 .675 1 8 , de 20 de janeiro de 2012, em seu art. 35, IV, resolveu que 

Dziekaniak (2011) defende ainda o uso das mídias sociais para o próprio desenvolvimento de modelos 
dos programa de e-gov, de maneira mais aderentes às demandas advindas por parte da sociedade. Por 
meio da capital social presente nessas trocas, a autora sustenta como possível o desenvolvimento de um 
e-gov de sucesso, atendendo tanto requisitos governamentais, quanto requisitos da participação cidadã. 
1 8 Revogado pelo Decreto n° 8.189, de 21 de janeiro de 2014. Atualmente, a norma que dispõe sobre a 
estrutura regimental do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão é o Decreto n° 8.578, de 26 de 
novembro de 2015. 
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compete ao Departamento de Governo Ele t rôn ico 1 9 "definir e publicar padrões e melhores 

práticas de uso da internet, inclusive de redes sociais, para melhoria da gestão e disponibilização 

de conteúdos públicos digitais" (BRASIL, 2012a). 

Nesse sentido, em 26 de outubro de 2012, foi lançada a primeira versão do 

Manual de Orientação para Atuação em Redes Sociais (BRASIL, 2012c ) 2 0 , que padroniza a 

comunicação digital do Poder Executivo Federal nas mídias sociais, sendo considerado um dos 

principais documentos para fixar parâmetros para o uso de perfis governamentais. O manual 

indica diretrizes de como devem ser as postagens nas mídias, incluindo a linguagem verbal e 

visual a ser utilizada, a postura dos servidores na gestão dos perfis e como reagir a uma eventual 

crise de imagem da marca. O material também demostra como deve ser realizado o 

monitoramento das redes e métodos para que os conteúdos tenham maior alcance entre os 

usuários. 

Reafirmando a importância do uso das mídias sociais pelo governo, foi publicada 

pelo Conselho de Segurança Nacional a Portaria n° 38, de 11 de junho de 2012, que estabelece 

diretrizes de segurança da informação e comunicações para o uso das redes sociais, nos órgãos 

e entidades da Administração Pública Federal (APF), direta e indireta. A Portaria ressalta a 

nova realidade de interação e comunicação entre as pessoas, empresas, órgãos e entidades 

públicas e privadas, mas que, quando não utilizada com critérios bem definidos, pode trazer 

riscos à segurança da informação e comunicações (BRASIL, 2012b): 

O fenômeno das redes sociais é uma realidade mundial. No Brasil, o seu uso 
vem crescendo exponencialmente, inclusive nos órgãos e entidades da APF, 
como uma ferramenta para aproximarem-se ainda mais do cidadão brasileiro 
e prestar atendimento e serviços públicos de forma mais ágil e transparente, 
em consonância com os princípios constitucionais da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. [...] Essa nova realidade 
de interação e comunicação entre as pessoas, empresas, órgãos e entidades 
públicas e privadas, quando não utilizada com critérios bem definidos pode 
trazer riscos à Segurança da Informação e Comunicações (SIC). 

D o mesmo modo, define que os órgãos ou entidades deveram nomear servidor 

público para a gestão do perfil institucional nas redes sociais com o seguinte perfil profissional: 

capacidade de estabelecer bons relacionamentos interpessoais, de interagir e dialogar com as 

O departamento passou a ser chamado de "Departamento de Governo Digital", a partir da publicação 
do Decreto n° 8.189, de 21 de janeiro de 2014, contendo as mesmas competências. Os motivos que 
levaram à modificação do nome não serão objeto deste estudo. 
2 0 Outro exemplo de manual de redação em mídias sociais do governo federal é o da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA, 2012). 
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demais áreas presentes nas redes sociais, proativo e, principalmente, que conheça e entenda o 

negócio do órgão ou entidade (BRASIL, 2012b). 

Mais recentemente, foi editado o Decreto n° 8.638, de 15 de janeiro de 2016, que 

institui a Política de Governança Digital no âmbito dos órgãos e das entidades da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional. O regulamento, com objetivos de implementar 

os preceitos de governança digi ta l 2 1 no governo federal sobretudo de e-democracia, como pode 

ser observado nos incisos II e III do art. 1°, tem entre suas finalidades (BRASIL, 2016a, art. 

Art. 1° Fica instituída a Política de Governança Digital para os órgãos e as 
entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, 
com as seguintes finalidades: 
I - gerar benefícios para a sociedade mediante o uso da informação e dos 
recursos de tecnologia da informação e comunicação na prestação de serviços 
públicos; 
II - estimular a participação da sociedade na formulação, na implementação, 
no monitoramento e na avaliação das políticas públicas e dos serviços públicos 
disponibilizados em meio digital; e 
III - assegurar a obtenção de informações pela sociedade, observadas as 
restrições legalmente previstas. 

Entre as diretr izes 2 2 que deverão ser observadas para o planejamento e a 

execução de programas, projetos e processos relativos à governança digital pelos órgãos e pelas 

entidades do governo federal está a oferta de "canais digitais de participação social na 

formulação, na implementação, no monitoramento e na avaliação das políticas públicas e dos 

serviços públicos disponibilizados em meio digital" (BRASIL, 2016a, art. 4°, II). 

Desse modo, as mídias sociais, por meio do dispositivo citado, poderão ter seu 

uso ampliado pelo governo federal, tendo em vista as potencialidades de interação propiciadas 

por estes recursos. Outros estudos sobre este tema deverão ser realizados, observando possíveis 

mudanças provocadas pela publicação do Decreto n° 8.638 no uso das mídias sociais pela 

administração pública federal. 

Como possível influência das políticas do governo federal para uso de mídias 

sociais, é expressivo o número de órgão públicos que utilizam as mídias sociais. Segundo dados 

2 1 O decreto define governança digital em seu art. 2°, inciso VI, como a utilização pelo setor público de 
recursos de tecnologia da informação e comunicação com o objetivo de melhorar a disponibilização de 
informação e a prestação de serviços públicos, incentivar a participação da sociedade no processo de 
tomada de decisão e aprimorar os níveis de responsabilidade, transparência e efetividade do governo. 
2 2 Outras orientações a serem seguidas são o autosserviço na prestação de serviços públicos; a publicação 
de dados em formato aberto; a promoção do reuso de dados pelos diferentes setores da sociedade, com 
o objetivo de estimular a transparência ativa de informações; e o compartilhamento de informações entre 
as entidades sempre que houver necessidade de simplificar a prestação de serviços à sociedade 
(BRASIL, 2016a, art. 4°). 
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da "Pesquisa TIC Governo Eletrônico 2013" (CETIC, 2014), a maior parte dos órgãos públicos 

federais e estaduais já estão presentes nas mídias sociais: 8 8 % e 7 3 % , respectivamente. Quando 

analisados por poder, os resultados apontam que os órgãos do Judiciário (96%) e do Legislativo 

(88%) estão mais presentes em redes sociais online. Os dados constam na Tabela 1. 

Tabela 1 - Proporção de órgãos públicos que estão presentes em mídias sociais, por poder e 
ente federativo - Brasil - 2013 

Percentual 

T O T A L 

P O D E R 

E N T E 
FEDERATIVO 

Executivo 
Judiciário 
Ministério 

Público 
Legislativo 

Federal 
Estadual 

Sim 

74 
73 
96 

76 

88 
88 
73 

Não 

25 
27 
4 

24 

1Q 
12 
27 

Não sabe/Não 
respondeu 

o 
Q 
Q 

2 
Q 
Q 

Fonte: CETIC, 2014. 
Nota: percentual sobre o total de órgãos públicos federais e estaduais que utilizam computador. 
Base: 1.586 órgãos públicos federais e estaduais que declararam utilizar computador nos últimos 12 
meses. Dados coletados entre outubro e dezembro de 2013. 

Q 

A pesquisa também apontou as principais mídias utilizadas: 6 6 % dos órgãos 

públicos federais e estaduais estão presentes em sites de relacionamento, tais como Facebook 

ou Google+; 5 9 % estão em plataformas de microblog, a exemplo do Twitter; e 4 3 % estão 

presentes em plataformas de vídeos, como YouTube e Vimeo. A distribuição entre os poderes 

nos diferentes tipos de mídias é apresentada no Gráfico 1. 
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Gráfico 1 - Proporção de órgãos públicos federais e estaduais presentes em mídias sociais, por 
poder e tipo de mídia social - Brasil - 2013 
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Fonte: CETIC, 2014. 
Nota: percentual sobre o total de órgãos públicos federais e estaduais que utilizam computador. 

Em relação ao Poder Executivo municipal (TABELA 2), pouco mais da metade 

(56%) das prefeituras declaram participar de pelo menos uma mídia social. Nas capitais, a 

proporção atinge 85%, e o interior acompanha a média total. 

m 
i¿3 

-n 

Tabela 2 - Proporção de prefeituras que estão presentes em mídias sociais, por localização 
- Brasil - 2013 

Percentual Sim Não 
Não sabe/Não 

respondeu 
T O T A L 56 42 2 

L O C A L I Z A Ç Ã O 
Capital 
Interior 

85 
56 

12 
42 

4 
2 

Fonte: CETIC, 2014. 
Nota: percentual sobre o total de prefeituras que utilizam computador. 
Base: 5.564 prefeituras que declararam utilizar computador nos últimos 12 meses. Dados coletados 
entre outubro e dezembro de 2013. 

Também são encontradas diferenças quanto aos tipos de redes sociais online nas 

quais estão presentes as prefeituras das capitais e do interior (GRÁFICO 2). Enquanto as 

capitais se encontram mais presentes em sites de relacionamentos, como Facebook (81%), 

seguido de microblog, como Twitter (81%), e vídeos, como o YouTube (58%), a ordem de 
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C A P I T A L I N T E R I O R C A P I T A L I N T E R I O R C A P I T A L I N T E R I O R C A P I T A L I N T E R I O R C A P I T A L I N T E R I O R 

M I C R O B L O G , S I T E S DE V Í D E O S , C O M O F O T O S , C O M O B L O G S 
C O M O T W I T T E R R E L A C I O N A M E N T O , Y O U T U B E I N S T A G R A M 

C O M O F A C E B O O K 

Fonte: CETIC, 2014. 
Nota: percentual sobre o total de prefeituras que utilizam computador. 

Em estudo de caso realizado por Angelis (2014), o autor analisa ações do 

governo da presidente Dilma Rousseff em ingressar nas redes sociais após a onda de 

manifestações de junho de 2013, percebendo uma mudança de postura do Poder Executivo 

Federal para "ouvir as vozes que vinham das ruas" e ecoavam nestas mídias, expressão muitas 

vezes utilizada nos discursos da presidente. Os protestos tiveram esta particularidade em relação 

aos movimentos até então vistos no país: foram organizados e convocados pelos sites de redes 

sociais. 

As manifestações 2 3 , que ficaram conhecidas como Jornadas de Junho, t iveram 

como ponto de partida o aumento da tarifa dos transportes públicos em várias capitais do país. 

A partir de então, as manifestações ganharam outras bandeiras de luta, tais como: baixa 

qualidade dos serviços públicos, alto custo da Copa do Mundo de 2014, corrupção, entre outras. 

2 3 Considerando que o foco do estudo é o uso das mídias sociais pelo poder público, não será 
aprofundada a questão, ficando apenas esse registro para contextualizar a narrativa. 

presença das prefeituras do interior é: sites de relacionamento (50%), vídeos (22%) e microblog 

(13%). 

Gráfico 2 - Proporção de prefeituras presentes em mídias sociais, por localização e tipo de 
mídia social - Brasil - 2013 
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O auge dos protestos aconteceu no dia 20 de junho, quando mais de um milhão de pessoas 

ocuparam espaços públicos de 25 capitais brasileiras. 

As pressões feitas por meio de sucessivos protestos resultaram em algumas 

medidas, particularmente o recuo das tentativas de aumento dos transportes por parte dos 

prefeitos, mas também a disposição demonstrada pela presidente Dilma - ainda em junho - em 

implantar cinco pactos nacionais: investimentos em transportes públicos, reforma política e 

combate à corrupção, investimentos em saúde, investimentos em educação, além de 

responsabilidade fiscal. Além disso, a presidente recebeu representantes dos movimentos 

sociais, em mais uma reação oficial às manifestações populares. 

Em setembro do mesmo ano, a presidente apresentou ações relacionadas à 

governança eletrônica, anunciando a criação do gabinete digital, com destaque para a 

reformulação do Portal Brasil (brasil.gov.br), que ganha status de porta de entrada da relação 

do cidadão com o governo federal. Entre as medidas do Novo Portal Brasil, destaca-se a criação 

de perfil no Facebook. O gabinete digital prometia ainda para outubro de 2013 a ampliação de 

canais de diálogo online com a sociedade, a criação de um canal de participação social para 

privilegiar o debate e a proposta das políticas públicas, bem como a reformulação do Portal 

Planalto (notícias da Presidência), com versão interativa no site de relacionamentos. 

Outro fato que demonstra mudança de comportamento do governo é o 

restabelecimento do perfil da presidente Dilma no Twitter, em 27 de setembro de 2013, com o 

seguinte tweet: "Eu voltei, voltei para ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar". 

Angelis (2014, p. 264), por meio do estudo de caso, conclui que a "governança 

e o governo eletrônicos são um caminho sem volta para as administrações públicas e que o 

ingresso do governo nas redes sociais, mesmo de forma incipiente, é um importante passo ao 

encontro da sociedade em rede". 

Nos estudos intitulados de "Redes Sociais e Administração Pública" 

( F A R R A N H A et. al, 2014) é discutida qual a natureza do espaço que as redes sociais virtuais 

criam e se esse espaço tem potencial para o florescimento de uma cultura democrática. O 

objetivo da pesquisa é identificar em que medida a informação apresentada pela Administração 

Pública nos sites de redes sociais - Twitter e Facebook - proporciona a efetivação do princípio 

da publicidade (art. 37, caput e parágrafo 1°, CF/88), ampliando as possibilidades de controle 

social sobre o Estado e de construção de mecanismos de aprofundamento da democracia. 

http://brasil.gov.br
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N a primeira parte da pesquisa foi realizada a análise do perfil do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), Secretaria Especial de Políticas para Igualdade Racial 

(SEPPIR) e Secretaria para Políticas para as Mulheres (SPM), no ano de 2013 e janeiro de 2014. 

A escolha dos órgãos se justificou pelo espoco de ação que possuem, que "mobiliza e interage 

com as questões pautadas pelo movimento social, a partir do processo de democratização 

brasileira" ( F A R R A N H A et. al, 2014, p. 3). 

Como observações iniciais, os pesquisadores concluem que as mídias sociais 

possuem um importante papel de divulgação, por parte dos órgãos e dos fãs, que por meio do 

comparti lhamento fazem a informação circular. Isso para efeito da noção de democracia 

participativa "é importante, pois não se faz um espaço de ouvir e ser ouvido sem informação" 

(FARRANHA et. al, 2014, p. 12). Além disso, os fãs dos perfis demonstram simpatia pelas 

causas: o volume de curtidas e comparti lhamentos indica que o conteúdo os afetam, podendo 

ser um indicador de identidade. Esse aspecto é também muito positivo: para a literatura mais 

recente da democracia e participação, identificação é "um valor fundamental para construção 

de uma cidadania ativa, pois trata-se de um sentimento de pertencimento (belonging)" 

(FARRANHA, et. al, 2014, p. 27). 

Por outro lado, os pesquisadores perceberam que grande parte do potencial das 

mídias ainda é pouco utilizado. Muita da ação dos órgãos tem sido a divulgação de informações. 

A maioria dos comentários presentes nas postagens realizadas não receberam uma resposta. 

Nesse sentido, "mais do que interação um perfil governamental serve para estimular a discussão 

de temas e conflitos recorrentes na agenda governamental" (FARRANHA, et. al, 2014, p. 27), 

mobilizando opiniões do cidadão para decisões que estão na pauta política brasileira. 

Oliveira et. al (2014) fazem a discussão da utilização das mídias sociais no caso 

do Gabinete Digital do Estado do Rio Grande do Sul. A promoção de um novo canal de 

participação cidadã é percebida entre as potencialidades do uso das mídias sociais: 

O Gabinete Digital do Rio Grande do Sul consiste em uma nova forma de 
participação do cidadão com o Governo Executivo Estadual, por meio de 
ferramentas online para que o participante possa influenciar na gestão pública 
e exercer maior controle social sobre as políticas estatais, ampliando e 
fortalecendo a democracia e a cidadania. (OLIVEIRA et al., 2014, p. 255). 

Entre as postagens mais curtidas estão a promoção do controle popular de obras 

públicas, como é o caso de rodovias e hospitais. Além disso, u m ponto que merece destaque no 

perfil do Gabinete Digital no Facebook, segundo os pesquisadores, é a possibilidade dos 
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internautas realizarem comentários de forma pública, visíveis para qualquer usuário, sendo 

"essencial para que se garanta a transparência e a possibilidade de que pessoas não satisfeitas 

com a atual política se manifestem, permitindo a liberdade de expressão e a aceitação de críticas 

pelo governo, que por meio delas, poderá corrigir problemas ou imperfeições" (OLIVEIRA et 

a l . , 2014, p. 257). 

Dessa análise, restou determinado que durante os 31 dias da análise do perfil, 

foram realizadas apenas 20 postagens, apenas em dias úteis e que em sua maioria versam sobre 

divulgações de eventos e de iniciativas do governo. Ainda, foi pouco expressiva a participação 

dos internautas, com apenas três comentários dentro do período. Pode-se relacionar esta 

pequena participação justamente ao fato da página não ser modificada com frequência, o que 

também justifica o pequeno número de curtidas, se considerado o número do eleitorado gaúcho. 

Para os pesquisadores (OLIVEIRA et al., 2014, p. 262): 

[...] a utilização das redes sociais online requer uma nova postura do Governo, 
que deve ser linear, constante e bem divulgada perante o internauta e o eleitor 
interessados. Para que as redes sociais governamentais na internet possam ser 
difundidas e a informação de interesse público alcance um número maior de 
pessoas, é necessário que exista, além de um cuidado com os conteúdos 
publicados, uma organização governamental para que estas informações 
sejam frequentes, que mantenham uma rotina de atualização e que se 
preocupem com o interesse do cidadão. Não basta criar a página: é necessário 
interagir, adicionar conteúdos, incentivar a discussão. 

Em As iniciativas de teor democrático nos tribunais regionais eleitorais: análise 

da virtualização, Freire e Grosselli (2011) estudam as principais características dos Tribunais 

Eleitorais e sua função dentro de um regime democrático, além de descobrirem alguns aspectos 

da ciberdemocracia presentes nessas cortes, reflexo do processo de virtualização pelo qual passa 

o Poder Judiciário. 

Os dados coletados à época demonstram que dos 28 Tribunais Eleitorais do país, 

18 (64%) contavam com perfil em sites de relacionamentos, representando, na conclusão das 

autoras, uma mudança de postura em curso no sistema de justiça, sendo a experiência de 

fundamental importância para a construção de uma nova cultura de democrática (FREIRE; 

GROSSELLI, 2011 , p. 122): 

O Poder Judiciário tinha como característica um insulamento, ritualística que 
afastava a população devido a obstáculos na linguagem e compreensão dos 
instrumentos. O uso das redes sociais sinaliza para uma disposição a interação 
e conexão com a opinião pública, dialogo e difusão de suas ações. Apesar do 
foco de utilização das redes sociais se basearem em inclusão de notícias não 
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se pode negar que é o início de um projeto para no futuro propiciar fóruns e 
discussões através destes canais. 

A seguir serão apresentados os recursos metodológicos utilizados para verificar 

a questão principal deste trabalho: com a expressiva ampliação do engajamento de usuários do 

Facebook no perfil "Senado Federal" nos últimos anos, indaga-se em que medida essa mídia 

social está sendo utilizada enquanto ferramenta de participação política dos cidadãos? 
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4 M E T O D O L O G I A 

N o presente capítulo pretende-se caracterizar os aspectos metodológicos do 

estudo e apresentar os procedimentos realizados para se atingir os objetivos propostos. 

Com base em seus objetivos pretendidos, a pesquisa classifica-se em 

exploratória e descritiva. De acordo com Gil (2002), as pesquisas exploratórias têm como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito 

ou a construir hipóteses. Por sua vez, as pesquisas descritivas visam à descrição das 

características de determina população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações 

entre variáveis. 

A pesquisa é exploratória porque, embora o Senado Federal brasileiro seja uma 

instituição com tradição e alvo de pesquisas em diversas áreas de investigação, não se verificou 

a existência de trabalhos acadêmicos que abordem o uso das mídias sociais na instituição. 

Descritiva, por expor as características do uso das mídias sociais no Senado Federal brasileiro 

enquanto canais para potencialização da participação política dos cidadãos. 

Quanto aos meios utilizados para alcançar seus objetivos, a pesquisa pode ser 

definida enquanto bibliográfica, documental e de campo, por intermédio de um estudo de caso. 

Classifica-se enquanto bibliográfica, pois se pautou na revisão da bibliografia 

relacionada às temáticas sobre internet, web 2.0, mídias sociais, governo eletrônico e e-

democracia, o que permitiu organizar um arcabouço teórico que fundamenta as respostas aos 

objetivos propostos para a pesquisa. Para construção do embasamento teórico pretendido no 

trabalho, foram consultados autores como Recuero (2009), Araújo (2007), Azevedo e Anastasia 

(2002), Faria (2012), Regaña (2015) e Farranha (2014). 

Enquanto pesquisa documental, a pesquisa proporcionou uma melhor visão do 

problema apresentado. Utilizou-se de uma base de documentos que ainda não receberam 

tratamento analítico, ou seja, fontes primárias de pesquisa, além de documentos que de alguma 

forma já foram analisados, especificamente relatórios. Para tanto, foi levantada a principal 

legislação pertinente aos temas estudados, tais como a Portaria n° 38, expedida pelo Conselho 

de Segurança Nacional (BRASIL, 2012b), o Regulamento Administrativo do Senado Federal 

(BRASIL, 1972), entre outros. Foram também considerados na pesquisa os manuais de 

procedimentos em mídias sociais expedidos pelo Senado Federal, a saber Manual de 



65 

Comunicação da Secom (BRASIL, 2012d) e o Guia de Atuação do Senado nas Mídias Sociais 

(BRASIL, 2016b). Outro importante conjunto de documentos consultados para realização do 

trabalho foram alguns relatórios disponibilizados pelo Núcleo de Mídias Sociais do Senado 

Federal (NMídias), que estão relacionados à atuação da instituição nas mídias sociais. São eles: 

Relatório post "E agora, quem poderá me defender?" (NMÍDIAS, 2015a), Relatório Mensal de 

Mídias Sociais - Agosto 2015 (NMÍDIAS, 2015b) e o Relatório Anual de Mídias Sociais 2015 

(NMÍDIAS, 2016). 

Por fim, a pesquisa também pode ser classificada como estudo de caso, porque 

está circunscrita à análise de dados de caso específico. Segundo Gil (2002, p. 54), tal 

modalidade de pesquisa "consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 

maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento". 

Foi escolhido o Senado Federal brasileiro como unidade-caso por dois motivos. 

Primeiro, por liderar pela segunda vez, em agosto de 2015, o ranking mundial de páginas no 

Facebook, entre órgãos de governo, em termos de engajamento, medido pelo número total de 

curtidas, comentários e compartilhamento (AGÊNCIA SENADO, 2015). Além disso, o perfil 

"Senado Federal" no Facebook apresentou um crescimento vigoroso no número de fãs em 2015, 

demonstrando sua capilaridade entre os usuários do site de relacionamentos. Entre janeiro e 

dezembro de 2015, houve um crescimento de mais de 214 ,8% no número de fãs, saltando de 

277 mil para 872 mil (NÚCLEO D E MÍDIAS SOCIAIS D O SENADO FEDERAL, 2016). 

Tendo em vista tratar-se de estudo do uso das mídias sociais pelo Senado Federal, as 

observações podem auxiliar na formulação de propostas de melhorias e correções do uso das 

mídias sociais na instituição estudada, bem como no poder público de modo geral, com fins de 

potencialização da participação cidadã na política. 

D o ponto de vista da coleta de dados, foram identificadas normas onde poderão 

ser percebidas orientações para a gestão de perfis do Senado Federal nas mídias sociais. A partir 

da identificação destes instrumentos, foi realizada a análise da página "Senado Federal" no 

Facebook, considerado o mais importante perfil da instituição, pelo número de fãs e pelo 

alcance dos conteúdos publicados. 

Foram obtidos junto ao NMídias alguns dados demográficos do público 

alcançado pelas postagens realizadas no perfil estudado, disponibilizados pelo Facebook aos 

administradores da conta. Os dados, portanto, não são de livre acesso ao público, estando 

disponíveis apenas no ambiente privado. A apresentação seguiu as divisões utilizadas pelo site 
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de relacionamentos por tipo de público ( fãs 2 4 , pessoas envolv idas 2 5 e pessoas alcançadas 2 6 ) , 

gênero e localização geográfica. Outros dados igualmente obtidos referem-se ao 

comportamento de acesso dos fãs, a partir de frequência de acesso por dia da semana e horários 

de maior acesso. Os dados foram coletados no dia 25 de janeiro de 2016. 

Para realização do estudo de caso, foram coletados dados a partir de dois 

instrumentos: entrevista semiestruturada e análise do post "E agora, quem poderá me 

defender?". 

a) Entrevista semiestruturada 

Foi realizada no dia 07 de janeiro de 2015, na sede do Senado Federal em 

Brasília/DF, entrevista semiestruturada com 03 membros do NMídias. A unidade é responsável 

pela criação da política de uso das mídias sociais na instituição e pela gestão do perfil "S enado 

Federal" no Facebook. Os entrevistados foram identificados como entrevistados A, B e C. O 

entrevistado A exerce função estratégica na unidade, quanto os demais atuam como operadores 

de perfis institucionais. A escolha dos entrevistados se justifica pelo interesse em conhecer o 

funcionamento da unidade pesquisada e dinâmica de gestão do perfil apresentado. 

O roteiro (ANEXO A), num total de 24 perguntas, foi estruturado em quatro 

partes: percepção sobre a temática "mídias sociais"; atuação do NMídias; questões relacionadas 

ao perfil "Senado Federal" no Facebook e questões relacionadas ao post "E agora, quem poderá 

me defender?" 2 7 . Apenas a última parte da entrevista foi realizada em conjunto com os 

entrevistados, responsáveis pela postagem analisada. As demais foram feitas somente com o 

entrevistado A. A entrevista foi gravada em um tablet e durou cerca de 70 minutos. 

2 4 Fãs são os usuários do site de relacionamentos que se cadastram em determinado perfil, por meio do 
botão "curtir", e que passam a receber, em seu Feed de Notícias, publicações realizadas pelo perfil 
seguido. 
2 5 A métrica envolvimento ou engajamento leva em conta a quantidade de pessoas interagindo com as 
publicações, que é medido pelo número total de compartilhamentos, curtidas e comentários. 
2 6 Alcance é considerada a principal métrica do Facebook. De acordo com a Central de Ajuda do site de 
relacionamentos, o alcance da publicação é o número de pessoas que viram a publicação, contabilizada 
como tendo alcançado alguém quando é exibida no Feed de Notícias. Os números se aplicam aos 
primeiros 28 dias após a criação da publicação e incluem pessoas que visualizaram a publicação em 
computador e no celular. O alcance sempre será maior que o envolvimento, que contabiliza apenas 
interações com a publicação. 
2 7 As três primeiras partes foram realizadas apenas com o entrevistado A. A última parte, com todos 
entrevistados. 
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A análise foi feita a partir da percepção dos entrevistados sobre a gestão das 

mídias sociais no Senado Federal, relacionada às atividades de alimentação de informações, 

monitoramento dos conteúdos publicados, gestão de crise e projeções, entre outras, e 

comparada com as informações levantadas nas normas de atuação em mídias sociais. 

b) Análise do post "E agora, quem poderá me defender?" 

Para fins de análise da interação do Senado Federal com a sociedade nas mídias 

sociais, foi escolhido o post "E agora, quem poderá me defender?". A escolha se deve a uma 

série de fatores que, em conjunto, tornam a postagem singular. 

Primeiro, sua publicação foi realizada no perfil "Senado Federal" no Facebook, 

considerado o mais importante perfil institucional do Senado Federal, e principal perfil do Poder 

Legislativo brasileiro naquele site de relacionamentos. Desta forma, a publicação, teoricamente, 

poderia alcançar maior número de pessoas. Mais pessoas receberiam as informações publicadas 

na postagem e, consequentemente, haveria maior probabilidade de interação entre a instituição 

e seu público. 

Em segundo lugar, a publicação foi realizada em agosto de 2015. De acordo com 

a reportagem Página do Senado no Facebook alcança primeiro lugar do mundo entre órgãos 

de governo, neste mês foi a segunda oportunidade que o perfil "Senado Federal" no Facebook 

alcançou a liderança do ranking mundial, entre as páginas de instituições de governo, em termos 

de engajamento (número de compartilhamentos, curtidas e comentários). O resultado é reflexo 

do alcance conquistado durante todo o mês. De acordo com o Relatório Mensal das Mídias 

Sociais - Agosto de 2015, elaborado pelo NMídias , o alcance total acumulado foi de 79.279.640 

pessoas, o maior até então registrado naquele ano. Ainda, segundo o relatório, o perfil obteve 

crescimento de 50.754 curtidores no mês (+9,38%), terminando o mês com 591.896 fãs. Nesse 

sentido, a publicação, realizada durante o período analisado, seria beneficiada pela maior 

evidência do perfil e, por consequência, teria maiores chances de alcançar um número maior de 

pessoas e, consequentemente, de interação entre o Senado Federal e os cidadãos. 

Ainda, segundo a reportagem, a postagem foi emblemática para a equipe do 

NMídias, por ser a primeira ação conjunta do Senado Federal brasileiro em parceria com outros 

órgãos de governo em mídias sociais. Em Brasil (2016b), não há precisão explicita da ação, 

mas há o incentivo para promoção de campanhas para divulgação dos conteúdos que merecem 

destaque. Diante do exposto, o compartilhamento do post contribuiria para o atendimento do 
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aspecto informacional da democracia, por propiciar maior alcance de pessoas pela soma dos fãs 

de cada perfil. Por consequência, haveria maior probabilidade de interações do Senado com a 

sociedade. 

Finalmente, o post apresentava informações sobre procedimentos que a 

população poderia realizar quando certos direitos não estavam sendo efetivados, por exemplo, 

serviços de telefonia, planos de saúde, processos parados no Poder Judiciário, entre outros. 

Desta forma, acredita-se que a temática é de grande relevância para a cidadania e desperta 

bastante interesse na sociedade, sendo maiores as chances de visualização por um número maior 

de pessoas, aumentando as chances de interação entre a instituição e o público. 

A análise foi realizada de duas formas. Inicialmente, a partir da entrevista 

realizada com os membros da equipe do NMídias, para fins de conhecimento da campanha 

realizada e da percepção dos entrevistados sobre os resultados alcançados. Em seguida, o post 

foi analisado a partir da avaliação dos comentários realizados na publicação realizada no perfil 

estudado, num total de 390 comentários. A análise destas interações foi realizada entre os dias 

24 a 30 de novembro de 2015. Os comentários ocorreram da data da postagem, 12 de agosto de 

2015, até o dia 12 de novembro de 2015, sendo 265 comentários publicados da data da 

postagem, com 51 deles apenas nas duas primeiras horas da publicação. 

Cada um dos comentários foi avaliado dentro do contexto dos diálogos em que 

foram inseridos, identificando, desta forma, a relação que apresentavam entre si. Após uma 

observação inicial do conteúdo, foi criada tipologia para classificação do conteúdo, dividida em 

43 critérios. Optou-se, deste modo, por uma maior diversidade de critérios, com a intenção de 

exaurir todas as possibilidades possíveis de classificação dos conteúdos. Cada conteúdo, deste 

modo, poderia apenas receber uma classificação, o que facilitaria a conclusão final da análise. 

Os cr i tér ios 2 8 criados estão apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 - Critérios utilizados para classificação dos comentários do post "E agora, 
quem poderá me defender?" 

(Continua) 

Conteúdo Conteúdo 

Crítica ao tema 

Crítica ao Senado 

Elogio ao Senado e/ou outros órgãos e 
dúvidas 
Elogio à instituição privada e dúvidas 

2 8 Na seção 5.5.1 será detalhado o modo como foram criados os critérios para classificação dos 
comentários presentes no post "E agora, quem poderá me defender?". Serão, ainda, apresentados alguns 
comentários que exemplificam alguns critérios. A opção adotada foi para, didaticamente, facilitar o 
acompanhamento da análise pelo leitor, bem como suas conclusões. 
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Tabela 3 - Critérios utilizados para classificação dos comentários do post "E agora, 
quem poderá me defender?" 

Conteúdo 
Crítica ao Senado e/ou outros órgãos 
Crítica à instituição privada 
Crítica ao tema e sugestões 
Crítica ao Senado e sugestões 
Crítica ao Senado e/ou outros órgãos e 
sugestões 
Crítica à instituição privada e sugestões 
Crítica ao tema e dúvidas 
Crítica ao Senado e dúvidas 
Crítica ao Senado e/ou outros órgãos e 
dúvidas 
Crítica à instituição privada e dúvidas 
Elogio/apoio ao tema 
Elogio ao Senado 
Elogio ao Senado e/ou outros órgãos 
Elogio à instituição privada 
Elogio ao tema e sugestões 
Elogio ao Senado e sugestões 
Elogio ao Senado e/ou outros órgãos e 
sugestões 
Elogio à instituição privada e sugestões 
Elogio ao tema e dúvidas 
Elogio ao Senado e dúvidas 

(Conclusão) 

Conteúdo 
Sugestões ao Senado 
Sugestões ao Senado e/ou outros órgãos 
Sugestão à instituição privada 
Dúvida ao Senado 

Dúvida ao Senado e/ou outros órgãos 

Dúvida à instituição privada 
Resposta Senado à crítica 
Resposta outros órgãos à crítica 

Resposta Senado ao elogio 

Resposta outros órgãos ao elogio 
Resposta Senado à sugestão 
Resposta outros órgãos à sugestão 
Resposta Senado à dúvida 
Resposta outros órgãos à dúvida 
N ã o relacionado 
Resposta de usuário 

Comentário de outro órgão 

Comparti lhamento 

Sentido não identificado 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 

A seguir, serão expostos os resultados obtidos a partir da proposta apresentada. 
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5 MÍDIAS SOCIAIS N O SENADO F E D E R A L BRASILEIRO 

A presente seção tratará da análise dos dados levantados por meio do estudo de 

caso proposto. 

5.1 O Senado Federal brasileiro 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 consagrou em seu art. 

2° a tradicional tripartição de Poderes, ao afirmar que são Poderes da União, independentes e 

harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Cada um dos Poderes possui uma 

função predominante, ou típica, que o caracteriza enquanto detentor de parcela da soberania 

estatal, além de outras funções previstas no texto da Constituição, ou funções atípicas 

(MORAES, 2005, p. 372). 

As funções típicas do Poder Legislativo são legislar e fiscalizar. Desse modo, a 

Constituição prevê regras de processo legislativo para elaboração, debate e aprovação de leis 

pelo Congresso Nacional (BRASIL, 1988, art. 48), bem como determina que a esse Poder 

compete a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Poder 

Executivo, com auxílio do Tribunal de Contas da União (BRASIL, 1988, art. 70, grifo nosso): 

Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, 
quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções 
e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 
controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 

O que foi caracterizado enquanto accountability horizontal, o exercício da 

função típica do Poder Legislativo consiste no controle parlamentar por meio de fiscalização e 

pode ser classificado em político-administrativo e financeiro-orçamentário (MORAES, 2005). 

Pelo primeiro controle, o Legislativo poderá questionar os atos do Poder 

Executivo, tendo acesso ao funcionamento de sua máquina, a fim de analisar a gestão da coisa 

pública e, por consequência, tomar medidas que julgue necessárias. Além disso, a Constituição 

autoriza a criação de Comissões Parlamentares de Inquérito, que terão poderes de investigação 

próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos nos regimentos de cada Casa. Suas 
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conclusões, se for o caso, poderão ser encaminhadas ao Ministério Público, para que promova 

a responsabilidade civil ou criminal dos seus infratores. 

O segundo controle corresponde à fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial, prevista nos art. 70 da Constituição Federal. O 

exercício dessa função constitucional típica por parte do Congresso Nacional abrange também 

todas as contas de qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, 

guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União 

responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária. 

As funções atípicas constituem-se em administrar e julgar. A primeira ocorre, 

por exemplo, quando o Legislativo dispõe sobre a organização e operação interna, provimento 

de cargos, promoção de seus servidores. A segunda ocorre, exemplificativamente, no processo 

e julgamento do Presidente da República por crime de responsabilidade. 

Diferentemente dos Estados, Distrito Federal e Municípios, onde é adotado o 

unicameralismo, o Poder Legislativo Federal é b icamera l 2 9 , enunciado no art. 44 da 

Constituição Federal, exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos 

Deputados (primeira Câmara) e do Senado Federal (segunda Câmara). A divisão está ligada à 

escolha pelo legislador constituinte da forma federativa de Estado, pois no Senado Federal 

encontra-se de forma paritária, representantes de todos os Estados e do Distrito Federa l 3 0 , 

consagrando o equilíbrio entre as partes contratantes da Federal. Cabe ao Senado a "função de 

órgão representativo dos Estados federados na formação das leis nacionais, implementando-se, 

assim, o princípio da participação, essencial à configuração do federalismo" (CARVALHO, 

2008, p. 952). 

O Senado Federal brasileiro foi instituído pela Constituição do Império, 

outorgada em 1824. A Casa compõe-se de três representantes de cada Estado e do Distrito 

Federal, com mandato de oito anos, eleitos pelo voto majoritário. O sistema majoritário é aquele 

2 9 O bicameralismo brasileiro apresenta resquícios do bicameralismo de moderação, por configurar como 
condição de elegibilidade, dentre outras, para o Senado Federal, a idade mais avançada (35 anos) em 
relação à Câmara dos Deputados. Anote-se que, em razão da natureza da segunda Câmara, costuma-se 
classificar o bicameralismo como: a) bicameralismo aristocrático - a exemplo da Inglaterra, no séc. 
XIX, a Câmara Alta é integrada pela nobreza (Câmara dos Lordes); b) bicameralismo sistemático ou 
conservador - a estrutura e funções do Senado o tornam um freio contra excessos e desdobramentos da 
primeira Câmara; c) bicameralismo técnico - a segunda Câmara funciona como órgão de 
assessoramento técnico, sendo exemplo a Áustria, em 1934, por meio da figura das denominadas 
Câmaras corporativas; e d) bicameralismo federal (CARVALHO, 2008). 
3 0 A Câmara do Deputados compõe-se de representantes do povo (conjunto de brasileiros natos e 
naturalizados, conforme art. 12 da Constituição Federal) proporcionalmente à população em cada Estado 
ou Distrito Federal. 
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em que será considerado vencedor o candidato que obtiver maior número de votos, tendo a 

Constituição Federal optado pelo sistema puro ou simples (turno único) para a eleição dos 

senadores. A representação dos Estados e Distrito Federal será renovada de quatro em quatro 

anos, alternadamente, por um ou dois terços do Senado Federal (BRASIL, 1988, art. 46, §2°). 

O legislador constituinte brasileiro concedeu ao Senado Federal importância 

similar a dada à Câmara dos Depu tados 3 1 , conforme pode se observar na leitura dos arts. 51 e 

52 da Constituição Federal, com alguma vantagem para a segunda câmara. Compete 

privativamente ao Senado Federal (BRASIL, 1988, art. 52): 

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal: 
I - processar e julgar o Presidente e o Vice-Presidente da República nos crimes 
de responsabilidade, bem como os Ministros de Estado e os Comandantes da 
Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos 
com aqueles; 
II - processar e julgar os Ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros 
do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério 
Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos 
crimes de responsabilidade; 
III - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha 
de: 
a) Magistrados, nos casos estabelecidos nesta Constituição; 
b) Ministros do Tribunal de Contas da União indicados pelo Presidente da 
República; 
c) Governador de Território; 
d) Presidente e diretores do banco central; 
e) Procurador-Geral da República; 
f) titulares de outros cargos que a lei determinar; 
IV - aprovar previamente, por voto secreto, após arguição em sessão secreta, 
a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente; 
V - autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios; 
VI - fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o 
montante da dívida consolidada da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios; 
VII - dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito 
externo e interno da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal; 
VIII - dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União 
em operações de crédito externo e interno; 
IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida 
mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

3 1 Compete privativamente à Câmara dos Deputados: a) autorizar, por dois terços de seus membros, a 
instauração de processo contra o Presidente e o Vice-Presidente da República e os Ministros de Estado; 
b) proceder à tomada de contas do Presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso 
Nacional dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa; c) elaborar seu regimento interno; 
d) dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, 
empregos e funções de seus serviços, e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, 
observados os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; e e) eleger membros do 
Conselho da República, nos termos do art. 89, VII da Constituição Federal (BRASIL, 1988, art. 51). 
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X - suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada 
inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal; 
XI - aprovar, por maioria absoluta e por voto secreto, a exoneração, de ofício, 
do Procurador-Geral da República antes do término de seu mandato; 
XII - elaborar seu regimento interno; 
XIII - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, 
transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços, 
e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os 
parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias; 
XIV - eleger membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII. 
XV - avaliar periodicamente a funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, 
em sua estrutura e seus componentes, e o desempenho das administrações 
tributárias da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. 

Dentro as competências do Senado Federal, o art. 52, XIII dispõe sobre sua 

organização e funcionamento. Por meio do seu Regulamento Administrativo, o Senado Federal 

legislou sobre sua estrutura, competências e funcionamento dos seus órgãos administrativos. A 

seguir, será apresentado o Núcleo de Mídias Sociais do Senado Federal, estrutura responsável 

pela criação e gestão da política de uso das mídias sociais no Senado brasileiro. Também serão 

expostas as principais regras para operação dos perfis institucionais. 

5.2 O Núcleo de Mídias Sociais e a gestão das mídias sociais no Senado Federal brasileiro 

a) Histórico 

O Núcleo de Mídias Sociais (NMídias), ligado à Secretaria de Comunicação 

Social (SECOM), entre outras atribuições, é responsável pela criação e gestão da política de 

uso das mídias socais no Senado Federal brasileiro. O Núcleo ainda conta a unidade de Serviços 

de Gestão de Perfis e Conteúdo, cuja responsabilidade principal é a operacionalização dos perfis 

institucionais gerenciados pelo Núcleo de Mídias Sociais. As atribuições estão elencadas no 

Regulamento Administrativo do Senado Federal (BRASIL, 1972, art. 272, grifo nosso): 

Art. 272. À Secretaria de Comunicação Social compete formular, coordenar e 
supervisionar a execução de programas concernentes à política de 
comunicação social do Senado Federal; coordenar, orientar, e avaliar a 
divulgação das atividades do Senado e dos senadores, em sua atribuição 
constitucional, assegurando transparência e interação com a sociedade, por 
meio da transmissão dos eventos legislativos e de cobertura jornalística 
apartidária, imparcial e não opinativa, por meio de seus veículos de 
comunicação impressos, eletrônicos, digitais e interativos e permanente 
atualização técnica; definir política e coordenar a criação e gestão dos 
perfis institucionais do Senado em mídias sociais; apoiar e promover as 
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iniciativas de relacionamento institucional do Senado Federal e dos senadores, 
em suas atribuições constitucionais, com os demais poderes, com as 
organizações da sociedade e com cidadão; executar as atividades de assessoria 
de imprensa institucional; coordenar e gerir a operação e manutenção dos 
recursos de áudio, a instalação e suporte aos aparelhos eletrônicos de exibição 
e o fornecimento de cópias em áudio e vídeo; executar a política de rede da 
TV Senado e da Rádio Senado definida pela Comissão Diretora e gerir e 
fiscalizar os respectivos serviços de transmissão e retransmissão; gerir o 
acervo audiovisual multimídia do Senado e assessorar, nos assuntos de sua 
competência, a Presidência, a Comissão Diretora, as Comissões Permanentes 
e Temporárias e os senadores. 

[...] 
§ 2° As unidades diretamente subordinadas à Secretaria de Comunicação 
Social têm as seguintes competências: 
[... ] 
X - Núcleo de Mídias Sociais compete planejar, gerenciar e orientar, no 
âmbito da Secretaria de Comunicação, a divulgação das atividades do Senado 
nas diversas redes sociais; coordenar a elaboração de regulamentação de 
atuação nas mídias sociais e mantê-la unificada e atualizada; formular, 
coordenar e supervisionar a política de atuação do Senado Federal nas 
Mídias Sociais; supervisionar a criação e o funcionamento dos perfis de 
mídias sociais do Senado; produzir relatórios com métricas para avaliar os 
resultados desses perfis; garantir que a administração das páginas em redes 
sociais institucionais do Senado Federal atenda às melhores práticas de 
comunicação, principalmente quanto ao formato, linguagem e conteúdo 
inerente a cada um dos canais de comunicação; assessorar tecnicamente o 
Comitê Gestor do Site do Senado Federal nas decisões sobre criação e 
manutenção de perfis do Senado nas redes sociais; e executar outras tarefas 
correlatas, com a seguinte unidade subordinada: 
a) Serviço de Gestão de Perfis e Conteúdo, ao qual compete monitorar, 
gerenciar e ampliar a divulgação dos conteúdos produzidos pela 
Secretaria de Comunicação em redes sociais; adequar e reestruturar esses 
conteúdos para que alcancem maior relevância em sistemas de pesquisa 
e busca; e monitorar, por meio de relatórios de acesso e visualizações, o 
acesso aos produtos por usuários da internet 3 2. 

A decisão quanto à criação e à manutenção de perfis institucionais do Senado Federal nas 

mídias sociais é de competência do Comitê Gestor do Site do Senado Federal, conforme 

disposto no art. 446, §3°, V I 3 3 c/c art. 272, §2°, X, do Regulamento Administrativo, no entanto, 

Em muitos trechos dos documentos que regulamentam o uso das mídias sociais no Senado Federal é 
usado o termo "rede social" no sentido de "mídia social". Acredita-se que o fato decorre da maior 
popularidade do primeiro sobre o segundo termo. Conforme entrevista realizada com membros do 
NMídias, a setor conhece as diferenças entre os termos, o que evidencia que as trocas são acidentais, 
sem intenção. 
3 3 Art. 446. Fica instituído, em caráter permanente, o Comitê Gestor do Site do Senado Federal, que tem 
por objetivo promover e gerenciar as ações que dizem respeito à estrutura de serviços e informações, à 
apresentação e à forma do sítio do Senado Federal nos ambientes de internet, intranet e mídias correlatas. 
§ 3° Ato do Diretor-Geral regulamentará o funcionamento do Comitê Gestor do Site que, dentre outras 
que o referido Ato estabelecer, terá as seguintes competências: 
[...] 
VI - definir normas para a criação, uso e extinção de contas institucionais de mídias sociais no âmbito 
do Senado Federal (BRASIL, 1972, art. 446). 
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o Núcleo de Mídias Sociais possui papel relevante nesta decisão por prestar assessoramento 

técnico ao Comitê Gestor. A decisão de criação de novos perfis é condicionada a parecer 

favorável emitido pelo NMídias, mediante apresentação de plano estratégico para operação 

(Planejamento do Perfil). 

De acordo com a entrevista realizada com membros do MMídias , até início de 

2015 não havia uma política única de gestão dos perfis adotada no Senado Federal. A criação 

de perfis nas mídias sociais dependia da iniciativa de algum servidor da casa que acreditasse na 

importância da presença da instituição nas mídias. Segundo a reportagem "Senado potencializa 

uso das mídias sociais", publicada no site do Senado em 16 de janeiro de 2015, até novembro 

de 2013, quando foi instituído Grupo de Trabalho para Análise do Uso de Mídias Sociais, pela 

Diretoria-Geral do Senado Federal, haviam 12 perfis no Facebook, 14 no Twitter, 9 no YouTube 

e 10 em outras mídias. 

O relatório produzido pelo Grupo de Trabalho recomendava que a supervisão do 

uso das mídias sociais, como Facebook e o Twitter, no Senado passasse para a SECOM. Até 

então, não havia um setor responsável pela presença do Senado nas mídias sociais de maneira 

integrada. Nas palavras do então Diretor-Geral da Secretaria, Davi Emerich: 

A decisão administrativa foi tomada à luz da realidade histórica, não se pode 
enquadrá-la. Passaremos a ter um núcleo, com a devida expertise, que possa 
supervisionar o uso. As mídias sociais são um fenômeno de comunicação 
modelada pelo senso comum e, portanto, muito erráticas. A supervisão por 
especialistas de comunicação ajudará a dar direção. 

Com a criação do NMídias em maio de 2015, foi realizado um estudo para 

redução dos perfis existentes, para fins de potencializar o uso. Os gestores dos perfis 

institucionais até então existentes foram procurados e foi oferecida a operacionalização da 

página pela equipe do NMídias. Apesar da política, muitos setores do Senado consideraram 

importante manter alguns perfis setoriais ativos, tais como a Presidência, a Biblioteca, o 

Instituto Legislativo Brasileiro (ILB), o Interlegis e a Procuradoria da Mulher. 

Hoje, a atuação dos setores do Senado nas mídias sociais é realizada de acordo 

com as características da unidade e ocorre sob orientação e supervisão do NMídias. Cada 

unidade que optar por atuar nas mídias sociais, com a justificativa de evitar riscos à imagem do 

Senado, deverá focar o conteúdo na exploração das especificidades do setor e que sejam 
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incompatíveis com os conteúdos de contas já existentes. Os conteúdos noticiosos e de 

divulgação institucional ficaram sob responsabilidade do Núcleo de Mídias Sociais. 

A criação de um novo perfil deve ainda respeitar os seguintes critérios: a unidade 

precisa produzir conteúdo com frequência suficiente para alimentar o perfil em longo prazo — 

ao menos um post de conteúdo próprio diário; a unidade precisa ter pessoal qualificado e em 

número suficiente para administrar o perfil, gerar conteúdo adaptado para o meio e em 

quantidade para manter o perfil ativo, monitorar e responder comentários; e os resultados 

obtidos e analisados a partir das estatísticas geradas pelos perfis — quantidade de fãs, 

engajamento, alcance — devem justificar o custo de mantê-los ativos. Para isso, o setor 

produzirá relatórios no máximo semestrais com as métricas, a serem encaminhados ao NMídias. 

O NMídias, atualmente, é responsável direto por todos os perfis "Senado 

Federal", considerados os principais do órgão, em todas as mídias sociais em que o Senado 

atual. Perfis com outros nomes são de responsabilidade de outros setores, por exemplo, o perfil 

"Senado Educação" é gerido pelo ILB. Excepcionalmente, a gestão do canal "Senado Federal" 

no YouTube é gerido pelo NMídias em parceria com a Secretaria Agência e Jornal do Senado. 

Hoje, o Senado conta com 25 perfis, sendo o Facebook e o Twitter as principais 

mídias sociais onde atua, além de estar presente no Instagram, no YouTube, no Tumblr e no 

Flickr. N o Flickr, dedicada ao compartilhamento de fotos, são oferecidas as imagens 

produzidas pelos fotógrafos da Secretaria Agência e Jornal Senado. Há mais de 70 mil fotos 

disponíveis para uso, exigindo-se apenas a menção à fonte e ao fotógrafo. N o canal " T V 

Senado" no YouTube, o internauta pode encontrar cerca de 50 mil vídeos, entre eles discursos 

dos senadores em Plenário, trechos das reuniões de comissões temáticas, produção jornalística 

da TV, entrevistas, além de programas especiais sobre temas como economia, história e cultura. 

O Quadro 2 apresenta os perfis institucionais do Senado Federal por mídia social. 

Quadro 2 - Perfis do Senado Federal brasileiro nas mídias sociais 
(Continua) 

Mídia Social Nome do Perfil 

Senado Federal 
Senado Educação 

Facebook Biblioteca 
Interlegis 

Procuradoria da Mulher 
Presidência 
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Quadro 2 - Perfis do Senado Federal brasileiro nas mídias sociais 
(Conclusão) 

Mídia Social 

Twitter 

YouTube 

Nome do Perfil 

Senado Federal 
Rádio Senado 

Presidência 
Senado Educação 

DataSenado 
Procuradoria da Mulher 

Interlegis 

TV Senado 
Senado Federal 

Senado Educação 
Interlegis 

Presidência 
Procuradoria da Mulher 

Flickr 

Senado Federal 
Senado The Commons 

Presidência 
Procuradoria da Mulher 

Instagram 

Tumblr 

Senado Federal 

Senado Federal 

Fonte: Senado Federal (20--?). Acesso em: 06 jan. 2016. 

A equipe do NMídias é formada atualmente por sete membros permanentes, 

além de um estagiário. Todos são profissionais de comunicação, com formação em jornalismo, 

publicidade e relações públicas. A gestão do NMídias está ligada à atividade estratégica da 

unidade, permanecendo em maior contato com a direção superior da SECOM. Cabe à gerência 

de Serviço de Gestão de Perfis e Conteúdo coordenar diretamente as atividades dos operadores 

dos perfis mantidos pela NMídias. Cada operador, por sua vez, é responsável por um perfil 

(SANTOS, 2016a). 

b) Normas de operação das mídias sociais no Senado Federal brasileiro 

Os dois instrumentos de trabalho utilizados como referência para 

operacionalização das mídias sociais pelos gestores de perfis, além de determinações 
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específicas para cada área da SECOM, são o Manual de Comunicação da SECOM (BRASIL, 

2012d) e, principalmente, o Guia de Atuação do Senado nas Mídias Sociais (BRASIL, 2016b), 

elaborado pelo NMídias . 

Há ainda um terceiro documento: o Planejamento do Perfil. Segundo o Manual 

de Comunicação, no Planejamento do Perfil devem ser estabelecidos os critérios para a 

efetivação da interatividade, como as formas de relacionamento com o interlocutor, os critérios 

para a frequência e o teor das respostas, o tratamento do conteúdo das mensagens e as rotinas 

de monitoramento. Em outras passagens, o Manual explica que o Planejamento do Perfil deve 

também prever os tipos de conteúdo a serem abordados ou evitados; em campanhas, programas 

e projetos, deve constar cronograma de ação com a discriminação do conteúdo em cada fase. O 

Guia menciona ainda a necessidade do planejamento definir o público-alvo e o percentual desse 

grupo que deve ser atingido. Conforme e-mail recebido de um dos membros do NMídias, os 

planejamentos dos perfis operacionalizados pela unidade estão sendo realizados, como 

expectativa de conclusão nos primeiros meses de 2016. Dessa forma, os documentos não serão 

analisados nesta pesquisa. 

b.1) Manual de Comunicação da SECOM 

O Manual de Comunicação conta com uma seção denominada Fundamentos e 

Diretrizes, que apresenta as políticas gerais de atuação das áreas da SECOM. N a parte 

Fundamentos, estão elencados a missão, os principais valores e a visão de futuro da Secretaria, 

a saber: 

Missão: Contribuir para o exercício pleno da cidadania por meio de uma 
comunicação inovadora, interativa, democrática e transparente do Senado e 
do Congresso Nacional com a sociedade. 
Princípios e Valores: 
• Ética: conduta que adota os padrões de honestidade, moralidade, 
universalidade, probidade e clareza como compromissos no desenvolvimento 
das tarefas profissionais. 
• Informação cidadã e responsabilidade social: compromisso com o 
direito do cidadão à informação clara, correta e isenta, de modo a contribuir 
para uma sociedade mais justa, harmônica e ambientalmente equilibrada. 
• Inovação e excelência técnico-profissional: busca permanente de novas 
tecnologias, mídias, linguagens e conteúdos, assim como o constante 
aprimoramento profissional e técnico do corpo de servidores e colaboradores 
para garantir uma comunicação pública de qualidade. 
• Interatividade: compromisso com o aprimoramento e a ampliação dos 
canais de comunicação entre a instituição e a sociedade, para um crescente 
diálogo do cidadão com o Legislativo. 
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• Transparência e isenção político-partidária: atuação apartidária, 
equânime e isenta no desenvolvimento das tarefas profissionais, de modo a 
garantir a disponibilidade da informação legislativa. 
• Valorização do Legislativo: compromisso com o esclarecimento da 
sociedade sobre o papel do Senado e do Poder Legislativo como essenciais 
para a democracia e a melhoria de vida dos cidadãos. 
Visão de Futuro: Ser referência em comunicação pública, levando as 
atividades do Senado Federal a um número cada vez maior de pessoas, de 
modo a ampliar a participação da sociedade no processo político e fazer com 
que os cidadãos valorizem o Parlamento como essencial para a democracia e 
a melhoria de vida dos brasileiros (BRASIL, 2012d, p. 1). 

A leitura das definições permite identificar que a estratégia da SECOM está 

alinhada às potencialidades de uso de mídias sociais pelo poder público. 

Em sua missão, a SECOM buscar contribuir para o exercício pleno da cidadania 

por meio de uma comunicação inovadora e interativa. Entre as características das mídias 

sociais, conforme apontado na seção 2 .1 , a comunicação proporcionada pelo advento da web 

2.0 é inovadora ao permitir aos usuários desempenharem funções anteriormente não exercidas, 

passando de meros espectadores da informação, para produtores, editores e distribuidores de 

conteúdo, estabelecendo um novo modelo, baseado na bidirecionalidade. Além disso, mídias 

sociais potencializam a interação entre as pessoas a partir do uso e difusão de informações e da 

colaboração na criação de conhecimento. Nesse sentido, as mídias sociais devem ser 

consideradas ferramentas importantes na promoção da missão institucional da SECOM. 

D o mesmo modo, as mídias sociais cumpririam importante papel na promoção 

do valor da interatividade, por ser uma alternativa para disponibilização de novos canais de 

comunicação entre a sociedade e Senado Federal, tal como elucidado pela SECOM, 

potencializando a participação cidadã no processo político. 

A informação cidadã e responsabilidade social, entre os valores perseguidos 

pela SECOM, têm compromisso com o direito do cidadão à informação clara, correta e isenta. 

N a visão da professora Regaña (2015), as mídias sociais seriam um potencial canal para o 

exercício das liberdades de informação e comunicação pública, na formulação da vontade 

popular, e consequentemente, na participação cidadã. Nesse caso, as mídias sociais 

contribuiriam para garantir a formação da opinião cidadã livre e são veículos imprescindíveis 

de liberdade de expressão, realizando a dupla missão do direito à comunicação pública de 

receber e transmitir informação. 

Outro valor ser destacado, em que as mídias sociais podem contribuir para sua 

promoção, seria a inovação e excelência técnico-profissional, por meio da busca permanente 

de novas tecnologias e mídias para a garantia de uma comunicação pública de qualidade. Neste 
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aspecto, as mídias sociais seriam alternativas às mídias tradicionais de comunicação, 

possibilitando uma comunicação mais direcionada ao público-alvo e de baixo custo, se 

comparado à divulgação realizada nos meios de comunicação de massa. Por exemplo, por meio 

dos perfis criados em sites de redes sociais, tal como Facebook, ou em microblog, como Twitter, 

é possível fazer uma comunicação mais eficaz e eficiente, direcionada aos fãs que interagem 

com a instituição, sem dispêndios de expressivos gastos se comparado às tradicionais 

campanhas publicitárias realizadas nas mídias tradicionais. 

Por fim, cabe destacar que a visão de futuro pretendida pela Secretaria de 

Comunicação Social do Senado Federal está fortemente ligada às potencialidades do uso das 

mídias sociais. Inicialmente, pelo volume de usuários que utilizam as mídias sociais, é possível 

uma comunicação para um número cada vez maior de pessoas. Segundo, pela alternativa que 

representam para a comunicação do cidadão com o Estado, o que contribui para a ampliação 

da participação da sociedade no processo político. Por outro lado, fazer com que o cidadão 

valorize o Parlamento como essencial para a democracia e a melhoria de vida dos brasileiros 

dependerá de fatores como a percepção de representatividade da sociedade pelos políticos 

eleitos. Nesse sentido, as mídias sociais podem contribuir, mas a concretização desse ponto 

depende muito mais de fatores ligados ao comportamento dos representantes na arena pública. 

N a parte Diretrizes, Brasil (2012d) define regras que estabelecem a política de 

atuação da SECOM em 12 temas transversais, a saber: ações institucionais; cobertura 

jornalística; conduta profissional; divulgação de produtos e serviços da Secretaria; gestão da 

informação; identidade visual; integração; mídias sociais; padrão de qualidade; qualidade da 

informação; relacionamento com os públicos; e responsabilidade social. 

De acordo com a subseção Mídias Sociais, as áreas da SECOM devem participar 

de redes sociais na internet, conforme suas características, com o objetivo de ampliar o 

conhecimento da sociedade sobre o trabalho legislativo. Os Usos34 descritos das mídias sociais 

são (BRASIL, 2012d): 

a) divulgar os programas e reportagens produzidos pelos veículos da SECOM; 

b) publicar a cobertura jornalística das atividades legislativas e institucionais 

do Senado; 

c) divulgar campanhas, programas e serviços institucionais do Senado; 

3 4 A mesma descrição está replicada no Guia de Atuação do Senado nas Mídias Sociais, o que é natural, 
tendo em vista que o Manual de Comunicação apresenta diretrizes para todas as políticas de 
comunicação do Senado Federal. 
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d) estimular a participação do cidadão ao abrir canais de diálogo com a 

sociedade; 

e) promover a imagem do Senado; e 

f) acompanhar a presença do Senado e dos temas legislativos nas redes sociais. 

Nota-se relevância dada na utilização das mídias sociais para divulgação de 

informações do órgão e de promoção institucional. Os verbos divulgar, publicar e promover 

apontam neste sentido. 

D o mesmo modo, deve ser destacado as finalidades de estimular a participação 

do cidadão ao abrir canais de diálogo com a sociedade e acompanhar a presença do Senado 

e dos temas legislativos nas redes sociais. O primeiro está ligado diretamente ao debate de e-

democracia, foco maior deste estudo. Nota-se que entre as diretrizes definidas de atuação do 

Senado nas mídias sociais é destacada a ampliação da participação cidadã no processo político, 

por meio de disponibilização de novos canais de interação com a sociedade em redes sociais na 

internet. O segundo uso elencado é complementar ao primeiro, remetendo ao monitoramento 

do conteúdo publicado pelos usuários nos perfis. Para efeito da noção de democracia 

participativa, tão importante quanto falar é ser ouvido (HINDMAN, 2009). 

b.2) Guia de Atuação do Senado nas Mídias Sociais 

Enquanto o Manual de Comunicação da SECOM é um instrumento diretivo, 

imprimindo orientações para todas as atividades relacionadas à comunicação do Senado, o Guia 

de Atuação do Senado nas Mídias Sociais orienta a atuação dos coordenadores e operadores 

dos perfis da instituição, de modo geral. 

O Guia de Atuação, em relação aos objetivos de participação do Senado Federal 

nas Mídias Sociais, vai além do Manual de Comunicação. Segundo o documento, o Senado 

participará de mídias sociais — e de formas semelhantes de comunicação que venham a ser 

criadas — com o objetivo de ampliar a transparência e o conhecimento da sociedade sobre o 

trabalho legislativo, a cidadania, a democracia, os direitos humanos e os princípios da 

Constituição Federal (BRASIL, 2016b). Ou seja, espera-se que, além de notícias sobre a 

atividade legislativa do Senado, tal como informado no Manual de Comunicação, os conteúdos 

a serem postados nos perfis institucionais contribuam para a transparência dos atos do Poder 

Legislativo, além do Executivo (vide discussão sobre accountability horizontal e vertical), e 

que abordem principalmente assuntos relacionados aos direitos dos cidadãos e à democracia. 
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Quanto ao tema democracia, pode-se ainda cogitar uma ligação à forma de utilização das mídias 

sociais que estimulem a participação do cidadão, bem como o monitoramento de tal 

participação, para fins de aprofundamento da democracia, tal como identificado entre os usos 

das mídias sociais descritos no Manual de Comunicação e no próprio Guia de Atuação. 

Segundo o documento, as equipes dedicadas à atuação nas mídias sociais serão 

definidas de acordo com o planejamento de cada área e terão pelo menos um coordenador de 

perfil e operadores de redes sociais. Também, cada unidade atuante nas mídias sociais precisa 

ter ao menos um servidor ou servidora efetivos respondendo pelas mídias sociais. 

Ao coordenador de perfil cabe compor, treinar e coordenar a equipe, elaborar e 

fazer cumprir o Planejamento do Perfil, criar a conta e configurar o perfil, definir documentos 

e fontes a serem consultados, monitorar o trabalho dos operadores. Além disso, é sua 

competência pautar diariamente o conteúdo a ser postado, responsabilizar-se pelas publicações, 

produzir os relatórios mensais, semestrais e anuais, gerenciar questões relacionadas à identidade 

visual e zelar pelo cumprimento das determinações do Manual de Comunicação e do Guia de 

Atuação. Em caso de dúvidas, deverá recorrer ao superior hierárquico (BRASIL, 2016b). 

O operador de rede social, por sua vez, além de ser responsável pela alimentação 

do perfil em que atue, deve prestar informações sobre as atividades executadas, alertar 

imediatamente ao coordenador de perfil a ocorrência de mensagens atípicas e situações 

incomuns. D o mesmo modo, na operação dos perfis, deve seguir as determinações do 

Planejamento do Perfil, do Manual de Comunicação e do Guia de Atuação. Em caso de dúvidas, 

é necessário consultar o coordenador (BRASIL, 2016b). 

O conteúdo de maior destaque do Guia de Atuação do Senado nas Mídias Sociais 

é sobre a gestão dos perfis, propriamente dito, incluindo diretrizes relacionada à definição de 

conteúdo, monitoramento, produção de relatórios e gestão de crises, entre outros. 

Cada perfil deverá fazer alusão ao Senado e seguir um padrão de informações 

disponíveis, a saber: setor ao qual pertence o perfil; ramo de atuação (por definição, organização 

governamental); política de comentários ou política de uso; endereço do site do Senado; contato 

para solicitações e dúvidas. Nos perfis do Facebook devem constar ainda marcos na linha do 

tempo e data de fundação. 

O Senado Federal deve tornar claras as políticas de atuação nas redes sociais. 

Para isso, cada área deverá publicar nas páginas das redes sociais a política de uso do perfil 

(BRASIL, 2016b). De acordo com as diretrizes, a política de uso auxilia os operadores no dia 

a dia porque orienta como relacionar-se com os cidadãos e dá sustentação à equipe no 

gerenciamento de comentários abusivos. 
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Ao definir o conteúdo para publicação nas mídias sociais, é indicado à equipe 

gestora levar em consideração o impacto do assunto na vida do cidadão e o interesse público 

sobre o tema. Quanto mais claro e evidente ficar para o internauta que determinado assunto 

afeta a vida dele ou dela, mais o cidadão se interessará pelo tema. Alguns temas de maior 

interesse são dos internautas são (BRASIL, 2016b): segurança pública, educação, saúde, 

relações de consumo, cidadania, direitos humanos, questões trabalhistas e assuntos polêmicos; 

fiscalização do governo; informações sobre direitos que os cidadãos possuem, ou seja, sobre 

leis em vigor, e de como fazer valer esses direitos; conteúdo específico em relação à matérias 

gerais. Por exemplo, tratar de "voto facultativo ou obrigatório" em vez de "reforma política" 

genericamente; listas ("17 coisas que . . . " ; "5 projetos que . . . " ) ; e temáticas de serviço, inclusive 

institucionais, tais como cursos do ILB, biblioteca digital, opinião sobre projetos de lei. 

De acordo com o material, em relação à frequência de postagens, é considerado 

como boa prática na gestão dos perfis do Senado Federal no Facebook, que o número ideal de 

publicações por dia seja quatro, sendo o limite máximo de seis publicações diárias. Ao menos 

que o tema exija " tempo real", é recomendado que o intervalo entre os posts seja de, no mínimo, 

duas horas. As métricas se baseiam na experiência do NMídias. 

Em relação às orientações para respostas, Brasil (2016b) informa que os perfis 

do Senado Federal devem buscar a interatividade com o fã de maneira reativa, ou seja, 

respondendo às mensagens direcionadas ao perfil. N o entanto, não fica claro para o leitor como 

será realizada a leitura: se por amostra dos comentários postados, tendo em vista o volume de 

comentários recebidos, ou se será em sua totalidade. Tendo em vista que em diversas passagens 

do Guia de Atuação percebe-se um cuidado constante com a imagem do Senado nas mídias 

sociais, além da preocupação em responder as demandas dos cidadãos, acreditasse que os 

comentários realizados pelos internautas nas postagens dos perfis do Senado deverão ser lidos 

em sua totalidade, não sendo lógica outra percepção. Exemplo disso é a seguinte diretriz: 

Quando o operador não souber responder de imediato, deve informar que está 
pesquisando a informação. [...] A resposta deve ser dada o mais rápido 
possível após o recebimento da mensagem ou da menção pelo perfil. Deve ser 
ainda respondida, preferencialmente, na mesma jornada de trabalho em que 
foi recebida. Mensagens recebidas fora do horário de trabalho ou em feriados 
e fins de semana serão respondidas no turno subsequente. Caso a demanda não 
possa ser respondida dentro da jornada de trabalho, é preciso manter o cidadão 
informado sobre as providências que estão sendo tomadas para atendê-lo. Se 
houver atraso na resposta, o perfil deve se desculpar com o cidadão 
informando as razões para a demora (BRASIL, 2016b, p. 7-8). 
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Conforme o documento, o operador deve portar-se sempre como servidor 

público, nunca polemizar com o cidadão e só responder o que for da competência do setor, não 

sendo permitida a publicação de opiniões, ofensas ou ameaças. O cidadão deve ser tratado com 

respeito, cordialidade e objetividade, ainda que utilize termos pejorativos. Deve sempre ser feita 

uma avaliação de possíveis repercussões da resposta, levando em consideração o perfil do órgão 

e o assunto tratado. 

O Guia de Atuação lembra às equipes que fazem gestão dos perfis do Senado 

Federal que as mídias sociais são ambientes que dão um "tom mais informal e humano à 

instituição". Neste aspecto, é permito ao operador, dentro dos limites do bom senso, o uso de 

tons menos formais do que o usual no Senado, tanto para os conteúdos publicados, quanto para 

as respostas dadas aos usuários, tendo em mente a seriedade da instituição. Informa ainda que 

o tratamento da resposta deve ser institucional, com linguagem coloquial sem uso de gírias, 

evitando abreviações ou estrangeirismos, exceto quando não houver um termo equivalente na 

língua portuguesa que expresse bem o conteúdo que se quer transmitir, por exemplo bullying 

(BRASIL, 2016b). 

Importante relevância é dada aos comentários ofensivos. 3 5 Aos que forem 

considerados inapropriados ou ofensivos é permitida a remoção e, em caso de reincidência, o 

perfil de quem os postar também poderá ser bloqueado. Comentário difamatório, que moleste, 

ameace ou, de qualquer forma, viole direitos de terceiros, deve ser retirado e encaminhado à 

Polícia do Senado para investigação (BRASIL, 2016b). 

O monitoramento das mídias sociais se baseia em acompanhar, periodicamente, 

o comportamento do público em relação ao Senado Federal e assim identificar os principais 

tópicos e notícias relacionados à instituição. As seguintes rotinas de monitoramento deverão ser 

feitas diariamente pelos operadores (BRASIL, 2016b): leitura de todas as mensagens; respostas 

imediatas para demandas imediatas; encaminhamento de mensagens para setores demandados 

e análise de menções aos perfis e palavras-chave (Senado, senadores, temas de grande interesse 

público em votação no Senado, principais temas em discussão no país). 

Assuntos postados pelos usuários que não se relacionam com o tema publicado, 

bem como postagens que contenham promoção pessoal ou comercial, deverão ser apagados 

3 5 Este é um dos pontos em que o documento não faz menção à leitura integral dos comentários postados 
pelos internautas em publicações dos perfis. Segundo a passagem, a equipe de gestão do perfil deve 
buscar ler o maior número possível de comentários. 
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imediatamente, exigindo vigilância constante do operador. Este ponto ressalta mais uma vez a 

percepção de que os conteúdos deverão ser lidos na totalidade. D o mesmo modo, quando for 

identificada informação incorreta sobre o Senado nas mídias sociais, o NMídias deverá intervir, 

fornecendo informações oficiais e seguras sobre o assunto (BRASIL, 2016b). 

Entre as etapas do monitoramento, Brasil (2016b) informa que as mídias sociais 

serão objeto de análise constante das métricas e resultados registrada em relatórios. Deverão 

ser elaboradas análises semanais, mensais e anuais com conteúdos e dados relevantes que 

ilustrem crescimento, alcance e engajamento e que sirvam para nortear o gerenciamento das 

publicações do Senado e o atendimento às demandas dos cidadãos. Até o quinto dia útil de cada 

mês, os responsáveis pelos perfis deverão enviar relatório ao Núcleo de Mídias Sociais, por e¬ 

mail, com informações sobre as publicações feitas durante o mês anterior. De posse dessa 

documentação, cabe ao NMídias sugerir ajustes ou realinhamentos editoriais nos perfis. 

Outro ponto de destaque no documento em análise está relacionado à gestão de 

crise. Segundo Brasil (2016b), as "mídias sociais são ambientes onde crises são constantes e 

podem atingir grandes proporções em um curto espaço de tempo. Dessa forma, é fundamental 

estar preparado para uma e-crise". O que se define por crise nas mídias sociais seria o impacto 

de algum conteúdo publicado em perfil institucional ou perfil externo que pode ganhar 

proporções capazes de prejudicar a imagem de instituição. 

Dessa forma, é recomendado sempre o duplo julgamento e revisão dos posts, ou 

seja, nenhuma postagem deverá ser publicada sem passar por ao menos uma segunda leitura. 

Outras ações recomendadas para gerenciamento de crise seriam a identificação, por meio do 

monitoramento sistemático, de mensagens sensíveis, sejam elas perguntas ou comentários, e 

informar imediatamente ao Núcleo de Mídias Sociais potenciais crises (BRASIL, 2016b). 

Em relação às ferramentas ou recursos de trabalho, Brasil (2016b) recomenda 

que as equipes que fazem gestão dos perfis deverão optar por soluções gratuitas e de uso 

consolidado nas mídias sociais, quando o Senado não oferecer ferramentas próprias. O 

documento cita, como exemplo, a disponibilidade de bancos de imagem gratuitos, como o 

PixaBay ou FreePik. Neste aspecto, o uso de recursos gratuitos é um dos fatores que contribuem 

para o baixo custo de divulgação de conteúdo institucional em mídias sociais se comparado às 

mídias tradicionais, como TV, rádio e jornal. 
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N a próxima sessão, por meio da entrevista realizada, será apresentada a 

percepção do entrevistado A sobre a temática "mídias sociais", bem como exposto o modelo de 

atuação da unidade. 

5.3 O uso das mídias sociais no Senado Federal brasileiro 

a) Percepção da equipe sobre a temática "mídias sociais" 

Em relação à diferença entre os termos "mídias sociais" e "redes sociais", o 

entrevistado A demonstrou conhecimento sobre a discussão acadêmica. O conteúdo da resposta 

está de acordo com os conceitos apresentados na seção 2.2 desta pesquisa. Para o entrevistado, 

mídias digitais seriam "redes digitais em que existe um perfil, que identifica uma conta em dada 

rede. Esse perfil pode interagir com outros perfis trocando ou compartilhando conteúdo 

midiático: texto, imagem, áudio e vídeo. Por outro lado, rede social seria 'pessoas em contato ' , 

não necessariamente por meio digital" (SANTOS, 2016a). 

Quanto às formas de uso das mídias sócias pelo Senado Federal, a resposta do 

entrevistado A está coerente com o uso definidos para as mídias sociais pelo Senado, conforme 

o Manual de Comunicação da Secom e o Guia de Atuação do Senado nas Mídias Sociais. Os 

documentos defendem o uso principalmente para divulgação de informações do trabalho 

legislativo e de direitos dos cidadãos. Além disso, ressaltam também a utilização das mídias 

sociais como novo canal de diálogo com o cidadão, possibilitando a participação no processo 

político. Em sua resposta, o entrevistado A defende que as mídias sociais teriam a importância 

de levar a informação que é produzida no Senado ao cidadão, que afeta sua vida: 

O que se decide no Senado é importante para a vida de todos nós. De alguma 
forma, as coisas que são discutidas, votadas, vão ter repercussão na vida das 
pessoas. É importante para todo brasileiro saber o que está acontecendo na 
aqui, mesmo que for para achar que o assunto não está sendo discutido da 
maneira correta. Enfim, participar. O sistema de comunicação do Senado não 
tinha muita capilaridade. Atendia muito mais as próprias pessoas que lidam 
diretamente com o processo legislativo e os jornalistas. As informações 
geradas chegavam diretamente às pessoas via jornais privados. As mídias 
foram muito importantes neste aspecto, por ligar diretamente o Senado ao 
cidadão. Pelos números, a gente vê que está chegando a muito mais gente 
(SANTOS, 2016a). 

Sobre as vantagens das mídias sociais sobre as mídias tradicionais, o 

entrevistado A chama atenção, primeiro, para o contato direto com o cidadão permitido pelas 

mídias sociais. E m segundo lugar, o entrevistado observa que o retorno do cidadão é imediato: 
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"se alguma coisa não está clara na matéria, se tem um erro de citação de legislação, se o título 

não está bem feito a gente sabe na mesma hora. O cidadão está ali julgando, colaborando, 

ajudando a construir" (SANTOS, 2016a). Neste ponto, percebe-se, conforme apontado pela 

literatura, que umas das vantagens sobre as mídias tradicionais seria a interação proporcionada 

pelas mídias sociais, onde todos podem ser emissores de conteúdo e informação e também 

receptores, invertendo a todo tempo esses papéis. Outra vantagem seria a ausência das 

"barreiras presentes nas mídias tradicionais, que possuem sua linha editorial, suas preferências" 

(SANTOS, 2016a). Para o entrevistado, sem essas barreiras nas mídias sociais é possível chegar 

direto ao cidadão. 

A desvantagem apontada pelo entrevistado A seria a agressividade percebida em 

alguns comentários. Por outro lado, o entrevistado relaciona tal fenômeno à novidade que as 

mídias sociais ainda são para todos: "Estamos todos aprendendo. O aprendizado é de todos os 

lados. Estamos ainda construindo isso aí" (SANTOS, 2016a). 

Em relação aos critérios para utilização das mídias sociais no poder público, o 

entrevistado A entende que o uso deve estar ligado à disponibilidade de conteúdo de interesse 

do cidadão e de equipe especializada para operar os perfis: 

Se órgão tiver conteúdo para divulgar e tiver equipe. Porque é arriscado, é 
uma tarefa difícil, que demanda muito trabalho. Demanda gente especializada. 
Se você não tiver conteúdo interessante vai cair no esquecimento. 
Provavelmente não vai ter seguidores, não vai ter repercussão. E se você não 
tiver pessoas preparadas para lidar com esse contato direto, você pode ter 
crises muito graves (SANTOS, 2016a). 

b) Modelo de atuação do Núcleo de Mídias Sociais do Senado Federal 

Apesar do estudo identificar um empoderamento do NMídias, pela tendência de 

centralização do controle das mídias sociais na unidade e por sua responsabilidade em criar e 

gerir a política de mídias sociais do Senado Federal, o entrevistado A considera o processo de 

surgimento do Núcleo de Mídias Sociais do Senado Federal36 mais como uma organização do 

uso das mídias sociais na instituição do que uma centralização propriamente dita: "eu não digo 

uma centralização, foi uma organização. Ter gente dedicada, gente especializada" (SANTOS, 

2016a). 

3 6 Boa parte da resposta foi utilizada para descrição do histórico de surgimento das mídias sociais no 
Senado Federal até a criação do NMídias, conforme descrito na seção 5.2. 



88 

Em relação à repercussão interna do trabalho realizado pelo NMídias, o sucesso 

do Senado Federal nas mídias sociais já havia sido noticiado na reportagem Página do Senado 

no Facebook alcança primeiro lugar do mundo entre órgãos de governo, de 28 de agosto de 

2015. Dessa forma, esperava-se, realmente, a percepção positiva do trabalho desenvolvido pelo 

entrevistado A: 

A repercussão tem sido muito boa. A gente teve alguns momentos de pequenas 
crises. Quando a gente começou a usar uma linguagem mais de mídias sociais 
foi um "auê". Os jornalistas mais tradicionais estranharam muito. A gente teve 
plenária aqui na SECOM, trocamos ideia. As mídias sociais permitem que 
você produza relatórios. Então hoje tudo a gente produz relatórios: "olha tá 
dando certo", "tá crescendo". Esses relatórios tem uma repercussão muito boa. 
A gente tem colegas que acompanham, que pedem, perguntam. A gente chega 
a ser parado no corredor: "Poxa, que trabalho legal que você está fazendo", 
"eu compartilhei tal coisa". A gente vê colegas compartilhando (SANTOS, 
2016a). 

De acordo com Brasil (2016b), cada unidade atuante nas mídias sociais deve ter 

pelo menos um coordenador de perfil e operadores de redes sociais. Questionado sobre a 

composição da equipe do NMídias, o entrevistado A informou que a exigência é uma 

configuração mínima, criada porque alguns setores que administravam perfis não t inham 

pessoas dedicadas especificamente a sua gestão. Segundo o entrevistado, a configuração do 

Nmídias atende essa configuração. O gerente do setor de Serviços de Gestão de Perfis e 

Conteúdo (SGPC) responde como coordenador de perfil, sendo operadores os demais membros. 

Ainda, segundo Brasil (2016b), as unidades gestoras de perfis devem ter ao 

menos um servidor efetivo respondendo pelas mídias sociais. De acordo com o entrevistado A, 

o NMídias é formado por servidores concursados, como é o caso do coordenador de perfil, e 

alguns terceirizados. Embora a opção inicial fosse agregar servidores terceirizados à equipe, 

hoje, com o crescimento do uso e importância das mídias sociais no Senado Federal, a maioria 

dos membros são servidores efetivos. 

A equipe foi montada procurando pessoas que, além de qualificação técnica, 

tivessem interesse em mídias sociais e que as utilizassem na vida particular, u m critério que 

parece ser um dos fatores de sucesso do caso. 

Finalmente, o entrevistado A considera suficiente a equipe. N o seu ponto de 

vista, o NMídias possui hoje "uma situação bem confortável" (SANTOS, 2016a). 
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As ferramentas de trabalhos utilizados pelo Núcleo de Mídias Sociais são 

gratuitas, que está de acordo com o Guia de Atuação. Segundo o entrevistado, tal característica 

é um fator positivo, faz das mídias sociais um veículo de baixo custo para comunicação com o 

cidadão se comparado às mídias tradicionais (SANTOS, 2016a). 

O procedimento de gestão de crise adotado pelo NMídias é condizente com os 

critérios estabelecidos em Brasil (2016b): 

Quando a gente identifica algum post que pode ser mais polêmico, a gente 
pergunta para "um nível acima". Tem um post que o gerente acha que pode 
dar problema, aí ele fala comigo e a gente discute sobre isso. Se eu acho que 
tem risco mesmo, mas é um post bom, que vale a pena lutar por ele, aí eu levo 
para a direção. A direção analisa e decide. Mas a gente vai subindo de 
hierarquia quando percebe que o assunto pode dar problema. [...] O caminho 
tem sido esse. Em último caso para a Presidência (SANTOS, 2016a). 

Sobre os desafios e projeções do Núcleo de Mídias Sociais para o futuro: 

A gente pode usar ainda melhor o retorno do cidadão, mas precisa melhorar 
ainda muito nesta área. A equipe lê, a equipe acompanha, mas o que o cidadão 
fala nas redes sociais ainda não chega para os senadores. [...] Uma coisa que 
a gente quer em 2016 é essa questão do feedback. A volta do que as pessoas 
dizem para o Senado. Não sabemos como vamos estruturar isso, mas é um 
projeto. [...] Era super frustrante quando eu estava ali: como que aquilo 
poderia ir além de mim. Como vai selecionar, contabilizar é difícil. É um 
desafio, chegou a hora! (SANTOS, 2016a). 

Percebe-se pelo trecho destacado que o monitoramento dos conteúdos 

decorrentes da interação do cidadão com o Senado Federal ainda não é realizado de maneira 

eficiente, uma vez que o retorno da sociedade ainda não é considerado pela instituição no 

processo político: "o que o cidadão fala nas redes sociais ainda não chega para os senadores" 

(SANTOS, 2016a). Embora exista consciência da necessidade de aprimoramento no uso destes 

canais com a instituição, perde-se ainda muito de sua potencialidade para incremento da 

participação cidadã nas decisões de governo. Outras discussões sobre o monitoramento 

realizado serão apresentados na análise do perfil "Senado Federal" no Facebook e do post "E 

agora, quem poderá me defender?". 

A seguir, será realizada a análise do perfil "Senado Federal" no Facebook, a 

partir dos instrumentos que orientam a operação de mídias sociais no Senado Federal, bem 

como por meio de relatórios elaborados pelo NMídia sobre o comportamento de perfil e dados 

demográficos e de comportamento dos fãs do perfil, medidos pelo Facebook. Logo depois, será 

apresentado o conteúdo da entrevista relacionado ao perfil. 
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5.4 O perfil "Senado Federal" no Facebook 

O perfil do "Senado Federal" no Facebook (F IGURA 6) é considerado pelo 

NMídias o perfil institucional de maior importância no Senado Federal. Seja pelo número de 

fãs que acompanham as postagens diárias, seja pela popularidade do Facebook entre os sites de 

relacionamentos. Prova disso, as pessoas com maior experiência em mídias sociais e com maior 

habilidade gráfica são designadas, dentro da unidade, para cuidar do perfil, conforme 

mencionado pelo entrevistado A. 

Fonte: Senado Federal (2010). Acesso em: 04 fev. 2016. 

De acordo com a reportagem Página do Senado no Facebook alcança primeiro 

lugar do mundo entre órgãos de governo, entre as principais conquistas do perfil está a 

liderança, em d u a s 3 7 oportunidades, do ranking mundial de engajamento entre instituições de 

governo, superando órgãos de interesse global, como a Nasa e a Casa Branca. O resultado foi 

influenciado pelo alcance conquistado pelo post Pais terão que comparecer a pelo menos 4 

reuniões por ano na escola do filho no mês de agosto de 2015. Tratava da aprovação do Projeto 

de Lei do Senado 189/2012, que amplia as punições para os pais que não comparecerem às 

As duas ocasiões foram em novembro de 2014 e agosto de 2015. 
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reuniões nas escolas dos filhos. O post teve alcance de quase 20 milhões de pessoas, sendo 

compartilhado mais de 136 mil vezes e curtido mais de 700 mil vezes, além disso, gerou mais 

de 142 mil comentários. 

Em consulta realizada no site SocialBakers, em 04 de fevereiro de 2016, o perfil 

"Senado Federal" no Facebook estava na décima posição de páginas com maior número de fãs 

entre organizações governamentais brasileiras. Importante notar que o perfil é o único de 

instituições do Poder Legislativo entre os 10 primeiros. O ranking dos 10 maiores e o número 

de fãs por perfil podem ser consultados na Figura 7. 

Figura 7 - Maiores perfis no Facebook entre organizações governamentais brasileiras 

Facebook Pages Stats in Brazil 

Fonte: SocialBakers (2009). Acesso em: 04 fev. 2016. 

O endereço do perfil é personalizado, podendo facilmente ser lembrado pelo 

público: https://www.facebook.com/SenadoFederal. A Figura 6 ilustra o perfil. 

https://www.facebook.com/SenadoFederal
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A identidade visual criada é muito importante por contextualizar e situar o 

usuário. O cenário ideal é aquele em que ao ver uma peça, uma imagem com determinados 

elementos, o usuário identifique rapidamente de quem é aquela informação e qual a mensagem 

transmitida por ela. A composição dos elementos visuais deve representar a proposta ou a 

essência de um perfil. Eles devem representar graficamente a instituição. (BRASIL, 2012c). 

Nesse sentido, observa-se grande cuidado com os elementos visuais do perfil "Senado Federal" 

no Facebook. 

A foto de perfil ( imagem menor à esquerda) é uma ilustração do edifício em que 

está localizado o Senado Federal brasileiro - cúpula côncava, virada para baixo. A foto de capa 

(imagem central na parte superior) também faz referência à edificação, com a imagem completa 

do Congresso Nacional. Os elementos gráficos em conjunto facilitam a identificação do perfil 

"Senado Federal" pelo público. 

Além disso, o layout das postagens permite ao usuário identificar rapidamente 

de quem são aquelas informações (BRASIL, 2012c). Foi feita rápida observação das postagens 

no momento deste estudo, o que permitiu identificar que há um padrão do conteúdo publicado, 

que permitem ao usuário identificar o layout dos conteúdos ao padrão de postagens do perfil 

(FIGURA 8). N a grande maioria das vezes, as postagens seguem o mesmo estilo: são 

graficamente simples, com cor de fundo única, possuem a mesma fonte do tema e sempre 

contam com uma ilustração. 
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Figura 8 - Padrão visual das postagens do Perfil "Senado Federal" no Facebook 

C S https://www.facebook.com/SenadoFederal/photos_stream?ref-page_internal 

Fonte: Senado Federal (2010). Acesso em: 04 fev. 2016. 

N o total, o internauta possui 11 opções de navegação, localizados abaixo da foto 

de capa: "linha do tempo", "sobre", "Flickr" "fotos", "mais" que abre as opções "avaliações", 

"eventos", "Twitter", "YouTube", "Instagram", "Vídeos" e "Curtidas". 

N a parte "linha do tempo" pode ser visualizada a lista de postagens realizadas 

no perfil em ordem cronológica. D o mesmo modo, no campo "fotos" e "vídeos" estão 

agrupados o material de imagem e audiovisual, respectivamente, postado pelo perfil. N o link 

"eventos" ficam agendados eventos futuros a serem realizados pela instituição, além do registro 

dos eventos passados. 

O Facebook permite que as páginas criadas compartilhem seus conteúdos de 

outras mídias sociais (no caso, Flickr, Twitter, Youtube e Instagram, ou seja, mídias sociais que 

também possuem o perfil "Senado Federal", conforme Quadro 2). 

De acordo com Brasil (2016b), cada perfil deve sempre fazer alusão ao Senado 

e seguir um padrão de informações disponíveis: setor ao qual pertence o perfil; ramo de atuação 

(por definição, organização governamental); política de comentários ou política de uso; 

endereço do site do Senado; contato para solicitações e dúvidas. Os perfis do Facebook devem 

constar ainda marcos na linha do tempo e data de fundação. 

https://www.facebook.com/SenadoFederal/photos_stream?ref-page_internal
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Em "Informações da Página", dentro do campo "sobre", é possível acompanhar 

as informações exigidas (FIGURA 9), demonstrando o atendimento às disposições do Guia de 

Atuação. 

Figura 9 - Campo "Sobre" do Perfil "Senado Federal" no Facebook 

Fonte: Senado Federal (2010). Acesso em: 04 fev. 2016. 

O ramo de atuação "organização governamental" pode ser observado na foto de 

capa, logo abaixo o título "Senado Federal". Os marcos na linha do tempo estão na seção 

"Conquistas", onde constam informações sobre o ano de fundação do Senado Federal brasileiro 

e o crescimento do número de fãs a cada ano. 

A política de uso do perfil auxilia os operadores no dia a dia ao dar orientações 

de como se relacionar com os cidadãos e dá sustentação à equipe no gerenciamento de 

comentários abusivos (BRASIL, 2016b). De acordo com o observado, a política de uso do perfil 

"Senado Federal" está coerente com as diretrizes a serem seguidas. 

Em relação à forma de relacionamento, a política de uso informa que a 

frequência de postagens será diária, dentro do horário comercial, de segunda à sexta-feira. 

Excepcionalmente, quando ocorrer atividade legislativa após esse período, novos conteúdos 

poderão ser postados. O monitoramento também ocorrerá em dias de semana. Os conteúdos 

que o perfil se compromete a postar serão: cobertura ao vivo de eventos no Senado Federal; 
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grande número de postagens em dias de intensas votações ou acontecimentos relevantes; 

pedidos de opiniões sobre determinados assuntos e para participação em enquetes (BRASIL, 

2016b). 

Embora haja incentivo à participação dos fãs, a política de uso informa que o 

NMídias, gestor do perfil "Senado Federal" no Facebook, participará das conversas quando 

possível, não tendo condições de responder individualmente todas as mensagens. Neste ponto, 

há uma divergência em relação às orientações de gestão seguidas pelos gestores de perfis do 

Senado Federal, que indicam a realização da leitura de todo conteúdo recebido dos fãs para fins 

de um bom monitoramento da opinião dos internautas, incluindo respostas às demandas 

recebidas (BRASIL, 2016b). 

Quanto ao gerenciamento de comentários abusivos, a política de uso indica que 

os comentários considerados inapropriados ou ofensivos poderão ser removidos. Comentário 

difamatório, que moleste, ameace ou, de qualquer forma, viole direitos de terceiros, poderá ser 

retirado e encaminhado à Polícia do Senado para investigação. Ainda, "Spams", propaganda 

eleitoral, publicidade em geral, comentários que fujam ao tema e que contenham links externos 

também poderão ser removidos. Em caso de reincidência, a conta de quem os postar poderá ser 

bloqueada. 

Mais uma vez, percebe-se que o monitoramento pretendido não poderá ser 

realizado, tendo em vista as limitações no acompanhamento de comentário que a equipe gestora 

possui, que a própria política de uso informa. U m dos objetivos da entrevista realizada e do post 

analisado foi verificar efetivamente como o monitoramento dos comentários no perfil "Senado 

Federal" no Facebook é realizado, o que será apresentado ao final deste estudo. 

O campo "curtidas" possui algumas métricas simples, públicas, de evoluções da 

página. Entre os dados públicos disponíveis, o mais importante é o "Total de curtidas da 

página", que representa o número de pessoas que curtiram a página e que receberão as postagens 

do perfil no feed de notícias (FIGURA 10). 
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Figura 10 - "Curtidas" do Perfil "Senado Federal" no Facebook 

Criar Página 

591.167 P e s s o a s falando sobre isso 

10.398 P e s s o a s que fizeram check-in aqui 

1.062.019 Total üe curtidas üa Página 
« . 2 4 % üBsüe a semana passada 

25.361 
Novas curtidas da Página 
» 2 5 , 3 % 

Esta semana 
S e m a n a passada 

Fonte: Senado Federal (2010). Acesso em: 04 fev. 2016. 

N o dia 04 de fevereiro de 2016, quando foi feita a última consulta deste dado, o 

perfil "Senado Federal" contava com 1.062.019 curtidas, sendo 25.361 novas curtidas dentro 

do período de uma semana, o que representa um aumento de 2 ,4% comparado à semana 

anterior. De acordo com o site SocialBakers, esse percentual deixava o perfil na liderança de 

crescimento de fãs nos últimos sete dias, ultrapassando os perfis do Ministério da Saúde (17.842 

novos fãs), Exército Brasileiro (14.379 novos fãs), Marinha do Brasil (13.505 novos fãs) e 

Departamento de Polícia Federal - MJ (12.952 novos fãs). 

Além disso, o "Avaliações" (FIGURA 11) permite a livre manifestação dos 

internautas que acessam a página do Senado Federal no Facebook. Os usuários podem avaliar 

com uma a cinco estrelas o perfil e realizar comentários ou apenas atribuir a classificação. Como 

mostra a Figura 11, das 2,1 mil avaliações dadas ao perfil, a maioria absoluta considera-o "cinco 

estrelas", em seguida pessoas que avaliaram com "uma estrela". N o total, o p erfil alcança 3,6 

estrelas em 5, demostrando alta aceitação do perfil perante os usuários do Facebook. 
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Figura 11 - "Avaliações" do Perfil "Senado Federal" no Facebook 

Fonte: Senado Federal (2010). Acesso em: 04 fev. 2016. 

Foram disponibilizados alguns relatórios internos sobre o comportamento dos 

perfis "Senado Federal", gerenciados pelo Núcleo de Mídias Sociais, entre eles o perfil no 

Facebook. Além disso, foram solicitados alguns dados demográficos e de comportamento dos 

fãs do perfil, para contribuir com cumprimento dos objetivos desta pesquisa. São métricas 

disponíveis apenas no ambiente privado do Facebook, de acesso exclusivo dos administradores 

do perfil. 

De acordo com Relatório Anual das Mídias Sociais 2015, entre janeiro a 

dezembro de 2015, houve um crescimento de mais de 214 ,8% no número de fãs do perfil, 

saltando de 277.571 para 872.459 fãs até 31 de dezembro de 2015. Esses números significaram, 

no período analisado, um salto da 2 1 a para a 12 a posição no ranking de páginas de governo, 

feito pelo site SocialBakers, para o período. Cabe destacar que este cenário está condizente com 

um dos aspectos da visão de futuro definida pela SECOM: comunicação para um número cada 

vez maior de pessoas (BRASIL, 2012d). 

O alcance obtido pelas publicações no período também demonstra enorme 

crescimento. O alcance médio em janeiro foi de 900 mil pessoas por dia, tendo aumentado para 

3 milhões de pessoas diariamente em dezembro. N o total foram publicados 1.754 posts ao longo 

do ano, sendo que mais de 100 publicações tiveram, cada, alcance superior a 1 milhão de 
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pessoas. D u a s 3 8 delas, alcance superior a 20 milhões, cada. Em média, cada postagem alcançou 

500 mil pessoas (NÚCLEO D E MÍDIAS SOCIAIS D O SENADO FEDERAL, 2016). 

Os números mostram a alta capilaridade das publicações do perfil "Senado 

Federal" no Facebook. N o período, houve um aumento de 233, 3 % no alcance médio diário das 

publicações. Ou seja, os dados mostram a alta potencialidade de uso das mídias sociais como 

forma de interação entre o cidadão e a instituição. 

De acordo com o Gráfico 3, a maioria dos fãs do perfil são mulheres (58%). Do 

total de fãs, observa-se que a maior fatia está na faixa etária dos 25 a 34 anos (36%), seguida 

por pessoas entre 18 a 24 anos (28%). 2 1 % dos fãs são mulheres com idade entre 24 a 34 anos 

e 15% são homens na mesma faixa etária. Importante observar a participação da população na 

terceira idade, representando menos de 2 % do total de fãs. O gráfico possui aspecto de "peixe", 

com concentração no centro e afunilamento nas pontas. 

3 8 As duas publicações estão ligadas ao tema educação, mais especificamente à presença de pais em 
reuniões escolares: Pais que participarem de reuniões escolares podem ter folga (1a posição -
publicação em 03 de setembro de 2015) e Pais terão que comparecer a pelo menos 4 reuniões por ano 
na escola do filho (2a posição - publicação em 19 de agosto de 2015). 
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Gráfico 3 - Dados demográficos dos fãs do perfil "Senado Federal" no Facebook 

Fonte: Senado Federal (2010). Acesso em: 25 jan. 2016. 

Das 10 cidades com maior número de fãs, mais da metade, 52,34%, estão no 

Sudeste, seguido pelo Nordeste (20,15%); Centro-Oeste (17,13%), com forte influência de 

Brasília, sede do Senado Federal brasileiro, e Sul (10,38%). Não foi observada nenhuma cidade 

da Região Norte do país. N o ranking apareceram apenas capitais e são observadas duas grandes 

clivagens: entre as duas primeiras posições (São Paulo e Rio de Janeiro) e a terceira (Brasília), 

com diferença superior a 67%, e entre a terceira posição e as demais, com distância maior que 

5 1 % . Importante também notar a presença de fãs em outros países de língua portuguesa, como 

Portugal e Angola. 

Há uma correlação entre os dados anteriores apresentados e o número de pessoas 

alcanças nos 28 dias anteriores à data da coleta por faixa etária (GRÁFICO 4). Novamente, a 
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maioria é de mulheres (57%), com o predomínio da faixa etária de 25 a 34 anos (18%). Da 

mesma forma, há pequeno alcance entre as pessoas com mais de 65 anos (1,9%). Os números 

podem ser explicados pelo envio das publicações aos fãs das páginas, o que facilita a 

visualização do conteúdo e, portanto, a contabilização de alcance. Outro fator que ajuda explicar 

é a distribuição de faixa etária entre usuários brasileiros do Facebook. De acordo com estudo 

realizado pela empresa de pesquisa ao mercado ComScore, publicado pelo Portal IG, em 2013, 

cerca de 5 8 % dos consumidores brasileiros do site de relacionamentos tinham entre 15 e 34 

anos de idade. 

Gráfico 4 - Dados demográficos das pessoas alcançadas pelo perfil "Senado Federal" no 

Facebook 

Fonte: Senado Federal (2010). Acesso em: 25 jan. 2016. 
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Entre as regiões, segundo as 10 maiores cidades com alcance acumulado -

número hipotético que consiste na soma do número de pessoas alcançadas a cada dia do período 

analisado - , a Sudeste novamente lidera, com 61,07%, seguida das regiões Nordeste (11,79%), 

Centro-Oeste (11,56%) e Sul (11,10%), todas com percentuais muito próximos. A região Norte 

representou 4 ,47% de pessoas alcançadas. 

O mesmo comportamento pode ser percebido (GRÁFICO 5) nas pessoas 

envolvidas ou engajadas com as publicações (curtidas, comentários e compartilhamento). 

Gráfico 5 - Dados demográficos das pessoas envolvidas nas postagens do perfil "Senado 

Federal" no Facebook 

Fonte: Senado Federal (2010). Acesso em: 25 jan. 2016. 



102 

Observa-se uma maior participação de mulheres, respondendo por 6 3 % do total 

do público, dentro dos 28 dias anteriores à coleta dos dados. Novamente, a faixa etária entre 25 

a 34 anos responde pelos maiores percentuais, com 19% de mulheres e 1 1 % de homens. Os 

resultados novamente podem ser explicados conforme descrito na análise de pessoas 

alcançadas. 

De acordo com o ranking das 10 maiores cidades com população envolvida nas 

publicações, novamente a tendência se repete, com a região Sudeste respondendo por 5 7 , 9 1 % 

da população engajada, seguida pela região Nordeste (17,60%). A região Sul ocupa a terceira 

posição com 10,72%. Centro-Oeste e Norte ficaram nas últimas colocações com 8,16% e 

5 ,61%, respectivamente. 

Outro comportamento a ser observado é sobre os dias da semana e horários que 

os fãs do perfil estiveram conectados no Facebook. De acordo com Brasil (2014c), os ciclos 

horários de uso da internet de 2 a a 6 a-feira e nos finais de semana são semelhantes e possuem 

uma alta correlação. Isso significa que as pessoas tendem a estar conectadas mais ou menos nos 

mesmos horários, independentemente do dia. 

Nos sete dias anteriores à coleta dos dados, observa-se um pico na quarta-feira, 

justamente o dia considerado de maior importância para o Núcleo de Mídias Sociais, em que 

costumam ocorrer as votações mais importantes no Senado Federal, o que, normalmente, 

garante bons conteúdos para postagem no perfil. Além disso, houve maior presença de fãs no 

fim de semana (sexta, sábado e domingo). Essa análise é de fundamental importância, pois 

representa horários prováveis que as publicações terão maior capilaridade. Os dados podem ser 

consultados no Gráfico 6. 
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Gráfico 6 - Dias e horários que os fãs do perfil "Senado Federal" no Facebook estiveram 

conectados ao site de relacionamentos 

Guando o i f a i c sti verem c o n * ctad o* Tipos o: e pu d l i e a ç ó e s 

Principais publicações D E Páginas que vote acompanha 

Dados exibidos para um p*riodo rectnt t d» 1 stmana. Horários do dia são mostrados no fuso horário local do stu 
computador. 

til A 1 ) 

808.046 809.028 831.556 «Z6.9SB 851.112 855.112 862.394 

M n n i o i t D3 00 0« 00 00 00 U n ^ a n 5 00 18 00 11)00 

Fonte: Senado Federal (2010). Acesso em: 25 jan. 2016. 

Embora esse comportamento não tenha sido observado em Brasil (2014c), que 

apontou 4h59min de tempo que os usuários permanecem conectados durante a semana e de 

4h24min nos fins de semana, os dados podem ser explicados pelo maior tempo livre que as 

pessoas dispõem nos fins de semana para realizar atividades de lazer, entre elas, a navegação 

em sites de relacionamento, e de se informarem, dois potenciais usos das mídias sociais como 

o Facebook. Brasil (2014c) aponta que 6 7 % dos entrevistados utilizam a internet como 

entretenimento e o mesmo percentual, para buscarem notícias. 

Em relação ao horário de maior acesso, observa-se um crescimento a partir das 

05h, com estabilização depois das 10h. Há um pico no horário das 11h e outro, mais acentuado, 

às 20h. Segundo Brasil (2014c), seja em dias úteis, seja aos finais de semana, o maior volume 

de acesso à internet ocorre à noite, por volta das 20h. Os dados podem ser explicados pelo fim 

do expediente de trabalho por boa parte da população, resultando em tempo livre para uso da 

internet. O gráfico observado é conhecido como "baleia", com concentração no centro e 

afunilamento nas pontas. 
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Para fins de análise do perfil estudado, foram ainda realizadas uma série de 

perguntas ao entrevistado A. As questões estão relacionadas a temas como percepção do 

sucesso do perfil, conteúdo postado, monitoramento, relatórios e estudo do comportamento dos 

fãs. A seguir, o resultado será apresentado. 

5.4.1 A gestão do perfil "Senado Federal" no Facebook 

Tal como descrito na reportagem Página do Senado no Facebook alcança 

primeiro lugar do mundo entre órgãos de governo, de 28 de agosto de 2015, o entrevistado A 

considera como fatores para sucesso do perfil a experiência da equipe, a análise constante de 

quais padrões de comunicação melhor funcionam e, principalmente, a publicação de conteúdos 

com interferência na vida das pessoas. 

U m exemplo do padrão criado de comunicação e da expertise da equipe, que 

podem ser considerados como "segredo do negócio" do NMídias, pode ser percebido na fala 

do entrevistado A: 

Ele teve uma experiência muito grande lá! Quando saiu de lá, o perfil do 
Conselho Nacional de Justiça tinha 1.300.000 seguidores. Ele é muito bom 
para analisar o algoritmo do Facebook. Então ele criou uma estratégia de 
quantidade de posts, estilo de publicação[...] Aí o resto acho que a soma de 
talentos, que deu uma coisa que funciona muito bem. Então a gente misturo 
publicidade com jornalismo. A gente criou uma coisa que não é uma e nem a 
outra, mas tem características das duas. Temos um designer muito talentoso. 
Ele e outro membro da equipe criaram um padrão de photoshop que até eu 
consigo fazer hoje, se precisar. E muita atenção. A gente está sempre de olho, 
estudando sempre qual a cor de post que funciona melhor, o tipo de pergunta. 
E a gente tá muito atento ao que acontece às notícias, ao mundo pop. A gente 
sempre tenta, claro que sem expor a imagem do Senado, entrar no assunto do 
dia, quando é possível. Nesse aprendizado desde 2009 3 9 a gente vai vendo o 
que vai funcionando, o que o cidadão quer saber. Então hoje eu tenho muito 
mais noção do que é importante para o brasileiro do que tinha em 2009, 
quando publicava notícias tradicionais naquele formato: "vai começar tal 
sessão", "vai votar tal coisa". [...] No jornalismo tradicional você vai lá e dá a 
notícia: "aprovado FGTS para domésticas". No Facebook tem que ser mais 
pessoal: "saiba o que você vai ter que pagar a sua empregada doméstica no 
final do mês" ou "qual direito você, empregada doméstica, passa a ter a partir 
de janeiro". Tem que falar com a pessoa. Pois a pessoa está ali falando 
diretamente com você. E isso é difícil para um órgão público: você conseguir 
ser leve, até ter um pouquinho de humor quando possível, sem perder a 

2009 foi o ano em que foi inaugurada a conta do Senado Federal no Twitter. A operação naquela data 
ficava sob responsabilidade do entrevistado A. 
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seriedade. Pois o que você está tratando ali é muito sério, é a vida das pessoas, 
é o direito trabalhista, é imposto que a pessoa vai pagar (SANTOS, 2016a). 

É importante perceber no trecho destacado que o NMídias adota práticas de 

explicitação do conhecimento tácito e disseminação do saber entre os membros da sua equipe, 

bem como para as demais unidades que fazem uso das mídias sociais no Senado Federal. Outro 

exemplo disso é a própria criação do Guia de Atuação, elaborado pela unidade, como 

instrumento de orientação do uso das mídias sociais na instituição. 

Outro fator de sucesso é o conteúdo publicado, útil para sua vida do cidadão: 

As pessoas querem saber do que é importante para a vida delas. E é isso que 
vai ser compartilhado. A gente pensa muito assim: no que vai ser 
compartilhado. A pessoa vai compartilhar o que ela acha que vai ser 
importante para ela, para a família, amigos, sobrinhos, filhos. Talvez o segredo 
seja prestar atenção no que está acontecendo e ir tentando aprender todo o dia 
com isso. Um segredo de negócio (SANTOS, 2016a). 

A fala do entrevistado A está coerente com o uso definidos para as mídias sociais 

no Senado, conforme apontados por Brasil (2014c) e Brasil (2016b). Os documentos defendem 

o uso das mídias sociais principalmente para divulgação de informações do trabalho legislativo 

e de direitos dos cidadãos. Ao mesmo tempo, o entrevistado A descreve a utilização de uma 

linguagem mais informal na comunicação com cidadão, que dá um tom mais humano à 

instituição, o que é orientado por Brasil (2016b). 

Em relação à ação para divulgar o perfil e conquistar mais fãs, o entrevistado 

A explicou que não existe nenhuma ação direcionada. Apenas, em algumas ocasiões de recorde, 

a SECOM elabora alguma matéria sobre o assunto, para fins de divulgação no site do Senado 

Federal, a exemplo das duas reportagens apresentadas neste estudo. O objetivo da pergunta era 

verificar se os números conquistados (fãs, alcance e engajamento) são decorrentes de uma 

política intencional para aumentar o público do perfil ou consequência do conteúdo divulgado. 

Conforme ficou demonstrado em outra parte da entrevista, o NMídias atrela o sucesso ao que 

podemos chamar de "segredo do negócio": qualidade da equipe; padrão de comunicação e 

utilidade dos conteúdos publicados para o cidadão. 

Sobre a maneira como é definido o conteúdo que é publicado, o entrevistado A 

explica que a maior fonte de conteúdo é decorrente das matérias publicadas pelos veículos 

noticiosos da SECOM: Secretaria Agência e Jornal do Senado, Secretaria Rádio Senado e 

Secretaria TV Senado. O trabalho da NMídias é identificar qual conteúdo tem chance de maior 
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sucesso e adaptar para a linguagem das mídias sociais. Outras unidades do Senado, como a 

Mesa do Congresso, o e-Cidadania, o ILB e a Biblioteca do Senado, também entram em contato 

com a equipe para divulgação de algum conteúdo desses setores. D e acordo com o entrevistado, 

essas unidades estão cada vez mais identificando quais conteúdos são interessantes para 

publicação, o que demonstra disseminação do conhecimento sobre práticas de uso das mídias 

sociais entre as unidades do Senado. O entrevistado ainda explica que o NMídias, cada vez 

mais, tem criado seus conteúdos para publicação, a exemplo do post "E agora, quem poderá me 

defender?" (SANTOS, 2016a). 

Quanto ao volume de postagens diárias, o entrevistado A explica que o número 

mínimo de publicações por dia são quatro, independente se em dia útil ou final de semana. E m 

dias com muito conteúdo, por exemplo às quartas-feiras, a equipe chega a publicar sete posts. 

O intervalo normal entre uma publicação e outra é de três a quatro horas. A frequência é um 

dos aspectos do padrão de comunicação criado pelo NMídas, explicado em outra parte da 

entrevista. Há um esforço da equipe para não ultrapassar as quantidades estipuladas, permitindo 

que cada post tenha seu próprio momento de divulgação, sem ser atrapalhado por outra 

publicação. É muito interessante a analogia que o entrevistado A faz a uma capa de um jornal 

para definir o conteúdo a ser publicado: "só estará na capa do jornal o que é mais importante" 

(SANTOS, 2016a). 

A frequência observada está de acordo com a boa prática, sugerida por Brasil 

(2016b), para gestão dos perfis do Senado Federal no Facebook. A quantidade ideal de 

publicações por dia são quatro, sendo o limite máximo de seis. Ao menos que o tema exija 

" tempo real", é recomendado que o intervalo entre os posts seja de, no mínimo, duas horas 

(BRASIL, 2016b). A diferença explicada pelo limite de postagens deve-se ao fato do perfil 

"Senado Federal" no Facebook ser considerado o principal do Senado e que concentra os 

conteúdos noticiosos da instituição, além de receber material de outras unidades da casa. 

Em relação ao monitoramento realizado no perfil, o entrevistado A explica: 

A gente no início lia tudo. Hoje em dia a gente não consegue mais. Tem post 
que tem milhares de comentários. O que a gente tem tentado fazer é assim: 
quem é responsável por aquele post acompanha a primeira hora de comentário. 
Aí tenta responder o máximo possível. A gente busca responder se a pessoa tá 
perguntando alguma coisa. [...] Mas, no geral, a gente só acompanha o que tá 
acontecendo e não interage tanto assim (SANTOS, 2016a). 
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Pelo trecho destacado, percebe-se que o monitoramento dos conteúdos 

decorrentes da interação do cidadão com o Senado Federal ainda não é realizado de maneira 

eficiente. Mais uma vez percebe-se que o retorno da sociedade ainda não é considerado pela 

instituição no processo político. Embora exista consciência da necessidade de aprimoramento 

no uso destes canais, perde-se ainda muito de sua potencialidade para incrementar a 

participação cidadã nas decisões de governo. Por outro lado, os entrevistados concordam com 

essa limitação por parte do NMídias, conforme pode ser observado em trechos da entrevista, e 

com a importância de se fazer chegar o conteúdo publicado pelos fãs do perfil aos senadores. 

Esse é considerado, pelos entrevistados, um ponto a ser alcançado em 2016. 

Quanto a presença de comentários abusivos, embora exista a prática de não 

excluir quase nenhum comentário publicado, respeitando a liberdade de expressão dos fãs, 

percebe-se também que não é possível o exercício efetivo desse controle, tendo em vista as 

limitações de monitoramento apresentadas acima. Como forma de padronizar a prática entre os 

operadores da equipe, a diretriz dada pela gestão é de não apagar a maioria dos comentários e 

de não polemizar com o cidadão. O trecho abaixo demonstra o procedimento: 

Hoje o modelo que a gente está usando, que eu acho que é o mais bem-
sucedido, é deixar praticamente tudo, não tirar quase que nenhum comentário. 
Muito raro. Tem o bloqueio automático de palavrão que o próprio Facebook 
oferece. Mas tirando isso, praticamente tudo fica lá. [...] A gente tem uma 
regrinha de não polemizar com o cidadão. A gente tenta responder o que é 
para resposta mesmo: "essa lei já está valendo?", "como eu faço para valer 
esse direito?". Isso a gente responde. [...] A gente tem que ter protocolos para 
que todos os membros da equipe façam da mesma forma e tirar a pessoalidade 
das respostas. É tudo muito delicado. Não sou eu quem está falando, é o 
Senado. A gente tenta ficar o mais objetivo possível (SANTOS, 2016a). 

Sobre a produção de relatórios com métricas para avaliar os resultados do 

perfil, a prática esclarecida pelo entrevistado A é aderente às diretrizes estipuladas por Brasil 

(2016b). A frequência é semanal, mensal e anual. De acordo com os relatórios disponibilizados 

para realização deste estudo, as principais métricas acompanham a evolução do número de fãs 

do perfil, o alcance das publicações, além do engajamento com os conteúdos. 

Não são realizados estudos dos perfis dos fãs. Segundo o entrevistado A, tais 

estudos seriam interessantes. N o entanto, considerando que o público-alvo do perfil são todos 

os brasileiros no Facebook, a prática seria inviável, na opinião do entrevistado A (SANTOS, 

2016a). 
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De acordo com Brasil (2014b), é importante analisar a lista de fãs e classificar 

entre quem é influenciador, agressor e neutro e definir, para cada uma destas três categorias, as 

ações e estratégias que serão adotadas e utilizadas. Para cada grupo, é necessária uma maneira 

diferente atuar, de forma a otimizar o processo comunicacional e facilitar a ação. 

Ainda, segundo Brasil (2014b), é importante encontrar formas de atrair e 

conquistar esse público formador de opinião no ambiente digital. Eles são considerados 

potencial apoio na divulgação de informações relevantes para o cidadão, conduzindo a opinião 

pública, por meio da persuasão, a partir do que representam para a grande massa ou para nichos 

e grupos pequenos. Podem funcionar como uma espécie de distribuidores de dados que tenham 

influência na vida do cidadão. 

A seguir, será realizada a análise do post "E agora, quem poderá me defender?", 

publicado no perfil do "Senado Federal" no Facebook. 

5.5 Análise do post "E agora, quem poderá me defender?" 

O post "E agora, quem poderá me defender?" (FIGURA 12) foi publicado no dia 

12 de agosto de 2015, com a seguinte chamada, remetendo ao descumprimento de leis e normas: 

"a lei não está sendo cumprida? Seu direito não está sendo respeitado??? Veja 20 caminhos 

para denunciar transgressões" (SENADO FEDERAL, 2015). A postagem contava também com 

link para site onde o público poderia ler reportagem completa sobre procedimentos que 

poderiam ser adotados nos casos de descumprimento de alguns direitos civil (ANEXO B). 
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Figura 12 - Post "E agora, quem poderá me defender?" 

Senado Federa l 
Published by Adriano Wambier [?] • August 12 at 2:00pin • Edited [?] • £ 

Fonte: Senado Federal (2015). Acesso em: 24 nov. 2015. 

A ideia de criar o post, conforme explicado por um dos membros da equipe 

NMpídias, foi em decorrência da quantidade de mensagens privadas recebidas no perfil sobre 

inadimplência de um direito, a cada nova postagem publicada sobre direitos civis que as pessoas 

possuíam. O objetivo da publicação surgiu, portanto, da necessidade que os cidadãos t inham 

em saber como agir se a lei não estivesse sendo respeitada. 

Percebe-se que a postagem segue os padrões de layout observados no tópico 

anterior: cor única de pano de fundo, ilustração, além da fonte do tema igual as demais 

postagens do perfil. Observa-se também que o post usa do recurso de lista ("Veja 20 caminhos 

para denunciar transgressões"), o que, dentre as boas práticas descritas em Brasil (2016b), atrai 

a atenção dos internautas. 
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De acordo com as métricas disponibilizadas pelo Facebook, contidas no 

Relatório Mensal das Mídias Sociais - Agosto de 2015, o post obteve alcance de 3.052.214 

pessoas. O engajamento total foi de 82.340 interações, sendo 28.620 compartilhamentos, 

50.933 curtidas e 2.787 comentários. O Facebook calcula as métricas "curtidas" e 

"comentários" pela soma das interações da postagem original e das publicações compartilhadas. 

Se contadas apenas as interações do post original, até o dia 24 de novembro de 2015, quando 

foi realizada a análise, haviam 28.934 compartilhamentos, 7.309 curtidas e 390 comentários. 

Tendo em vista o alcance conquistado pelo post, alguns fatores comprovam o 

sucesso da publicação. 

Em primeiro lugar, o seu alcance foi seis vezes superior ao alcance médio das 

publicações do perfil em 2015, a saber, 500 mil pessoas. 

Ainda, cerca de 100 publicações das 1.754 realizadas pelo perfil em 2015, ou 

seja, 5,7%, alcançaram mais de 1 milhão de pessoas. Entre elas, está o post em análise, que 

superou em mais de 2 0 0 % esse alcance. 

Finalmente, de acordo com Brasil (2016b), o resultado de um post no Facebook 

pode receber três classificações: baixo (alcance inferior a 50% dos assinantes da página); bom 

(alcance próximo ao número de pessoas que assinam a página) e ótimo (alcance no mínimo 

duas vezes maior que os assinantes da página). Nesse sentido, o resultado do post é considerado 

ótimo. Naquele mês, para que uma publicação tivesse um resultado ótimo, deveria alcançar 

cerca de 1.184.000 fãs, ou seja, o dobro de fãs registrados no período (NMÍDIAS, 2015b). O 

post atingiu com sobra o resultado, alcançando quase o triplo do alcance estipulado. 

Curiosamente, a intenção inicial não era fazer um post reunindo vários órgãos. 

O convite para que vários órgãos fizessem parte da campanha foi pensado para dar maior 

amplitude ao conteúdo criado, principalmente, e por envolver tema de interesse desses órgãos 

(SANTOS, 2016b). Ou seja, mais que envolver vários órgãos afetados com o conteúdo, 

importante perceber o interesse da equipe em utilizar o público dos perfis convidados, a fim de 

que a informação tivesse grande capilaridade e alcançasse o maior número possível de pessoas. 

A campanha levou em torno de uma semana, desde o planejamento até a 

publicação do post. O primeiro passo para a promoção da ação foi a produção da reportagem 

de serviço (ANEXO B), explicando aos cidadãos quais órgãos de governo deveriam ser 

procurados diante de vários tipos de violação de direitos civis. N o total, foram escolhidos 20 

casos para o artigo. De acordo com o relatório do post, a relação do conteúdo com o Senado 

Federal "é o papel do Congresso Nacional na criação das leis que garantem esses direitos" 

(NMÍDIAS, 2015a, p. 1). 
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Para divulgação da reportagem de serviço, foi criada a arte do post, com as 10 

situações mais interessantes na visão da equipe, para despertar maior interesse na visualização 

da postagem (NMÍDIAS, 2015a). A publicação foi propositalmente agendada para uma quarta-

feira, dia considerado de maior movimentação no Senado Federal e de maior acompanhamento 

do perfil pelos fãs (SANTOS, 2016a). 

Neste ínterim, a equipe entrou em contato com conhecidos que administravam 

perfis de outros órgãos públicos nas mídias sociais. Além de alguns envolvidos com a temática, 

outros órgãos foram convidados a participar, de acordo a disponibilidade de contato que a 

equipe NMídias possuía com estas instituições e pela relevância do perfil (como critério 

utilizado pela equipe, foram procurados apenas administradores de perfis com mais de 200 mil 

fãs). Assessores de senadores também foram convidados. Essa etapa de convite gastou em torno 

de três dias. A publicação da reportagem de serviços no perfil "Senado Federal" no Tumblr, 

bem como a publicação do post no perfil do Facebook, aconteceram ao mesmo tempo. O 

comparti lhamento do conteúdo nos perfis dos órgãos participantes ocorreu logo em seguida 

(SANTOS, 2016a). 

Vários órgãos concordaram em participar da campanha, compartilhando a 

postagem em seus próprios perfis. A equipe NMídias recomendou aos administradores destes 

perfis a interação com os comentários que surgissem na postagem, deixando ao critério deles a 

participação. Os principais parceiros que compartilharam a ação, com seu número de fãs, s ã o 4 0 : 

Senador Romário (2,1 milhões de fãs), Ministério da Justiça (1,5 milhão de fãs), Conselho 

Nacional de Justiça (1,26 milhão de fãs), Conselho Superior de Justiça do Trabalho (220 mil 

fãs), Conselho Nacional do Ministério Público (118 mil fãs), Ministério Público Federal (63 

mil fãs) e Tribunal de Contas da União (29 mil fãs). Outros órgãos menos conhecidos também 

aderiram, entre eles a Câmara de Vereados de Estrela e a Universidade Federal do Oeste da 

Bahia. 

A campanha conquistou um resultado muito expressivo em termos de alcance de 

pessoas. De acordo com o número de curtidas em cada uma das páginas que aderiram à 

campanha, foi estimado que a ação conjunta tenha possibilitado alcance pelo menos 2 0 0 % 

maior do que seria alcançado de forma isolada, ou seja, 2 milhões de pessoas a mais, número 

quase quatro vezes maior que a quantidade de fãs do perfil "Senado Federal" no Facebook à 

época. Só o perfil do Senador Romário foi responsável por um acréscimo de 500 mil pessoas 

alcançadas (NMÍDIAS, 2015a). 

As quantidades de fãs informadas referem-se à situação na data da produção do relatório. 
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A ação descrita demonstra que o esforço conjunto de vários órgãos públicos nas 

mídias sociais pode ser benéfico ao aprimoramento da democracia, permitindo que a 

informação de interesse público alcance o maior número de pessoas do que quando realizada 

de forma isolada. 

Outra maneira de se verificar possíveis benefícios do uso das mídias sociais para 

a participação cidadã foi por meio da entrevista realizada com membros do NMídias. É o que 

será visto a seguir. 

a) Avaliação do post "E agora, quem poderá me defender" pela equipe NMídias 

Os entrevistados perceberam o sucesso do post na mesma linha do que foi 

respondido quando questionados sobre o sucesso do perfil "Senado Federal" no Facebook, em 

decorrência da publicação de conteúdo de utilidade para as pessoas. Nas palavras do 

entrevistado B: 

O sucesso vem do público, das pessoas que compartilham e curtem. Ligar o 
nosso conteúdo com a vida prática do cidadão. Esse post veio ao encontro do 
que o cidadão estava querendo. [...] O cidadão hoje se sente muito 
desamparado, ele quer saber cada vez mais qual é o direito que ele tem, qual 
a lei que ampara aquela situação que está ocorrendo e que não é legal. O post 
entrou nesse cenário! (SANTOS, 2016a). 

A divulgação dada ao post, internamente e externamente, ao tornar-se pauta de 

reportagem no site do Senado e no Jornal Senado (AGÊNCIA SENADO, 2015b), também é 

um dos fatores que, na percepção dos entrevistados, evidenciam o sucesso da publicação. 

Em relação ao monitoramento da interação do público no post, o procedimento 

adotado na publicação, conforme relatado pelo entrevistado B, foi o mesmo utilizado na gestão 

do perfil: "a gente tem um padrão aqui de monitorar, durante mais ou menos uma hora os 

comentários quando a gente recém posta u m conteúdo. Foi o que a gente fez" (SANTOS, 

2016a). Por outro lado, conforme afirmado em outras partes deste estudo, a prática não pode 

ser considerada de tudo intencional. H á consciência da equipe que o monitoramento ainda 

precisa ser melhorado, para fins de aperfeiçoamento da participação do cidadão no perfil e para 

que o conteúdo das interações chegue, de fato, aos representantes. 

Sobre a percepção da importância de ações conjuntas de órgãos públicos nas 

mídias sociais seriam relevantes, a resposta, mais uma vez, foi no sentido de alinhar as 

publicações à relevância do conteúdo para o cidadão. De acordo com o entrevistado B, tais 

ações são relevantes quando utilizadas em prol da sociedade, não devendo ser feitas por mera 
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formalidade. Além disso, há intenção da equipe em realizar ações conjuntas em novas 

oportunidades, tendo em vista o alcance que proporcionam (SANTOS, 2016a). 

Quanto aos fatores dificultadores de ações conjuntas em mídias sociais, o 

entrevistado B informou que a campanha realizada para o post "E agora quem poderá me 

defender?" não apresentou grandes dificuldade. A principal dificuldade percebida pelo 

entrevistado foi realizar o contato com os órgãos envolvidos na temática, que gastou certo 

tempo (três dias dos sete totais), mas que, por outro lado, estes órgãos não apresentaram 

resistência ao pedido feito pela equipe NMídias. Outra dificuldade percebida foi que nem todos 

os órgãos convidados t inham uma equipe de mídias sociais estruturada para se engajar nessa 

campanha. Além disso, segundo percebe o entrevistado B, entre alguns órgãos públicos há uma 

competição "saudável" pelo sucesso dos perfis, o que levou alguns deles a não aderirem ao 

convite (SANTOS, 2016a). 

N a percepção dos entrevistados, um fator facilitador da ação foi a localização 

da maioria dos órgãos em Brasília-DF. A proximidade física facilita muito o contato entre as 

equipes e a possibilidade dos administradores dos perfis na esfera federal se conhecerem. Os 

entrevistados citaram, ainda, a existência de encontros anuais sobre comunicação pública, o que 

facilita a interação entre os profissionais do meio. Destes encontros surgiu a ideia de criar u m 

grupo de bate-papo no aplicativo WhatsApp, que é usado para que este grupo esteja sempre em 

contato. 

Em seguida, será apresentada a análise do conteúdo resultante da interação os 

internautas com o post estudado. U m dos objetivos do estudo é classificar os tipos de 

participações entre os cidadãos usuários do perfil "Senado Federal" no Facebook e os órgãos 

envolvidos na temática da postagem. É o que se fará no próximo item. 

5.5.1 Interação dos usuários do Facebook com o post "E agora, quem poderá me 

defender?" 

Realizada uma primeira leitura do conteúdo publicado no post "E agora, quem 

poderá me defender?", foram criados 30 critérios para classificação dos comentários enviados 

pelos internautas, excluídas as interações realizadas por outros órgãos públicos, entre eles o 

Senado Federal, bem como os conteúdos cujo sentido não pode ser classificado ou não 

contribuía para tema. Os critérios definidos estão no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Critérios para avaliação dos comentários dos internautas no post "E 
agora, quem poderá me defender?" 

Classe 
Complemento 

Destinatário 

Crítica 

Ao tema 
Ao Senado Federal 
Ao Senado Federal 
e/ou outros órgãos 

À instituição privada 

Acréscimo 

Sugestão 
Dúvida 

Ao tema 
Ao Senado Federal -

Elogio Ao Senado Federal Sugestão 
e/ou outros órgãos Dúvida 

À instituição privada 

Sugestão 

Ao Senado Federal 
Ao Senado Federal 
e/ou outros órgãos 

À instituição privada 

Dúvida 

Ao Senado Federal 
Ao Senado Federal 
e/ou outros órgãos 

À instituição privada 

Fonte: Elaborado pelo autor, ano 2015. 

Cada comentário realizado pelos internautas foi classificado pelo tom: crítica, 

elogio, dúvida ou sugestão. Dependendo do direcionamento dos comentários, as classificações 

precisaram ainda especificar o destinatário, com quatro possibilidades: ao tema (FIGURA 13), 

apenas ao Senado Federal (FIGURA 14), ao Senado Federal em conjunto com outro órgão ou 

apenas a outro órgão (FIGURA 15), à instituição privada (FIGURA 16). O endereçamento de 

sugestões e dúvidas só poderiam ser direcionados para instituições (Senado, outros órgãos ou 

instituições privadas). Além disso, alguns dos elogios e críticas percebidos nos comentários 

continham, em acréscimo, alguma dúvida ou sugestão (FIGURA 17). 

Dessa forma, cada um dos critérios para classificação dos comentários dos 

internautas foi definido recebendo necessariamente as duas primeiras opções (tom e 

destinatário) e, em alguns casos de críticas ou elogios, poderia receber algum acréscimo do tipo 

dúvida ou sugestão. 
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Figura 13 - Exemplos de elogio ou crítica ao tema 

r A publicação dessa relação desses ÓRGÃOS 
FLBUCOS . é cie suma Importância para o povo. Obrigada. 
14 de agosto de 2015 às 14:16 

quantas mentiras 
HH £ 1 -12 de agosto de 2015 às 10:13 

Fonte: Senado Federal (2015). Acesso em: 24 nov. 2015. 

Figura 14 - Exemplo de elogio ao Senado Federal 

Essa page do Senado não tá fazendo aniversário, mas tà de 
H parabéns! Só posta informações pertinentes. 

¿¡125 -12 de agosto de 2015 às 11:01 

Fonte: Senado Federal (2015). Acesso em: 24 nov. 2015. 

Figura 15 - Exemplos de elogio ou crítica ao Senado Federal ou outro órgão 

Na saúde : os serviços de saúde pública? Não é Anvisa. 

HPF :CGU :TCU não nos protege contra a corrupção. No momento quem 
atua e está tentando ajudar os cidadãos brasileiros é a Policia Federal. 

Anatei não ajuda na telefonia. Na página de reclamações não possui 
espaço para o cliente anexar documento ou Imagens e apagam as 
reclamações que fazemos. 

Anvisa já foi um órgão regulador. Com as mudanças nas normas feitas 
pelo atual governo o cidadão brasileiro está perdendo os seus direitos. 

A área de segurança está sem pessoas competentes e capacitadas para 
ocuparem os cargos e as funções. 

Oforo privilegiado e direitos políticos Impedem que vários sejam punidos e 
acabem com a corrupção. 
¿7 2 -12 de agosto de 2015 às 12:50 

D •.. . O Procon aqui em Montes Claros.MG é nota 10. 

V ' 12 de agosto de 2015 às 10:15 

Fonte: Senado Federal (2015). Acesso em: 24 nov. 2015. 
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Figura 16 - Exemplo de crítica à instituição pr ivada 4 1 

Esobre instituições privadas de ensino que não cumprem a 
lei e aumentam de maneira abusiva as mensalidades, onde denuncia? 
&7 -12 de agosto de2015 às 10:20 

Fonte: Senado Federal (2015). Acesso em: 24 nov. 2015. 

Figura 17 - Exemplo de crítica ao Senado ou outro órgão e dúvida 

Senado Federal como faço para rever meus direitos de 
aposentadoria? Quando iniciei a trabalhar, em 1973 eu tinha direito a uma 
aposentadoria de até 20 vezes o salário mínimo, e me FOI TIRADO esses 
direito. Após pagar 35 anos ininterruptos o INSS pelo teto. recebo 3 
salários. Como reavê-lo? 
&2 -12 de agosto de2015 às 10:07 - Editado 

Fonte: Senado Federal (2015). Acesso em: 24 nov. 2015. 

A interação dos órgãos foi classificada de acordo com as observações realizadas 

e outras que, hipoteticamente, poderiam ocorrer, tendo em vista que os órgãos participantes da 

campanha foram convidados a interagirem com os comentários do post. Os critérios estão no 

Quadro 4. 

Quadro 4 - Critérios para avaliação das respostas aos comentários do post "E agora, 
quem poderá me defender?" 

Complemento 

Classe 
Remetente 

Sentido do 
comentário 
respondido 

À crítica 

Resposta 
Senado Federal Ao elogio 

Resposta 
Outro órgão À sugestão 

À dúvida 
Fonte: Elaborado pelo autor, ano 2015. 

As respostas poderiam ser classificadas de acordo com o órgão emitente (Senado 

Federal ou outro órgão) e a qual tom de conteúdo respondiam (crítica, elogio, dúvida ou 

sugestão). Ao contrário do que foi feito na classificação dos comentários dos internautas, não 

4 1 Embora tenha sido formulado em tom de pergunta, a intenção do comentário, no exemplo, era 
apresentar uma crítica. Nestes casos, os comentários neste formato eram considerados críticas ou 
elogios, dependendo do tom. 
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foram criadas opções de elogios ou críticas com acréscimos de dúvidas ou sugestões. A 

explicação seria para facilitar a análise das respostas ao identificar o comportamento dos órgãos 

em situações de elogio, crítica, dúvida ou sugestões (por exemplo, "no caso de crítica, o órgão 

X age de modo Y"; "no caso de dúvida, o órgão Z age de modo W") . Desta forma, ficou definido 

que quando os comentários respondidos tivessem dúvida ou sugestão além de elogio ou crítica, 

estes dois últimos tons prevaleciam sobre os primeiros para classificação dos comentários e das 

suas respectivas respostas. Dessa forma, foram criados oito critérios: resposta do Senado à 

crítica (FIGURA 18); resposta de outros órgãos à crítica; resposta do Senado ao elogio 

(FIGURA 19); resposta de outros órgãos ao elogio; resposta do Senado à sugestão (FIGURA 

20) resposta de outros órgãos à sugestão; resposta do Senado à dúvida (FIGURA 21); resposta 

de outros órgãos à dúvida. 

Figura 18 - Exemplo de resposta do Senado Federal à crítica 

Poderiam, pelo menos: ter colocado os telefones (OSOO)dos 
órgãos, com suas respectivas ouvidorias... 
Panfletinho bem chinfrim esse ai helm... 

Ú 19 12 de agosto de 2015 às 10:31 

A Ocultar 20 respostas 

PJ] Senado Federal tt Boa tarde, Célio! No link da postagem, há mais 
~ ~ informações de como entrar em contatos com esses e outros 

órgãos, vale conferir! Abraços! 
¿7 96-12 de agosto de 2015 às 10:36 

Fonte: Senado Federal (2015). Acesso em: 24 nov. 2015. 

Figura 19 - Exemplo de resposta do Senado Federal a elogio 

Essa page do Senado não tá fazendo aniversário, mas tá de 
H parabéns! Só posta informações pertinentes. 

¿¡125 -12 de agosto de 2015 às 11:01 

Pf] Senado Federal O C9 

£ 2 7 - 12 de agosto de2015 às 11:22 

Fonte: Senado Federal (2015). Acesso em: 24 nov. 2015. 



118 

Figura 20 - Exemplo de resposta do Senado Federal à sugestão 

fjç* Obrigado pelo esclarecimento. Porem ele não seria 
necessário se o meme estivesse mais completo, muitas vezes a 
pessoa não tem muito tempo para ficar buscando infos 
complementares(como no meu caso agora}: ai os fones na 
publicação já seriam mais de meio caminho. Grato pela atenção 
¿ 1 -12 de agosto de 2015 às 10:54 

P^j Senado Federal© Obrigado pela opinião. 

¿12 -12 de agosto de 2015 às 10:56 

Fonte: Senado Federal (2015). Acesso em: 24 nov. 2015. 

Figura 21 - Exemplo de resposta do Senado Federal à dúvida 

Fonte: Senado Federal (2015). Acesso em: 24 nov. 2015. 

Como um dos objetivos da análise é verificar a interação dos órgãos públicos 

com os internautas, não foram criados critérios para respostas realizadas por instituições 

privadas. De toda forma, não foram observados tais casos. 

Para análise de outros conteúdos percebidos e que não estavam relacionados às 

respostas dadas pelo Senado ou outros órgãos, no entanto contribuíram para análise das 

interações presentes, foram criados dois critérios: resposta de usuários; comentário de outro 

órgão. Os critérios criados estão no Quadro 5. 
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Quadro 5 - Critérios para avaliação de outros tipos de conteúdo publicados no post 
"E agora, quem poderá me defender?" 

Classe Sentido utilizado 

Resposta de usuários 
Comentário de outro órgão 

Outro Não relacionado ao tema 
Comparti lhamento 

Sentido não identificado 

Fonte: Elaborado pelo autor, ano 2015. 

As respostas de usuários ocorreram nas situações em que, durante a interação 

presenciada no post, algum dos internautas colaboravam com o tema e respondiam a outro 

usuário, colaborando com a criação de conteúdo (FIGURA 22). As dúvidas respondidas 

normalmente eram sobre informações sobre direitos não mencionados na publicação do Senado 

Federal, como a proteção do direito dos animais, fiscalização sanitária e fiscalização de 

fornecimento de energia elétrica. 

Figura 22 Exemplo de respostas de usuários 

Ï 

E quanto as instituições financeiras somente 
muita reza ou podemos contar com as forças do além. pois neste país 
usam e abusam, fazem o que bem entendem com o cidadão!! Isso aqui é 
Brasil, uijui 
12 de agosto de 2015 às 10:23 - Editado 

Procure o BACEN 
£ 1 • 12 de agosto de 2015 às 10:32 

Já liguei na ANVISA pra falar de larvas de insetos que 
já achei em alimentos de marcas diferentes e da mesma categoria... eles 
disseram que não poderiam me ajudar e ainda orientaram que eu 
procurasse ajuda no órgão errado... 

12 de agosto de 2015 às 10:11 

E a vigilância sanitária do seu município 
12 de agosto de 2015 às 10:32 

Quando locais culturais não aceitam mela 
estudantil? 
¿7 9 -12 de agosto de 2015 às 10:06 

Procon 
É 2 • 12 de agosto de2015 ás 10:27 

Fonte: Senado Federal (2015). Acesso em: 24 nov. 2015. 
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Foi necessário, ainda, criar critérios para alguns comentários que não se 

enquadravam nas opções descritas acima, por falta de relação ao tema. Eles foram divididos em 

três critérios, conforme Quadro 5: não relacionados ao tema; comparti lhamento; sentido não 

identificado (normalmente por erros na escrita, que inviabilizavam a caracterização do sentido 

utilizado). 

A maioria dos comentários (FIGURA 23) não relacionados ao tema estão 

relacionados às mensagens enviadas com sentido de ironizar a discussão, não contribuindo para 

o tema e com a criação de conteúdo resultante da interação possibilitada pelas mídias sociais. 

Figura 23 - Exemplos de comentários não relacionados ao tema 

Am L I 

17 

Conheço um cara ali que vive apanhando da mulher. Pelo 
visto: não tem pra quem ele ligar, pela lista.. Rsrs 
^ 4 -12 de agosto de 2015 às 10:06 

Conhece um cara? Seria um "amigo1'seu? Rs. 
12 de agosto de 2015 às 10:43 

Nota oficial: em greve de fome a partir de agora, em 
prol da educação. Daqui 12 horas, mais informação. Obrigada pela 
atenção. 
12 de agosto de 2015 às 17:44 

Fonte: Senado Federal (2015). Acesso em: 24 nov. 2015. 

Embora o Facebook tenha a opção de compartilhamento, permitindo ao usuário 

postar o conteúdo na linha do tempo de algum dos seus amigos, muitos usuários nos 

comentários apenas escrevem o nome da pessoa para quem querem enviar a postagem 

(FIGURA 24). 

Figura 24 - Exemplos de comparti lhamentos por meio de comentários 

Ed 

13 de agosto de 2015 às 15:40 

Andréa Danda 
12 de agosto de 2015 às 13:13 

Efc4S| Marcos Gleici 
WmW 13 de agosto de 2015 às 09:18 

Alex se liga ai 
¿ 1 -12 de agosto de 2015 às 10:02 

Semente 
12 de agosto de 2015 às 19:06 i 

Fonte: Senado Federal (2015). Acesso em: 24 nov. 2015. 
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Ao se conectarem ao Facebook, o site de relacionamentos informa ao receptor 

que ele foi mencionado em algum comentário. Desta forma, é possível acessar o conteúdo. Esse 

tipo de compartilhamento não é computado na contagem oficial realizada pelo Facebook. 

Com base nos critérios descritos, os comentários foram relidos, sendo-lhes 

atribuídas uma das classificações apresentadas. A Tabela 4 apresenta o resultado da análise. 

Tabela 4 - Conteúdo recebido no post "E agora, quem poderá me defender?" 

Conteúdo Quantidade Conteúdo Quantidade 

Crítica ao tema 2 
Elogio ao Senado e/ou outros 

0 Crítica ao tema 2 
órgãos e dúvidas 

0 

Crítica ao Senado 5 
Elogio à instituição privada e 
dúvidas 

0 

Crítica ao Senado e/ou outros 
órgãos 

107 Sugestões ao Senado 8 

Crítica à instituição privada 4 
Sugestões ao Senado e/ou 
outros órgãos 

0 

Crítica ao tema e sugestões 0 
Sugestão à instituição 
privada 

0 

Crítica ao Senado e sugestões 3 Dúvida ao Senado 2 
Crítica ao Senado e/ou outros 

2 
Dúvida ao Senado e/ou 

27 
órgãos e sugestões 

2 
outros órgãos 

27 

Crítica à instituição privada e 
sugestões 

0 Dúvida à instituição privada 0 

Crítica ao tema e dúvidas 0 Resposta Senado à crítica 1 

Crítica ao Senado e dúvidas 2 
Resposta outros órgãos à 
crítica 0 

Crítica ao Senado e/ou outros 
órgãos e dúvidas 

10 Resposta Senado ao elogio 2 

Crítica à instituição privada e 
1 

Resposta outros órgãos ao 
0 

dúvidas 
1 

elogio 
0 

Elogio/apoio ao tema 5 Resposta Senado à sugestão 1 

Elogio ao Senado 5 
Resposta outros órgãos à 
sugestão 

0 

Elogio ao Senado e/ou outros 
órgãos 

8 Resposta Senado à dúvida 2 

Elogio à instituição privada 0 
Resposta outros órgãos à 
dúvida 

0 

Elogio ao tema e sugestões 1 Não relacionado 112 
Elogio ao Senado e sugestões 2 Resposta de usuários 23 
Elogio ao Senado e/ou outros 
órgãos e sugestões 

0 Comentário de outro órgão 2 

Elogio à instituição privada e 
sugestões 

0 Comparti lhamento 34 

Elogio ao tema e dúvidas 
Elogio ao Senado e dúvidas 

0 
1 

Sentido não identificado 18 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015. 
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A maioria dos comentários postados na publicação (112), 28 ,72% dos 390 

comentários, não estavam relacionados ao tema. Os dados mostram que há uma perda de grande 

parte do potencial de interação promovido pelas mídias sociais em decorrência do modo como 

têm se comportado os internautas. 

Excluídos os comentários não relacionados ao tema, além dos 

comparti lhamentos (34) e comentários com sentido não identificado (18), foram considerados 

válidos para a análise 226 comentários, ou, 57 ,95% do total. Em relação aos comentários 

válidos, algumas observações podem ser feitas: 

a) 57 ,08% dos comentários válidos foram críticas ao poder público, sem 

distinção entre o Senado Federal e demais órgãos públicos. As críticas 

exclusivamente ao Senado Federal foram observadas em 10 ocasiões, que 

representam 4 ,42% dos comentários válidos; 

b) apenas 7,08%, ou 16 comentários, foram elogios às instituições públicas, 

sendo metade deles (3,54%) direcionados exclusivamente ao Senado 

Federal; 

c) elogios ao tema foram identificados 2 ,65% dos comentários, ou em seis 

ocasiões, contra 0,88%, ou dois comentários com críticas; 

d) dúvidas e sugestões foram observadas em 25 ,66% ocasiões, o que equivale 

a 58 comentários. Por outro lado, apenas três foram respondidos, ou seja, 

94 ,83% do total das dúvidas e sugestões recebidas não tiveram resposta. 

Todos retornos foram realizados pelo Senado Federal; e 

e) foram observados somente duas situações (menos de 1%) de interações 

realizadas por outro órgão público, sendo todas feitas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ). 

Considerando toda a importância que foi atribuída pela equipe do Núcleo de 

Mídias Sociais à postagem analisada, resultando em uma campanha inédita de alinhamento de 

diversos órgãos envolvidos na temática para interação com os internautas no Facebook, as 

observações mostram ainda que há pouca interação do poder público com seus fãs em mídias 

sociais. 

Toda a interação do Senado Federal ocorreu nos primeiros 80 minutos da 

postagem. A interação na primeira hora da postagem, para mais ou para menos, demonstra, na 

prática, o padrão adotado pela equipe do NMídias, conforme explicado na entrevista. E m 
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decorrência desse fato, o perfil "Senado Federal" atendeu apenas três dúvidas ou sugestões, ou 

5,17% das demandadas. 

Não se observou respostas dadas por outros órgãos envolvidos. Por exemplo, um 

dos órgãos mais mencionados na postagem foi a Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL), para denúncia de problemas relacionados a serviços de telefonia, internet e TV por 

assinatura. A agência foi mencionada em 21 comentários, sendo 17 críticas aos seus serviços. 

Entretanto, não foi observada nenhuma interação da ANATEL com os internautas na postagem. 

Apenas o CNJ participou das interações, complementando o conteúdo postado pelo Senado 

Federal, conforme Figura 25. Uma hipótese que pode explicar a participação é o fato de um ex-

integrante da equipe do CNJ fazer parte da atual equipe do NMídias, o que talvez crie uma boa 

parceria entre o Senado Federal e Conselho. 

Figura 25 - Participação do Conselho Nacional de Justiça 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ) O Isso aí, Senado Federal! Vale 
lembrar que não é preciso um advogado para acionar o CNJ, mas é 
importante saber o que a íOuvidorlaCNJ pode ou não pode fazer. Isso vc 
encontra aqui: http://bit.ly/OuvidoriaCNJfaq. © 
¿7 3 4 1 2 de agosto de 2015 às 10:50 - Editado 

LNj Conselho Nacional de Justiça (CNJ) O Sobre morosidade no 
Judiciário, veja como a Ouvidoria do CNJ atua: 
http://on.fb. me/1 HGVDvT © 
£ 9 -12 de agosto de 2015 ás 10:48 

Fonte: Senado Federal (2015). Acesso em: 24 nov. 2015. 

Quando o tema é a efetivação de direitos civis pelo poder público, os dados 

demonstram descrença dos internautas a esse respeito. Mais da metade dos comentários válidos 

foram críticas direcionada ao Senado Federal ou a outras organizações governamentais. Desta 

forma, defende-se que as mídias sociais poderiam ser melhor utilizadas no monitoramento de 

temas relacionados ao poder público, o que poderia contribuir para melhoria da imagem do 

Estado perante a sociedade. 

Embora tenha sido observada baixa interação do Senado Federal com os usuários 

do Facebook, observou-se, ainda, que todas as respostas emitidas foram cordiais, como nos 

diálogos observados nas Figuras 18 e 20, independente do grau de algumas críticas. E m outras 

situações foi utilizado o emoticon de "coração", conforme Figura 19, bastante usual nos 

diálogos das mídias sociais, que demonstra, além de cordialidade, o tom mais informal 

empregado pelo Senado nos perfis. A postura do Senado surte efeitos positivos nos usuários, 

http://bit.ly/OuvidoriaCNJfaq
http://on.fb
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que passam de um comportamento mais agressivo para outro mais ameno. Dessa forma, 

seguindo as diretrizes contidas em Brasil (2016b), demonstra-se o cuidado da equipe gestora 

do perfil em responder em nome do Senado Federal, sem perder o tom mais humanizado das 

mídias sociais. 

O caso estudado de reunião de vários órgãos públicos nas mídias sociais 

demonstra que os gestores dos perfis do poder público ainda usam pouco do potencial da 

ferramenta, para monitoramento dos comentários dos usuários que interagem com as postagens. 

Mais uma vez se verifica que oportunidades são perdidas no uso destes recursos eletrônicos, 

que poderiam ser utilizados no incremento da participação cidadã no processo político. Além 

disso, tendo em vista a função do Poder Legislativo na representação dos interesses dos 

cidadãos, entende-se ser necessário maior presença do Senado Federal na interação com seus 

fãs nas mídias sociais, fazendo delas um canal de efetivação da participação da sociedade na 

formulação do bem comum. 

A seguir, serão apresentadas as conclusões do estudo. 
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6 C O N C L U S Ã O 

As ideias de participação e controle social estão fortemente relacionadas. Por 

meio da participação na gestão pública, os cidadãos podem intervir na tomada da decisão 

administrativa, orientando os governantes para que adotem medidas que realmente atendam ao 

interesse coletivo e, do mesmo modo, podem exercer controle sobre a atuação do Estado, 

exigindo que o gestor público preste contas de suas ações. 

Enquanto ambientes de comunicação específicos e privilegiados em termos de 

alcance e ressonância, a literatura aponta as mídias sociais como novos canais de interação entre 

o Estado e a sociedade, possibilitando maiores chances de acesso às informações de interesse 

coletivo e, consequentemente, ampliação da participação e controle social das atividades dos 

poderes públicos. 

Somente uma sociedade informada devidamente sobre os assuntos de relevância 

política poderia agir em conformidade para utilizar os mecanismos de participação política, 

assumindo papel ativo na tomada de decisões públicas. Nesse sentido, as mídias sociais 

contribuem para garantir a formação da vontade popular livre e são veículos imprescindíveis 

para a liberdade de expressão em sentido amplo (REGAÑA, 2015). 

As mídias sociais podem também ser analisadas a partir da sua capacidade de 

gerar múltiplas visibilidades e de influenciar a ação política. Isso poderia acontecer, sobretudo, 

porque esses ambientes online têm se mostrado fontes privilegiadas dos meios de comunicação 

de massa, influenciando na decisão do que entra na pauta do dia dos noticiários (SANTOS, 

2012). 

As mídias sociais ainda facilitam os processos de mobilização política, por 

possibilitarem a comunicação instantânea entre grande quantidade de pessoas, a organização e 

publicização de informações e visibilidade da vinculação a elas. Caso a mobilização resulte em 

um grande evento público, de importância incontroversa, é difícil que os veículos de 

comunicação de massa possam deixar de colocá-la em pauta (SANTOS, 2012). 

Ao entrar na pauta do dia, um tema passa a ser amplamente discutido 

socialmente, o que gera pressão sobre o sistema político para que providências sejam tomadas 

em relação a ele. 



126 

Entretanto, é possível outra forma de visibilidade que também pode influenciar 

o processo de decisão política, sem necessariamente passar pela agenda pública. Essa 

visibilidade dependeria da criação de canais específicos pelo governo para ouvir as demandas 

e opiniões dos cidadãos e ficaria, assim, restrita ao próprio sistema político. Por advir de uma 

demanda do próprio sistema político, é de se esperar que as informações coletadas sejam 

efetivamente utilizadas em processos de decisão política. Nesse cenário, as mídias sociais 

emergem como canais potenciais para que o Estado identifique a vontade popular (SANTOS, 

2012). 

Disponibilizar e estimular o cidadão a participar podem ser ações fundamentais 

para o desenvolvimento da sociedade. A integração e articulação das pessoas, que por meio 

delas se organizam de maneira igualitária, potencializa a realização do desenvolvimento social, 

cultural, econômico e político. 

Ao tratarem o material oriundo do resultado das trocas simbólicas e capital social 

dentro das mídias sociais, enquanto repositório de conhecimento de fácil acesso, os gestores 

públicos teriam a possibilidade de instrumentalizar o interesse dos cidadãos e desenvolverem 

políticas públicas mais efetivas e que supram ou até mesmo superem as necessidades da 

sociedade (DZIEKANIAK, 2011). 

A pesquisa, por meio da análise do perfil "Senado Federal" no Facebook e da 

postagem "E agora, quem poderá me defender", cumpriu seu objetivo central de analisar o uso 

das mídias sociais como ferramenta de participação política dos cidadãos. Por meio do 

levantamento de conteúdo documental, entrevista e análise dos comentários da publicação, 

pode-se perceber como vem sendo utilizadas as mídias sociais enquanto novos canais de 

diálogo entre o poder público e a sociedade. 

O caso estudado demonstra que os gestores dos perfis do poder público ainda 

usam pouco do potencial das mídias sociais para monitoramento do conteúdo das interações 

nos perfis institucionais. Verifica-se que oportunidades são perdidas no uso destes recursos 

eletrônicos, que poderia ser utilizada no incremento da participação cidadã no processo político. 

Defende-se a necessidade de maior presença do Senado Federal na interação com 

seus fãs nas mídias sociais, fazendo delas um canal de efetivação da participação da sociedade 

na formulação do bem comum. Foi percebido que o monitoramento da interação do público no 

post analisado não foi realizado de acordo com o disposto em Brasil (2016b). A interação nas 

mídias sociais poderia ser melhor aproveitada se fosse levado em conta no processo político 
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todo conteúdo postado pelo público. Os benefícios seriam a maior aproximação da sociedade 

no processo político, contribuindo para o aprimoramento da democracia, na medida em que as 

decisões coletivas fossem alinhadas à vontade popular. 

Uma das alternativas para que se alcance o monitoramento defendido seria o 

fortalecimento das equipes dedicadas à operação dos perfis governamentais no Senado Federal, 

por meio de aumento dos integrantes das equipes e capacitação de seus membros. U m fator que 

faz acreditar nessa opção seria a tendência de crescimento em número de fãs e de pessoas 

alcançadas pelo perfil estudado, consolidando-se com a principal página do Poder Legislativo 

brasileiro em um site de relacionamentos. 

Apesar de toda a importância que foi atribuída pela equipe do Núcleo de Mídias 

Sociais do Senado Federal à postagem analisada, o que resultou em uma campanha inédita de 

alinhamento de diversos órgãos para interação com os internautas em um site de 

relacionamentos, a análise demonstrou que ainda há pouca interação do poder público com seus 

fãs nas mídias sociais. 

Pela proposta do post em esclarecer dúvidas sobre direitos não efetivados e pela 

estratégia trabalhada, esperava-se uma movimentação maior por parte dos órgãos públicos 

envolvidos, para atendimento das demandas dos internautas que possivelmente surgiriam. 

Acredita-se que o sucesso dessas ações dependa da conscientização das instituições envolvidas 

em relação ao seu compromisso com a efetivação das demandas oriundas da sociedade. 

Sustenta-se que as próximas ações deverão ser melhor trabalhadas, sensibilizando os 

envolvidos quanto à importância do movimento para o bem comum. 

Por outro lado, a ação trabalhada demonstra que o esforço conjunto de vários 

órgãos públicos nas mídias sociais pode ser benéfico ao aprimoramento da democracia, 

permitindo que a informação de interesse público alcance o maior número de pessoas do que 

quando realizada de forma isolada. 

Encontros temáticos contribuem para o compartilhamento de boas práticas e a 

geração de conhecimento, o que pode tornar mais eficiente a comunicação do setor público em 

todos seus tipos, incluindo o diálogo nas mídias sociais. A utilização de recursos de tecnologia 

da informação e comunicação, tais como aplicativos de bate-papo, como o WhatsApp, e sites 

de relacionamentos, também facilitam a interação entre grupos com mesmos interesses, 

viabilizando, mais uma vez, a operação de ações conjuntas em mídias sociais, como a descrita 

neste estudo. 
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Quando o tema é a efetivação de direitos civis pelo poder público, o estudo 

demonstrou descrença dos internautas a esse respeito. Grande parte do conteúdo da interação 

do post analisado foram críticas direcionadas ao Senado Federal ou a outras organizações 

governamentais envolvidas com o tema. Defende-se que as mídias sociais poderiam ser 

utilizadas de melhor forma para monitoramento de temas relacionados ao poder público, a fim 

de contribuir para melhoria da imagem do Estado perante à sociedade. 

De acordo com Brasil (2014b), defende-se a importância de se analisar o público 

dos perfis institucionais e classificar entre quem é influenciador, agressor e neutro e definir, 

para cada uma destas três categorias, as ações e estratégias que serão adotadas e utilizadas. Para 

cada grupo, é necessária uma maneira diferente atuar, de forma a otimizar o processo 

comunicacional. Ainda, é importante encontrar formas de atrair e conquistar o público formador 

de opinião no ambiente digital. Eles são considerados potencial apoio na divulgação de 

informações relevantes para o cidadão, direcionando a opinião pública, por meio do 

convencimento, a partir do que representam para a grande massa ou para nichos e grupos 

pequenos. 

Ainda, segundo a análise apresentada, é grande volume de conteúdo publicado 

na postagem que não estava relacionado ao tema. Os dados coletados demonstram que há uma 

perda de grande parte do potencial de interação promovido pelas mídias sociais pelo modo 

como os internautas têm se comportado. Seria um fator relacionado ao preparo dos usuários 

para utilizarem as mídias sociais. N o entanto, as formas de utilização dadas aos perfis de órgãos 

públicos podem contribuir substancialmente para esse processo pedagógico, na medida em que 

estimulem a participação cidadã nos temas propostos. 

Embora tenha se observado uma baixa interação do Senado Federal com os 

internautas, observou-se, ainda, que todas as respostas emitidas foram afetuosas, independente 

do grau de algumas críticas. O uso de recursos bastante usuais nas mídias sociais, tais como 

emoticons, demonstra o tom mais informal empregado pelo Senado Federal no perfil. Essas 

duas posturas surtiram efeitos positivos nos internautas, que passam de um comportamento 

mais agressivo para outro mais ameno. Tal procedimento demonstra o cuidado da equipe 

gestora do perfil em responder em nome do Senado Federal, sem perder o tom mais humanizado 

das mídias sociais. 

Conforme defendido neste estudo, as mídias sociais mostram-se uma ferramenta 

de monitoramento da opinião pública de baixo custo, considerando, para sua gestão, uma equipe 
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dedicada às atividades, bem como recursos tecnológicos que demandam pouco investimento 

(computador, internet, software, entre outros). Os gastos podem ser reduzidos ainda mais se 

utilizados programas gratuitos, como demonstrado na experiência da equipe do Núcleo de 

Mídias Sociais do Senado Federal. 

Entende-se, portanto, que as potencialidades oferecidas pelo uso das mídias 

sociais para a boa governança dos órgãos públicos, bem como para aperfeiçoamento da 

democracia participativa, são significativas se comparadas aos custos envolvidos. 

Finalmente, enquanto limitação da pesquisa, por restrição de tempo, foram 

analisados apenas os comentários postados na publicação do post "E agora, quem poderá me 

defender?" no perfil "Senado Federal" no Facebook. Sugere-se estudos complementares, por 

meio da análise dos comentários realizados nas postagens compartilhadas (cerca de 2.300 

comentários), que poderão demonstrar novas observações no comportamento dos internautas 

com o conteúdo publicado, trazendo uma visão mais forte sobre a participação da sociedade nas 

mídias sociais. 

Outra limitação a ser citada seria a opção por realizar entrevista apenas com 

gestores das mídias sociais no Senado Federal. Novos estudos poderão considerar a percepção 

dos administradores dos perfis institucionais dos órgãos envolvidos na campanha do post 

quanto ao uso das mídias sociais como canais para fortalecimento da democracia. 

Como contribuição do presente estudo para a academia, foi criada tipologia para 

análise qualitativa de conteúdo da interação de órgãos públicos e cidadãos nas mídias sociais. 

N o total, foram elaborados 43 critérios para a classificação. A tipologia poderá ser utilizada em 

outras postagens do perfil estudado ou em outros casos, possibilitando a análise da evolução 

das mídias sociais enquanto canais de participação política ou, até mesmo, a comparação da 

operacionalização das mídias sociais em diferentes órgãos públicos. 
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A N E X O A - Roteiro da entrevista 

I Perguntas gerais 

01 - Como o Núcleo de Mídias Sociais conceitua o termo "mídias sociais"? 

02 - Em geral, quais seriam as formas de uso das mídias sociais pelo Senado Federal? 

03 - Quais são as vantagens e desvantagens da utilização das mídias sociais em relação às 

mídias tradicionais (TV, rádio, jornal etc)? 

04 - N a sua percepção, todo órgão público deve fazer uso das mídias sociais (por exemplo, 

criação de perfil em sites de redes sociais)? 

2 Atuação do Núcleo de Mídias Sociais do Senado Federal 

05 - Como surgiu o projeto de criar o Núcleo de Mídias Sociais? 

06 - O modelo de atuação do Núcleo de Mídias Sociais foi baseado em alguma outra referência? 

07 - Como é a repercussão interna do trabalho que está sendo desenvolvido? 

08 - Como foi escolhida a equipe do Núcleo de Mídias Sociais? 

09 - A equipe é considerada suficiente para a demanda? Como é divido o trabalho? 

10 - Quais são as ferramentas de trabalho utilizadas pelo Núcleo de Mídias Sociais? 

I I - Como realizada a gestão de crise pelo Núcleo de Mídias Sociais? 

12 - Quais são os desafios e projeções do Núcleo de Mídias Sociais para o futuro? 

3 Questões relacionadas ao perfil "Senado Federal" no Facebook 

13 - A que se deve o sucesso do perfil "Senado Federal" no Facebook? 

14 - Há alguma ação para divulgar o perfil e conquistar novos fãs? 

15 - Como são definidos o conteúdo e o volume que serão publicados no perfil "Senado 

Federal" no Facebook? 
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16 - Como é realizado o monitoramento dos comentários postados no perfil "Senado Federal" 

no Facebook? 

17 - É realizado algum estudo quantitativo e/ou qualitativo do perfil "Senado Federal" no 

Facebook? 

18 - Há algum estudo do perfil dos fãs do "Senado Federal" no Facebook? 

4 Questões relacionadas ao post "E agora, quem poderá me defender?" 

19 - A que você atribui o sucesso do post "E agora, quem poderá me defender?"? Por que o 

post foi emblemático para o Núcleo de Mídias Sociais? 

20 - De onde partiu a ideia de envolver outros órgãos do Governo com tema de interesse comum 

a todos? 

21 - Como a ação conjunta foi trabalhada? Quais órgãos participaram? 

22 - Houve ação de monitoramento do Núcleo de Mídias Sociais e dos demais órgãos 

participantes em relação aos comentários postados pelos fãs? 

23 - N a sua percepção, as ações conjuntas de órgãos públicos nas mídias sociais são relevantes? 

Deveriam ocorrer em outros momentos? 

24 - Quais os fatores facilitadores e dificultadores dessas ações conjuntas? 
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A N E X O B - Reportagem de serviços: Como fazer denúncias e reclamar os seus dire i tos 4 2 

O Poder Legislativo é responsável por elaborar as leis que regem a vida dos cidadãos. Mas e se 
a lei não estiver sendo cumprida, como fazer para buscar seus direitos? Nesse caso é preciso 
denunciar e buscar ajuda nas instituições adequadas, que existem justamente para isso. Veja a 
seguir uma lista que mostra alguns dos problemas mais comuns e a forma de denunciá-los. 

P R O B L E M A COM: 

1 - Violação de direitos em geral 
A Quem recorrer? Depende do caso, da gravidade. Há situações que poderão ser resolvidas 
por meio da ouvidoria do órgão, há situações que necessitarão da intervenção do Poder 
Judiciário. Quando a violação de direitos atinge muitas pessoas, faça a denúncia junto ao 
Ministério Público - federal, estadual, depende do caso. N a dúvida, consulte um advogado. 
Como? Procure se informar sobre seus direitos e sobre os órgãos responsáveis pela fiscalização 
deles. Procure na internet o telefone ou o endereço da ouvidoria do órgão e entre em contato. 
Dependendo do caso, procure o promotor de Justiça da sua cidade, ou recorra ao Ministério 
Público. neste link: 

http://senadofederal.tumblr.com/post/124917308922/como-fazer-den%C3%BAncias-e-reclamar-os-
seus-direitos 

http://senadofederal.tumblr.com/post/124917308922/como-fazer-den%C3%BAncias-e-reclamar-os-seus-direitos
http://senadofederal.tumblr.com/post/124917308922/como-fazer-den%C3%BAncias-e-reclamar-os-
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http://www.cnmp.gov.br/portal/component/content/article/94-institucional/ministerio-
publico/192-onde-encontrar-o-mp-27 
Para que serve o Ministério 
Público: http://www.cnmp.gov.br/portal/component/content/article/94-
institucional/ministerio-publico/130-funcoes-do-mp 

2- Corrupção 
A q u e m recorrer? Se você tem conhecimento de algum caso específico de corrupção, você 
pode fazer a denúncia ao Ministério Público Federal (MPF), à Controladoria Geral da União 
(CGU), ao Tribunal de Contas da União (TCU). Quando a denúncia envolver órgão estadual, 
a denúncia pode ser feita ao Ministério Público de seu estado, ou à controladoria local ou ao 
Tribunal de Contas do Estado (TCE). N o caso dos órgãos municipais, algumas prefeituras têm 
sua controladoria. 
Como? Pelos links 
Ministério Público Federal: http://cidadao.mpf.mp.br 
CGU e Controladorias estaduais: https://sistema.ouvidorias.gov.br 
TCU e TCEs: http://portal.tcu.gov.br/ouvidoria/duvidas-frequentes/denuncia-como-
formalizar.htm 
Ministério Público nos Estados e no 
DF:http://www.cnmp.gov.br/portal/component/content/article/94-institucional/ministerio-
publico/192-onde-encontrar-o-mp-27 

3 - Necessidade de Assessoria Jurídica 
A quem recorrer? Procure um advogado. Caso não possa pagar, procure a Defensoria Pública 
de seu estado. 
Como? É necessário comparecer em um dos postos da Defensoria Pública do seu Estado. Veja 

aqui os telefones e endereços da Defensoria Pública do seu estado: 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=atendimentoStfLinksUteis&pagina=de 
fensoriasPublicasEstaduais 
Se em sua comarca não houver Defensoria Pública, redija um requerimento solicitando ao juiz 
de sua comarca explicando a situação e pedindo que ele indique um advogado dativo (que será 
pago pelo Estado). 

4 - Direitos do Consumidor 
A quem recorrer? P R O C O N - Instituto de Defesa do Consumidor ou, em última instância, 
Ministério da Justiça (Senacom) 
Como? Por meio do link: http://www.portaldoconsumidor.gov.br/procon.asp?acao=buscar 
ou http://www.justica.gov.br/endereco/ouvidoria 

5 - Serviços de telefonia, internet e TV por assinatura 
A quem recorrer: ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações 
Como? Por meio do Fale Conosco do site 
deles:https://sistemas.anatel.gov.br/sis/cadastrosimplificado/pages/acesso/login.xhtml?i=0&co 
dSistema=649 

6 - Passagens aéreas e voos 
A quem recorrer? A N A C - Agência Nacional de Aviação Civil e juizados especiais em 

alguns aeroportos 
Como? Por meio do formulário eletrônico no 
link:http://www2.anac.gov.br/arus/focus/faleconosco/validarUsuario.asp 

http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.cnmp.gov.br%2Fportal%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F94-institucional%2Fministerio-publico%2F192-onde-encontrar-o-mp-27&t=NDM0NjYyZTdhODQyY2RkMGI1ZmRlOWNmNGZiZDU1Mjc4OGUwMzFiOSxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.cnmp.gov.br%2Fportal%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F94-institucional%2Fministerio-publico%2F192-onde-encontrar-o-mp-27&t=NDM0NjYyZTdhODQyY2RkMGI1ZmRlOWNmNGZiZDU1Mjc4OGUwMzFiOSxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.cnmp.gov.br%2Fportal%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F94-institucional%2Fministerio-publico%2F130-funcoes-do-mp&t=ZDU4NTg1ZjdmMDExNDc5Zjg0MDIwNGFkZmU2YmM3ODQ0NTZmMjQ5ZCxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.cnmp.gov.br%2Fportal%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F94-institucional%2Fministerio-publico%2F130-funcoes-do-mp&t=ZDU4NTg1ZjdmMDExNDc5Zjg0MDIwNGFkZmU2YmM3ODQ0NTZmMjQ5ZCxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fcidadao.mpf.mp.br%2F&t=N2ZjOTQyYTViOWU4YzQzMjMxNzdkODEzYTkzYzI5OTU5ZTQxYzk4YyxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fsistema.ouvidorias.gov.br%2F&t=NTRmNDM0NGE0MTI5MTczN2JiZjlkY2M0M2JkM2I3MWQ3ZWE4YTQ0ZixQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fportal.tcu.gov.br%2Fouvidoria%2Fduvidas-frequentes%2Fdenuncia-como-formalizar.htm&t=M2Y1NWY5MWU4NjVhMjlmOTY5M2MyYWEyNGMyY2Q0OWNjMmZhNjc1ZSxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fportal.tcu.gov.br%2Fouvidoria%2Fduvidas-frequentes%2Fdenuncia-como-formalizar.htm&t=M2Y1NWY5MWU4NjVhMjlmOTY5M2MyYWEyNGMyY2Q0OWNjMmZhNjc1ZSxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.cnmp.gov.br%2Fportal%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F94-institucional%2Fministerio-publico%2F192-onde-encontrar-o-mp-27&t=NDM0NjYyZTdhODQyY2RkMGI1ZmRlOWNmNGZiZDU1Mjc4OGUwMzFiOSxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.cnmp.gov.br%2Fportal%2Fcomponent%2Fcontent%2Farticle%2F94-institucional%2Fministerio-publico%2F192-onde-encontrar-o-mp-27&t=NDM0NjYyZTdhODQyY2RkMGI1ZmRlOWNmNGZiZDU1Mjc4OGUwMzFiOSxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.stf.jus.br%2Fportal%2Fcms%2FverTexto.asp%3Fservico%3DatendimentoStfLinksUteis%26pagina%3DdefensoriasPublicasEstaduais&t=YTRhODhmZDdmNjNlNmVkNDA3ZDYyNzZlMjFmZTAwODFhOTMzYzM4OSxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.stf.jus.br%2Fportal%2Fcms%2FverTexto.asp%3Fservico%3DatendimentoStfLinksUteis%26pagina%3DdefensoriasPublicasEstaduais&t=YTRhODhmZDdmNjNlNmVkNDA3ZDYyNzZlMjFmZTAwODFhOTMzYzM4OSxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.portaldoconsumidor.gov.br%2Fprocon.asp%3Facao%3Dbuscar&t=OTE5NWY1ZDM1YzYyMjViZWQ1N2I5YTU2YzY0ZjEwZjZjZWYyNjc4YSxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.justica.gov.br%2Fendereco%2Fouvidoria&t=OTUwMmQ3OGU0ZTU1OWVmOTBmN2Y4ZTNjNjY1MGE4YjRmOTE2MWUzMyxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fsistemas.anatel.gov.br%2Fsis%2Fcadastrosimplificado%2Fpages%2Facesso%2Flogin.xhtml%3Fi%3D0%26codSistema%3D649&t=NjZlMTk1OWQyOTA3ZTI0M2FjODk5ZWViYjA3ODIyOGIwOTcwNDU5ZCxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fsistemas.anatel.gov.br%2Fsis%2Fcadastrosimplificado%2Fpages%2Facesso%2Flogin.xhtml%3Fi%3D0%26codSistema%3D649&t=NjZlMTk1OWQyOTA3ZTI0M2FjODk5ZWViYjA3ODIyOGIwOTcwNDU5ZCxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww2.anac.gov.br%2Farus%2Ffocus%2Ffaleconosco%2FvalidarUsuario.asp&t=NzNhZGUwM2M2Mjc0ZWI1ZjNlYjVkZDc0ZTIzYWJiYWI2ZDBlMzY5OCxQVnpCblRKTg%3D%3D
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Alguns aeroportos dispõem de juizados especiais destinados a resolver problemas urgentes 
relacionados a passagens aéreas. 

7 - Crimes Ambientais 
A quem recorrer? I B A M A - Instituto Brasileiro de Meio-Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis e Batalhão Ambiental da Polícia Militar 
Como? Ouvidoria do Ibama: 0800-61-8080 
BAPM: http://www.pmambientalbrasil .org.br/?conteudo=canal&canal_id=6 

8 - Crimes pela Internet 
A quem recorrer? Polícia Federal e Ministério Público Federal 
Como? Por meio dos formulários nos sites: 
http://www.dpf.gov.br/simba/fale-conosco/denuncias 
http://cidadao.mpf.mp.br 
http://new. safernet .org.br/denuncie 

9 - SUS, hospitais públicos 
A quem recorrer? Ministério da Saúde 
Como? Disque 136 

10 - Planos de Saúde 
A quem recorrer? ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar 
Como? Disque ANS: 0800-7019656 

11 - Remédios, alimentos, falta de higiene em lugares públicos 
A quem recorrer? ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
Como? Por meio do 
link:http://www10.anvisa.gov.br/ouvidoria/CadastroProcedimentoInternetACT.do?metodo=in 
icia 

12 - Órgãos do Poder Judiciário 
A quem recorrer? Se você tem alguma reclamação em relação à atuação de um juiz, um 
tribunal, um fórum, você deve procurar, em primeiro lugar, a Ouvidoria do respectivo Tribunal. 
Nos casos de processos parados na justiça ou reclamações disciplinares, você pode procurar 
o CNJ - Conselho Nacional de Justiça. 
Como? Neste link você encontra os meios de contato com as ouvidorias dos Tribunais de 
Justiça de todos os estados, e também da Justiça Federal e dos tribunais superiores. 
Para falar com a Ouvidoria do CNJ, acesse este link: http://www.cnj.jus.br/ouvidoria-page (lá 
estão especificados os casos em que o CNJ atua). 

13 - Vizinho barulhento 
A quem recorrer? Polícia Militar 
Como? Disque 190 

14- Violência contra a mulher 
A quem recorrer? Secretaria de Política para as Mulheres 
Como? Disque 180 

15 - Maus tratos a crianças e adolescentes, ou presença deles em ambientes inadequados 
A quem recorrer? Conselho Tutelar 

http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.pmambientalbrasil.org.br%2F%3Fconteudo%3Dcanal%26canal_id%3D6&t=NWExNTZiNWM4NzI0YWQ2NDA5ZDlmY2NkM2ZhNGQ2MjY2ODlmYTJiNyxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.dpf.gov.br%2Fsimba%2Ffale-conosco%2Fdenuncias&t=YjE4NTkxODhhMDA0YmNlNmU1YzY2YzEwMjhhOGZkMjZkMjAwY2U5ZCxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fcidadao.mpf.mp.br%2F&t=N2ZjOTQyYTViOWU4YzQzMjMxNzdkODEzYTkzYzI5OTU5ZTQxYzk4YyxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fnew.safernet.org.br%2Fdenuncie&t=NmM4MzI4MjY5YTE5NGEzOWE1ZTczOWQ0ODE1OTg3NzdhYTUwMThiZCxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww10.anvisa.gov.br%2Fouvidoria%2FCadastroProcedimentoInternetACT.do%3Fmetodo%3Dinicia&t=YmYxM2EzMDE3MzdkNDZiYmY3MGIyODQ3OTg0NTU5OGMwZmE4NWJkZCxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww10.anvisa.gov.br%2Fouvidoria%2FCadastroProcedimentoInternetACT.do%3Fmetodo%3Dinicia&t=YmYxM2EzMDE3MzdkNDZiYmY3MGIyODQ3OTg0NTU5OGMwZmE4NWJkZCxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.cnj.jus.br%2Fouvidoria-page%2Fcontato-ouvidorias&t=ZDRiNTE1M2ZlNjFmZDg4YzcwMDVjZmY5NjUyZmFjY2Q1NDE5ZTc3NSxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.cnj.jus.br%2Fouvidoria-page&t=NWRhMWE2MDkxYTgzZjhiZjNmMTJkMzViOTgzZTljMzc1ZmIwYzM4OCxQVnpCblRKTg%3D%3D
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Como? Neste link você encontra um arquivo com os telefones de todos os Conselhos Tutelares 
do Brasil: http://www.sdh.gov.br/assuntos/criancas-e-adolescentes/programas/fortalecimento-
de-conselhos/cadastro-nacional-dos-conselhos-tutelares-1 

16 - Violência contra crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, L G B T 
A quem recorrer? Secretaria de Direitos Humanos 
Como? Disque 100 

17 - Violação de Direitos Trabalhistas 
A quem recorrer? Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego ou Ministério Público 
do Trabalho (MPT) 
Como? Procure os postos de atendimento no seu estado: http://portal.mte.gov.br/postos/# 
Ou denuncie aqui: http://bit.ly/1 DHUIAa 

18 - Propaganda Enganosa 
A quem recorrer? C O N A R - Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária e 
P R O C O N 
Como? Por meio do link: 
Conar: http://www.conar.org.br/home.htmltfr 
Procon: http://www.portaldoconsumidor.gov.br/procon.asp?acao=buscar 

19- Bancos e outras instituições financeiras 
A quem recorrer? Em primeiro lugar, à Ouvidora do Próprio Banco. Se não der resultado, 
denuncie e reclame junto ao Banco Central. 
Como? Por meio dos links: 
Ouvidorias dos bancos: http:/ /www.bcb.gov.br/fis/info/ouvid.asp?idPai=OUVIDBANCOS 
Banco Central: h t tp: / /www.bcb.gov.br /?RECLAMACAO 

20- Trânsito, estacionamento em local proibido 
A quem recorrer? Ao D E T R A N de seu Estado 
Como? Procure o telefone do D E T R A N do seu Estado no 
link: http://www.denatran.gov.br/links.htm 

Conheça o Tumblr do Senado: www.senadofederal.tumblr.com 

http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.sdh.gov.br%2Fassuntos%2Fcriancas-e-adolescentes%2Fprogramas%2Ffortalecimento-de-conselhos%2Fcadastro-nacional-dos-conselhos-tutelares-1&t=OGIzZjhlNTZkN2FlNGNiMWIxMjE3YjM4NDgwZGQyZWUzMDFmNGVhNCxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.sdh.gov.br%2Fassuntos%2Fcriancas-e-adolescentes%2Fprogramas%2Ffortalecimento-de-conselhos%2Fcadastro-nacional-dos-conselhos-tutelares-1&t=OGIzZjhlNTZkN2FlNGNiMWIxMjE3YjM4NDgwZGQyZWUzMDFmNGVhNCxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fportal.mte.gov.br%2Fpostos%2F%23&t=NTU0MTMzNWM5OWExY2U2ZWJlMTM2OTY4NDZjMGI4ZGIyYmNlZTM2YyxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1DHUIAa&t=Yzk0M2E4MDI2MWRmNGI1MTBiODVmZmY0NTg4NTExZTQ1MDk2YjExMSxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.conar.org.br%2Fhome.html%23r&t=MDVlMDZmZjUxYTE5M2QyYThjNWNhM2YxNGFmOTQ0YmYwMTgzODhlOCxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.portaldoconsumidor.gov.br%2Fprocon.asp%3Facao%3Dbuscar&t=OTE5NWY1ZDM1YzYyMjViZWQ1N2I5YTU2YzY0ZjEwZjZjZWYyNjc4YSxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Ffis%2Finfo%2Fouvid.asp%3FidPai%3DOUVIDBANCOS&t=NmU5ODM3ZjU3ODVlMzU1YjEzOGVlMGE1NTE0NmVhNDUxNmMwOTIzZSxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2F%3FRECLAMACAO&t=Y2NmZDQwYWQ5YzM0NDNmMWZlYjBkNWY0MzIxYjU0N2U0YWMxZmVlOCxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fwww.denatran.gov.br%2Flinks.htm&t=MDM5NDcyNTVkYmY2MGUzMTdiYTY3YWNmMzlmZDE3Njc0OGFjYTYyYyxQVnpCblRKTg%3D%3D
http://www.senadofederal.tumblr.com/

