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Resumo 

 

A internet conecta milhares de pessoas permitindo, por meio das mídias sociais, multiplicar 

os seus interlocutores. Essas mídias já são utilizadas por várias organizações aplicando 

novas formas de levar informação ao seu público-alvo, de maneira que a Gestão Pública 

também tem se mostrado presente neste espaço virtual. Partindo desta perspectiva, o estudo 

ora apresentado buscou analisar como as organizações governamentais estão se adequando 

às mutações comunicacionais provocadas pela internet, no ciberespaço, a partir da 

experiência da Prefeitura Municipal de João Pessoa. Assim, foram analisadas as mídias 

sociais e redes sociais utilizadas pela Prefeitura de João Pessoa, a qual demonstrou estar se 

adequando ao universo digital e a essa nova vertente da comunicação.  
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Introdução 

 

A partir do advento da massificação da internet, a maneira de fazer comunicação 

ganhou novas formas, acarretando mudanças também às formas de organização, construção 

de identidade, conversação e mobilização social. As mídias sociais como o Facebook, 

Twitter, Flickr, Youtube são ferramentas que passaram a fazer parte do cotidiano de 

milhares de pessoas do mundo contemporâneo, o que resultou numa mudança expressiva 

também na comunicação de instituições públicas. 

Deste modo, estas mídias já são utilizadas em larga escala por várias organizações 

públicas, aplicando novas formas de levar informação ao seu público-alvo e interagir com 

ele, dentro da noção de rapidez e fluidez dos tempos atuais. Além destes fatores, devemos 

considerar ainda, o fato de que um dos princípios da gestão pública é a “transparência”, de 

maneira que a internet aparece como uma poderosa ferramenta para promover o 

relacionamento mais próximo entre a sociedade e os seus governantes. 

Nessa perspectiva, a Prefeitura Municipal de João Pessoa-PMJP teve a iniciativa de 

criar, no início de 2010, a “PMJP online” com o objetivo de promover a interação entre a 
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sociedade e a gestão municipal, traçando uma nova comunicação na administração pública. 

Esta gestão parece aderir a uma comunicação mais democrática, pois prevê a participação 

de uma rede de cidadãos comuns que estão interessadas em acompanhar e intervir nos 

procedimentos e decisões das políticas públicas implementadas pela PMPJ. 

Buscando a interação com seu público e se valendo do discurso da transparência, a 

PMPJ incorporou, à sua administração, as novas tecnologias na intenção de socializar seus 

atos, ou seja, dar conhecimento à sociedade de todas as ações e fatos significativos 

praticados na esfera Governamental.  

Foi considerando este contexto, que surgiu o objeto da pesquisa desenvolvida, 

buscando avaliar o alcance das mídias sociais utilizadas pela Prefeitura Municipal de João 

Pessoa/PB junto aos seus usuários, avaliando seu alcance e abrangência, bem como sua 

dinâmica comunicacional no ciberespaço
3
. 

Dessa maneira, buscou-se avaliar este inovador processo de comunicação, buscando 

contribuir para a reflexão sobre a comunicação digital nas organizações, pesquisando a 

influência e alcance da PMJP online junto aos usuários das suas mídias digitais, dando 

ênfase à atuação de profissionais habilitados para as ações online da comunicação 

governamental.  

 

Comunicação Governamental na web: o Institucional no Virtual 

 

A Comunicação Governamental compreende todas as atividades e ações de 

comunicação desenvolvidas pelo Governo Federal, pelos Governos Estaduais e Municipais 

e seus respectivos órgãos (ministérios, secretarias, autarquias, etc.), democratizando as 

informações de interesse da sociedade e prestando contas dos atos do poder público. Daí, a 

Comunicação Governamental tem como função transformar, transmitir, e até mesmo 

sustentar imagens institucionais, podendo criar e estabelecer polos de motivação e 

satisfação, desfazendo equívocos, atenuando os pontos de tensão. Pode-se dizer que ela 

reforça e contribui para sustentar o Poder Público nas suas atribuições (TORQUATO, 

1985). 

Ela atua, primeiramente, com o objetivo de levar informação para que o cidadão 

tenha oportunidade de se envolver com as atividades governamentais. Ela se torna 
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necessária para sociedade na condição de se estabelecer um canal de comunicação para que 

esses segmentos sociais possam tomar conhecimento das ações do governo e não apenas 

isso, pois a comunicação governamental pode gerar até mesmo decisões políticas.  

 Nesta concepção, a partir das demandas sociais, a decisão pode ser entendida como 

uma manifestação do poder político, na medida em que, é o poder político que permite a 

vontade do centro decisório e coloca em execução as decisões estimuladas pela informação 

vinda de fora do governo (BOBBIO, 1993). Sendo assim, o fluxo de informações vindas de 

todos os segmentos sociais é capaz de gerar a opinião pública que interfere nas decisões 

políticas do governo, desde que este propicie um canal eficiente de comunicação. 

 Contudo, a participação da população nas decisões governamentais é uma decisão 

política, de cada gestão o que gera perfis diferenciados quanto à postura do poder público 

ante à sociedade inerente a uma postura mais participativa. O incentivo à participação da 

população pode trazer vários benefícios para a esfera pública, que passa a se aproximar do 

cidadão e a atender demandas pontuais, ampliando e consolidando o processo democrático. 

 Dessa maneira, o cidadão pode se sentir parte dos projetos podendo trazer novas 

ideias – caso o governo realmente queira – ao estabelecer um canal onde a população 

pontua e manifesta as suas necessidades. É nesse contexto que entra a comunicação na 

administração pública para atuar na transparência entre o governo e cidadão, demonstrando 

a preocupação com a opinião da sociedade ao abrir um canal onde ela possa se manifestar, 

estabelecendo uma relação de diálogo, permitindo a prestação de serviço ao público, e 

assim, promovendo os serviços da administração e divulgando as ações de comunicação 

cívica e de interesse geral. 

 Dessa maneira, uma boa comunicação é fundamental para a continuidade e 

sobrevivência dos governos. Os governantes precisam entender que do outro lado estão os 

cidadãos e, do ponto de vista destes, o que importa não é apenas a imagem boa ou ruim da 

administração, mas a transparência, a possibilidade de fiscalização, a existência de meios 

que permitam o julgamento e a interferência sobre uma ação administrativa.  

 Em outras palavras, o que deve prevalecer, nesta perspectiva, é a informação como 

um direito inalienável e fundamental, em última instância, a transparência dos fatos 

atribuídos aos interesses da sociedade. Buscando essa aproximação com o cidadão, a gestão 

pública aderiu à ferramenta de maior comunicação interativa na atualidade, a internet.  

 A internet configura-se assim, a mídia mais democrática e inovadora da 

modernidade, por ter várias ferramentas de interação e permitindo ao cidadão captar 
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informações. As mídias sociais são ferramentas que possibilitam a abertura de um amplo 

leque de oportunidades para que os cidadãos possam receber as informações do governo, e 

por que não, se tornar parte de suas decisões ao opinar e fiscalizar suas ações. 

 A internet enquanto ferramenta comunicacional permite a interação de milhões de 

pessoas ao mesmo tempo e tem dado feedback para grandes organizações, tornando-se um 

dos principais instrumentos de acesso ao seu público. Segundo Pinho (2000) a internet se 

diferencia dos outros instrumentos de comunicação por sua versatilidade: 

 
Novo e emergente veículo de comunicação, a Web pode ser considerada 

relativamente pouco dispendiosa e rápida, transferindo a mensagem, com som,cor 

e movimento para qualquer parte do mundo, a uma fração do custo de muitas 

outras mídias. [...] A presença de grandes organizações na Web reflete a crescente 

importância desse novo meio e o reconhecimento dos seus benefícios para a 

comunicação como um todo (PINHO, 2000, p. 107). 

  

 Procurando essa versatilidade, a gestão pública aos poucos está mudando sua 

maneira de fazer comunicação, deixando para trás o modelo hierárquico conservador, 

aderindo ao ciberespaço, utilizando esse veículo para comunicar suas decisões e interagir 

com a sociedade. 

 Dessa maneira, os Portais Federais, Estaduais e Municipais servem como espaços 

que fortalecem a cidadania por meio da participação popular, reforçando as relações 

democráticas e incrementando a amplitude da comunicação nas esferas públicas, além 

de disponibilizar informações e reunir os interessados em diversos temas da gestão pública, 

através das mídias sociais adotadas. 

 Entretanto, para que se exerçam ações concretas de comunicação, é necessário o 

devido planejamento e que este esteja de acordo com os fundamentos da administração 

pública. Não se pode trabalhar com mídias sociais lançando informações persuasivas e de 

cunho político pessoal. Essas ferramentas precisam informar, atender e dar o feedback para 

cidadãos, pois sem isso, não há porque a gestão pública utilizar ferramentas digitais.  

 Para implementar tal processo comunicacional, a organização governamental precisa 

contar com profissionais de elevado nível que tenha um domínio seguro de recursos 

técnicos comunicacionais, partindo de uma ação estratégica correta e adequada ao 

relacionamento com o público. Esse profissional precisa conhecer as mídias digitais para os 

quais a comunicação governamental é dirigida, fazendo das técnicas, veículos adequados ao 

objeto e ao público alvo.  
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Comunicação digital: uma nova vertente da comunicação na organização 

 

 A comunicação digital se caracteriza pela multiplicidade de informações e pelas 

novas formas de relacionamento, o que altera os paradigmas da comunicação tradicional. 

Ela permite maneiras diferentes de comunicação através da interação dos usuários que 

fazem e desenvolvem as tecnologias digitais de informação e comunicação (TIC’s), e todas 

as ferramentas delas decorrentes como um novo processo de comunicação que acontece no 

ciberespaço (CÔRREA, 2005). 

 Nesta perspectiva, as organizações também passaram a agregar sua comunicação e 

utilizar esse novo processo comunicacional, podendo visualizar novas maneiras de 

relacionamento entre as organizações e seus públicos, visto que a comunicação digital tem 

várias ferramentas que proporcionam novas possibilidades de trocas de informações que 

afetam e influenciam de modo significativo o formato em que se dão essas relações 

comunicacionais.  

 Dessa maneira, antes da Comunicação digital a relação da organização com seus 

públicos se restringiam a informar e comunicar decisões, fatos, promoções, atividades, 

características de produtos, serviços, etc., de forma mais unidirecional e menos interativa. 

 Atualmente, as relações se multiplicaram, pois os públicos também passam a ter voz 

no processo comunicativo e a influenciar as organizações com as suas opiniões, 

necessidades e desejos transmitidos pelos canais digitais que dispõem de ferramentas muito 

mais efetivas e participativas. Como afirma Corrêa:  

a comunicação digital pode ser conceituada como o uso das tecnologias digitais 

de informação e comunicação (TIC´s) e de todas as ferramentas delas decorrentes, 

para facilitar e dinamizar a construção de qualquer processo de comunicação 

integrada nas organizações (CORREA, 2005, p. 102).  

 

 Portanto, a comunicação digital se revela um importante instrumento de 

dinamização e versatilidade para a comunicação organizacional, estabelecendo amplos 

processos de interatividade com os públicos e, que pode trazer uma imensidão de benefícios 

para as práticas comunicacionais tanto em nível mercadológico como de relações de 

trabalho.  

 Sendo assim, ao trabalhar comunicação organizacional por meio dos canais digitais, 

a organização pode utilizá-la como estratégia de promoção da imagem, podendo 

compartilhar, recepcionar, atender e interagir junto ao seu público, de forma dinâmica, 

eficaz e integrada.  Dessa forma, a comunicação digital, atualmente indispensável à 
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sociedade moderna, quase “obriga” que as organizações se adaptem e busquem saídas para 

se adaptar a esta mutação comunicacional. 

  

Metodologia da pesquisa 

 

O estudo ora apresentado surgiu da necessidade de analisar a comunicação digital na 

esfera pública, tendo como escolha a Prefeitura Municipal de João Pessoa, por sua notável 

busca em utilizar a comunicação digital para interagir com a sociedade, perceptível pelos 

meios de comunicação.  

O método científico utilizado na pesquisa é o método fenomenológico, não sendo 

portanto, dedutivo nem indutivo. Preocupa-se com a descrição direta da experiência tal 

como ela é. A realidade é construída socialmente e entendida como o compreendido, o 

interpretado, o comunicado. Então, a realidade não é única: existem tantas quantas forem as 

suas interpretações e comunicações. O sujeito/ator é reconhecidamente importante no 

processo de construção do conhecimento (GIL, 1999; TRIVIÑOS, 1992).  

O procedimento se trata de um estudo de caso de natureza exploratória e sob a 

abordagem de pesquisa qualitativa e quantitativa. Segundo Yin (2001) o estudo de caso 

representa uma investigação empírica e compreende um método abrangente, com a lógica 

do planejamento, da coleta e da análise de dados. Pode incluir tanto estudos de caso único 

quanto de múltiplos, assim como abordagens quantitativas e qualitativas de pesquisa. (YIN, 

2001 apud VENTURA, 2007, p. 384). 

 As técnicas de pesquisa foi a partir da prática de coleta de dados, sendo realizada 

uma pesquisa documental com dados disponibilizados pela Secretaria de Comunicação, 

além de dados que puderem ser levantados no site da prefeitura. Posteriormente, a 

mensuração das mídias definidas na pesquisa deste estudo de caso foi procedida utilizando 

as métricas utilizadas por SILVA (2011), contemplando: alcance, engajamento e influência, 

adotando-se as ferramentas online e gratuitas de mensuração. Por fim, foi realizada uma 

entrevista com o responsável pela comunicação nas mídias digitais. O universo da pesquisa 

foram todas as mídias sociais e redes sociais utilizadas pela utilizadas pela PMJP que são: 

Flickr, Orkut, facebook, twitter e youtube. Foram trabalhadas apenas as mídias sociais mais 

utilizadas pela prefeitura - twitter e youtube - fazendo um recorte temporal de 15 dias, do 

período de 01 a 15 de outubro de 2011. Já na rede social Facebook, foi feito um recorte 

temporal de 25 dias, do período de 20 de setembro a 15 de outubro de 2011.  
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A presença da Prefeitura de João Pessoa no cenário digital. 

 

 A partir de 2009 a Prefeitura de João Pessoa aderiu as mídias sociais, com criação de 

um canal no youtube “PMJP ONLINE” divulgando também o twitter e, posteriormente, em 

2010, iniciou sua presença no facebook. 

 Ao iniciar a pesquisa foram coletados dados de todas as prefeituras do Brasil, afim de 

saber quais as redes que eles utilizam e comparar com a PMJP
4
. Dessa maneira, 

percebemos que: as 26 capitais mais o Distrito Federal utilizam o site para comunicação; 

apenas 19 tem perfil no twitter, seguindo de apenas 6 que possuem canal no youtube e 5 

com facebook. Se fizermos um racking da prefeituras com mais seguidores no twitter, a 

Prefeitura de João Pessoa fica em segundo lugar com 10.420 seguidores, perdendo apenas 

para a prefeitura de Recife que tem 10.931. 

 Entre os aspectos coletados, percebemos que a Prefeitura Municipal de João Pessoa 

aderiu às mídias sociais no intuito de se aproximar dos cidadãos que utilizam esses meios e 

tem como ferramenta principal o twitter. Também pudemos observar que a prefeitura aderiu 

há pouco tempo ao Facebook, deixando a desejar no relacionamento com público desta 

mídia pela baixa frequência na sua atualização.  

Por outro lado, percebemos que existe um trabalho constante na criação de vídeos 

para o youtube. Desde a sua criação em 24/6/2009, o Canal do youtube “PMJP online” teve 

11.506 exibições. Juntamente com essas exibições, foram totalizados 33.430 visualizações 

de todo o material enviado pela prefeitura que foram vistos através do Canal e por outras 

mídias ou redes. No seu perfil, constam 75 usuários inscritos que recebem atualizações toda 

a vez que é postado um novo vídeo. 

 Já o Twitter @pmjponline, desde sua criação, fez 10.335 postagens no seu perfil; segue 

8.813 perfis, e é seguido por 10.381 perfis. No período da coleta dos dados o perfil pmjponline 

o mesmo foi mencionado 780 vezes, twittou 540 posts e respondeu a 114 postagens.  

 Com relação ao Facebook, foi descoberto que a prefeitura criou, primeiramente, o perfil 

“Pmjponline João Pessoa”. Desde a sua criação até o dia da coleta dos dados, 16/10/2011, seu 

perfil continha 4.940 amigos. Entretanto, no início de 2011 a PMJP criou fan page “Pmjp 

online”, que até outubro de 2011, possuía apenas 581 usuários “curtindo” esta página. 

 Para analisar o Facebook, fora feito o diagrama de Ishikawa que foi dividido em 

alcance, frequência, engajamento e perfil, de maneira a visualizar as principais deficiências, 

usos e aplicações desta rede social, conforme demonstrado a seguir: 

                                                 
4
 ver tabela em anexo. 
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 Ao elaborarmos o referido diagrama, buscamos apontar, identificar e relacionar todas as 

deficiências do Facebook observadas durante a pesquisa, destacando o alcance, influência e 

engajamento que foram métricas utilizadas para mensurar os dados coletados. Imprimindo uma 

análise crítica sobre os dados coletados e chegando a seguinte conclusão: o problema inicial 

destas deficiências, demonstradas no diagrama, estão relacionadas à falta de um profissional  

capacitado para gerir a mídias sociais, o que resulta na falta de planejamento que culmina no 

surgimento das deficiências apresentadas nesta análise.  

 Ao analisarmos todas as ferramentas pesquisadas, percebemos que o problema inicial 

reside de fato, na falta de profissionais qualificados para manter o relacionamento com o 

público, mensurar e avaliar as ferramentas e principalmente fazer o planejamento que resulta 

em outros problemas que foram descritos ao longo dessa análise e ilustrados na análise Swot a 

seguir: 

TABELA 1: Análise Swot 

 

 O problema mais perceptível do Facebook gira em torno de seu perfil, criado foi antes 

da Fan Page. As ferramentas analisadas precisam de divulgação tanto no seu espaço quanto em 

outras redes sociais. Elas precisam estar ligadas a outras mídias, o que poderia melhorar o 

alcance e a freqüência.  

 O Twitter é a ferramenta com mais pontos positivos e oportunidade identificados. Isso 

se deve a atenção gradativa que a equipe trabalha para que ele funcione, mas é preciso que haja 

este engajamento em todas as redes sociais para que se possa otimizar a comunicação e torná-la 

cada vez mais eficaz, buscando assim, cumprir os objetivos iniciais quando a prefeitura aderiu 

as redes sociais. Contudo, é preciso que estas três mídias trabalhem juntas, cada uma na sua 
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função. Somente assim, é possível ter uma comunicação eficaz e interligada, tendo como ação 

inicial e primordial, o planejamento.  

 Para que se exerçam ações concretas de comunicação que este esteja de acordo com os 

fundamentos da administração pública. Assim, as ferramentas adotadas precisam informar, 

atender e dar o feedback para os cidadãos-usuários, pois sem esta prática, cotidiana, não há por 

que a gestão pública utilizar ferramentas digitais, já que ferramentas mal alimentadas ou mal 

conduzidas, podem ser até negativas para a organização.  

 Por isso, não se trata apenas de participar e lançar informações, como notícias ou 

eventos, mas se faz necessário saber qual o impacto e alcance que essas informações vão gerar 

nos usuários. Pudemos observar, por exemplo, que há uma preocupação em dar o feedback aos 

usuários, o que já e um ponto positivo, mas no aspecto comunicacional, porém ficou 

demonstrado que é necessário, adotando a mensuração como ferramenta de controle e 

avaliação, visando saber qual a opinião do usuário sobre a atuação da prefeitura nesse espaço, 

bem como o alcance das informações envolvidas.  

 Na Secretaria de Comunicação não foi encontrado nenhum profissional de Relações 

Públicas o que nos parece uma deficiência, já que por sua formação, estaria mais habilitado para 

realizar o planejamento estratégico da comunicação organizacional, adotando a mensuração e 

avaliação como ferramentas cotidianas, justamente por ser ter em sua bagagem, a prática da 

pesquisa, além, é claro, de trabalhar, simultaneamente, a comunicação organizacional da gestão 

pública tanto no universo offline como no online e ainda, manter a relação governo-sociedade 

por meio das ferramentas digitais de comunicação, com o fim de estabelecer um canal constante 

de comunicação entre a instituição governamental e seus públicos.  

 A partir dessa perspectiva, é importante levarmos em consideração que essa pesquisa 

que foi realizada a partir de uma amostra de dados condizentes com a realidade da prefeitura, 

por este mesmo motivo, podem mudar substancialmente.  

 Enfim, é importante frisar que as mídias digitais precisam de um plano de comunicação, 

assim como, os meios de comunicação tradicional, se as mídias digitais vão ser utilizadas como 

um canal de comunicação oficial para manter o relacionamento com o público ela precisa ser 

tratada como um meio de comunicação oficial com: profissionais de comunicação; 

Planejamento; Execução; Monitoramento; Avaliação e Feedback. 

  

Considerações Finais 

 

 Ao iniciar este estudo, o objetivo principal foi analisar como as organizações 

governamentais estão se adequando às mutações comunicacionais provocadas pela internet. 
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Com a evolução da pesquisa, pudemos perceber que várias prefeituras das capitais do Brasil 

estão aderindo às redes sociais, o que já demonstra uma preocupação das organizações 

governamentais em fazer parte desse universo digital. 

 Ao escolhermos a Prefeitura Municipal de João Pessoa como nosso objeto de 

estudo, foi levado em consideração, em especial, a sua atuação no ciberespaço e as 

ferramentas e mídias mais utilizadas por ela. Assim, avaliando as mutações 

comunicacionais que a web pode trazer para a organização juntamente com a atuação da 

Prefeitura, pudemos observar que a mesma está se adequando ao universo digital e a essa 

nova forma de comunicação, demarcando sua própria história na consolidação deste novo 

processo comunicacional.  

 Pudemos observar também que as mídias sociais geraram algumas mudanças na 

maneira de fazer a comunicação digital na prefeitura de João Pessoa, pois elas a obrigaram 

a aderir às mídias digitais e às redes sociais imprimindo a necessidade, inclusive, de formar 

uma equipe responsável por essa modalidade de comunicação com o intuito de mantê-las e 

atualizadas. Ficando clara a preocupação em divulgar as ações governamentais através 

desse canal; afinal de contas o objetivo principal dessas mídias, segundo a própria 

prefeitura, é promover a interação entre a sociedade e a gestão municipal. 

 Dessa forma, como se demonstrou na análise realizada, a interação da PMJP online 

com seu público está em construção em sua relação virtual de suas mídias, pois a 

comunicação nesse universo digital carece, basicamente, da dinamicidade dos processos de 

planejamento, monitoramento, e avaliação para que seja consolidada. Esses processos 

precisam ser observados em todas as redes sociais às quais a prefeitura tem aderido e deve 

ser realizado de forma coordenada e articulada, o que parece não estar acontecendo, 

efetivamente, de acordo com a pesquisa realizada. 

 Durante a consecução deste projeto foi percebido que o grande obstáculo em adotar 

as mídias digitais na gestão pública está relacionado, antes de tudo, à qualificação de 

profissionais de comunicação que compreendam as várias fases que envolvem o 

planejamento, implementação e avaliação dos planos comunicacionais desenvolvidos que 

devem estar integrados à realidade da organização; tarefas tais diretamente afetas às 

atividades do Relações Públicas. Neste aspecto, a preocupação primeira para a efetividade 

das redes sociais no plano organizacional reside no arcabouço teórico e prático da 

comunicação tradicional, em primeira instância. 
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Em complemento à necessidade apontada anteriormente, cabe atentar para a falta de 

conhecimento claro sobre os objetivos e características das mídias escolhidas, 

compreendendo seus conceitos e ferramentas, em plena consonância com a contextualidade 

e institucionalidade das administrações públicas. Como pudemos observar, na intenção de 

fazer parte do universo digital, as organizações governamentais vem aderindo às mídias, 

como foi a caso do perfil da prefeitura no Facebook, entretanto, por não conhecerem as 

ferramentas como no caso da prefeitura de João Pessoa que não conhecia a fan page e criou 

um simples perfil, o que hoje traz dificuldades à prefeitura em fazer com que todos que os 

amigos do perfil curtam e atuem em sua fan page criada posteriormente. 

 Daí, com a realização de pesquisas como a que ora apresentamos, pode perceber este 

tipo de deficiência na comunicação da prefeitura de João Pessoa que padece da falta de 

profissionais. Esta deficiência infelizmente não parece se tratar de um caso isolado, visto 

que este despreparo, no que confere a falta de profissionais preparados e exclusivos, é uma 

realidade de grande parte de órgãos governamentais. 

 Para finalizar, frisamos que as mídias digitais precisam de um plano de 

comunicação, assim como, os meios de comunicação tradicional, se as mídias digitais vão 

ser utilizadas como um canal de comunicação oficial para manter o relacionamento com o 

público ela precisa ser tratada como um meio de comunicação oficial com: profissionais de 

comunicação; Planejamento; Execução; Monitoramento; Avaliação e Feedback. 
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TABELA 2: Redes sociais das prefeituras do Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secom- atualizada pesquisador em novembro de 2011. 


