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AS MÍDIAS SOCIAIS E O EXÉRCITO BRASILEIRO: ASPECTOS POSITIVOS E 

PONTOS CRÍTICOS 

 
Caroline de Lima Melco1 

 

RESUMO 
 

Este trabalho de conclusão de curso pretende apresentar um estudo sobre a utilização das 
mídias sociais pelo Exército Brasileiro, bem como analisar seus pontos fortes e seus pontos críticos. 
Para isso foi realizada uma pesquisa sobre como as instituições brasileiras também utilizam as mídias 
sociais em comparativo com o Exército Brasileiro, fazendo também um paralelo de como é estudada a 
utilização das mídias sociais pelas Forças Armadas de outros países democráticos, como França e 
Estado Unidos. A metodologia utilizada consistiu em uma pesquisa e análise da literatura atual sobre o 
assunto e uma pesquisa realizada diretamente nas mídias sociais de outras instituições. 
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ABSTRACT 
 
 This course completion work intends to present a study on the use of social media by the 
Brazilian Army, as well as analyze its strengths and critical points. For this, a research was carried out 
on how the Brazilian institutions also use social media in comparison with the Brazilian Army, also 
making a parallel with the study of the use of social media by the Armed Forces of other democratic 
countries, such as France and the United States. The methodology used consisted of a research and 
analysis of the current literature on the subject and a research done directly in the social media of other 
institutions. 
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AS MÍDIAS SOCIAIS E O EXÉRCITO BRASILEIRO: ASPECTOS POSITIVOS E 
PONTOS CRÍTICOS 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A cada dia percebemos como as tecnologias evoluem rapidamente, se 

pensarmos como as comunicações eram há trinta anos é possível perceber o salto 

tecnológico que o mundo presenciou. Foram várias as inovações, como aparelhos 

celulares, que se transformaram em minicomputadores; jornais e revistas digitais, 

advento das redes sociais e das mídias sociais. 

Vimos também a extinção de alguns veículos tradicionais de comunicação. Em 

Curitiba o principal jornal circulante na capital do Paraná cancelou sua publicação de 

domingo, passando a oferecer somente a versão digital. 

 A era da internet iniciou-se em 1960 com o objetivo de auxiliar na guerra fria e 

adquirir vantagens comunicacionais contra a União Soviética (PORTAL DA 

EDUCAÇÃO, 2014). Já no Brasil, a internet começou a ser difundida e comercializada 

somente na década de 90 (PORTAL DA EDUCAÇÃO, 2014). 

E com o seu surgimento vimos o mundo passar por revisões de paradigmas, 

sendo descrita como um “ambiente extremamente interativo, criativo e produtivo, mas, 

ao mesmo tempo, composto por um sistema que provoca insegurança e divisão 

digital” (VERGILI, 2014, p. 18). 

No Brasil o uso da internet, segundo Turchi (2016), passou de pouco mais de 

33 mil em 2007 para mais de 85 mil em 2011 usuários e 116 milhões em 2016, o que 

assegurou ao nosso país a 7ª posição no ranking dos países com maior número de 

internautas (2016, p.6). 

 Ao falar sobre as mídias sociais, foi na década de 70 que surgiram os primeiros 

grupos de postagens e compartilhamento de informações, entretanto, esses grupos 

perderam espaço na década de 90 com o surgimento do IRC e ICQ, que 

compartilhavam mensagens instantâneas, tais como conhecemos hoje. 

Já as mídias sociais com as características de instantaneidade e criação de 

grupos de contato sugiram em 1995, sendo rapidamente disseminadas pelo mundo, 

e a cada dia com aumento de suas ferramentas e possibilidades de uso.  

Hoje, segundo Zahdi (2015) “As mídias sociais tornaram-se indispensáveis 

ferramentas, seja, para uso pessoal, quanto profissional. É preciso estar conectado, 



 

 

aproximar-se das pessoas, dos consumidores, aliado a gestão da imagem e interação 

nas diversas ferramentas existentes”. 

 

Para as empresas é fundamental compreender como as redes e as mídias 
sociais  funcionam e avaliar o seu poder de persuasão. E, ainda, devem ficar 
atentas para o fato de que nelas o velho conhecido boca a boca ganha uma 
amplitude inimaginável, pois se no mundo físico uma pessoa insatisfeita podia 
influenciar outras 11 (segundo teorias famosas do passado), no mundo virtual 
esse número pode chegar até milhares ou milhões de pessoas, dependendo 
do caso (ZAHDI, 2015). 

 

 Já entre os usuários das redes sociais, os brasileiros estão disparados se 

comparados com o número de usuários dos países da América Latina, com um total 

de 90,2 milhões. (FORBES, 2016) 

Além do fato de serem utilizadas por grande parte dos brasileiros, uma 

pesquisa realizada pela CNT/MDA mostrou que 80% das pessoas acreditam no que 

é veiculado nas mídias sociais e dentre as redes sociais mais utilizadas “estão o 

Whatsapp (87,1%), o Facebook (78,3%), o Youtube (33,7%), o Twitter (11,6%) e o 

Instagram (2,6%)”. (MURAKAWA e AGOSTINE, 2017). 

 

As mídias sociais estão em constante evolução e mudança, mas a essência 
que se extrai disso é a comunicação em mão dupla, a possibilidade de 
interação, participação e colaboração de diversas vozes, a capacidade de 
resposta e a oportunidade de estabelecermos d fato relacionamentos e 
diálogos com os públicos aos quais visamos, e isso independe de ferramental 
(TERRA apud ROCHA, 2016, p.14) 

 

Do exposto, tem-se a importância da internet e de suas redes e mídias sociais 

na vida das pessoas. O Facebook é o mais acessado de todas as redes sociais e sua 

importância mercadológica vem crescendo a cada dia mais.  

O Centro de Comunicação Social do Exército Brasileiro não deixou de notar a 

importância das mídias sociais e mantém contas no Facebook. Instagram, Twitter, 

informando seus seguidores de tudo o que diz respeito à segurança nacional e 

divulgando as ações que o Exército Brasileiro executa. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Ainda atualmente é percebido uma certa confusão a respeito dos termos mídias 

e redes sociais. Redes sociais sempre existiram na humanidade e “nada mais são do 



 

 

que um grupo de pessoas que se reúnem para conversar sobre temas de seu 

interesse, jogar ou simplesmente bater papo.” (TURCHI, 2016, p. 132), não 

necessariamente através de tecnologias digitais. 

 Este fenômeno é mais recente e ganharam milhares de adeptos através de 

sites de relacionamento e páginas que criavam “comunidades”, como o extinto Orkut.  

 Já o termo mídias sociais “se refere ao meio, ou seja, às ferramentas usadas 

para comunicação, que incluem redes sociais, os blogs, o Twitter, YouTube, 

Slideshare, Flickr, entre muitos outros” (TURCHI, 2016, p. 133) 

 

2.1 Mídias Sociais no Plano de Comunicação Social do Exército – 2017. 

 

 Visualizando a importância da comunicação social, o Centro de Comunicação 

Social do Exército emitiu recentemente a última atualização de seu Plano de 

Comunicação Social, que deve guiar todas as estratégias de comunicação das 

Unidades Militares espalhadas pelo território Brasileiro, tendo como missão “preservar 

e fortalecer a imagem da Força Terrestre perante a sociedade brasileira e diante da 

comunidade internacional” (2017, p.14). 

 Nesse plano são definidos os principais públicos de interesse da Força, sendo 

eles: militares da ativa, da reserva, inativos, pensionistas, servidores civis e 

dependentes; formadores de opinião; autoridades e pessoas ligadas à área esportiva 

no Brasil; e cônjuges de militares. Também são destacados no Plano as atividades de 

comunicação social do Exército Brasileiro, que “visam assessorar diretamente o 

comandante, chefe e diretor’’ (2017, p.32) nos assuntos atinentes às três áreas da 

comunicação social no Exército: Relações Públicas, Relações com a mídia e 

divulgação institucional.  

 Na atividade de Relações Públicas as mídias sociais aparecem no item 8 do 

Plano de Comunicação do Exército Brasileiro e dizem respeito as normas de utilização 

desse canal de comunicação, estabelecendo que o CCOMSEx é o único órgão que 

poderá “instituir e operar contas nos sítios de mídias sociais”. Além disso, somente o 

CCOMSEx pode autorizar a criação de contas nesses sítios após a apreciação do 

Estado-Maior do Exército e após a aprovação, deve-se estar atento ao tipo de 

informação veiculada, sendo vedada qualquer imagem, texto ou vídeo que 

comprometa a segurança do aquartelamento. 



 

 

 Na atividade de Produção e Divulgação Institucional são realizadas 

recomendações às Organizações Militares sobre as peças e veículos de divulgação 

institucional. No que diz respeito as mídias sociais, o Plano de Comunicação Social 

faz uma caracterização das mídias como: “As mídias sociais são espaços de 

comunicação on-line, nos quais é possível compartilhar conteúdos, opiniões, visões, 

experiências, perspectivas, fotos, vídeos e áudios” (2017, p. 47). 

  Neste item também estabelecem os tipos de assuntos a serem divulgados e 

esteio que deve pautar essas divulgações. 

 

2.2 Mídias Sociais 

  

 Buscando conceituar o termo “mídia social”, encontramos em Corrêa (2010, 

p.115) 

 

Podemos entendê-las como qualquer tecnologia ou prática que permite o 
compartilhamento de conteúdo, opiniões, ideias e expressões sobre assuntos 
relevantes. Todas essas ferramentas são comunitárias, ou seja, estão 
construídas para a participação coletiva, não são ferramentas de uma voz 
unidirecional. Isso é fundamental entender nesse processo de uso das mídias 
sociais.  

 

 Mídia social é uma ferramenta de comunicação que utiliza a lógica da 

participação. Para Recueiro (2012) a mídia social é “social porque permite a 

apropriação para a sociabilidade, a partir da construção do espaço social e da 

interação com outros atores. Ela é diferente porque permite essas ações de forma 

individual e numa escala enorme. Ela é diretamente relacionada à Internet por conta 

da expressiva mudança que a rede proporcionou”. Mídia social é um tipo diferente de 

meio que é também artefato cultural, que não possui nem as funções e nem as 

características do discurso da mídia tradicional. 

 Recueiro (2012) destaca, ainda, as características das mídias sociais que as 

diferenciam das demais ferramentas de comunicação: apropriação criativa, 

conversação, diversidade de fluxos de informações, emergências das redes sociais, 

e emergência de capital social imediato. 

 Na característica “conversação” das mídias sociais temos vários atores 

participando das conversas, uma vez que ocorreu uma democratização das vozes, 



 

 

todos tem direito à palavra. As múltiplas vozes têm igual peso nas mídias sociais, e 

não obedecem fluxos padronizados de informações. Para a autora Raquel Recueiro: 

 

a mídia social permite que vários fluxos de informações diferentes circulem 
através das estruturas sociais estabelecidas nela. Esses fluxos podem ser, 
inclusive, opostos, e podem gerar mobilização social, bem como capital social 
e discussão. A diversidade desses fluxos é uma característica desse tipo de 
mídia, consequência direta da Sociedade da Informação e das trocas sociais 
dos atores (2012). 

  

2.3 Redes Sociais 

 

 Redes sociais são grupos de pessoas em contato direto uma com a outra. As 

redes de relacionamento sempre existiram, e com o advento da internet esses grupos 

passaram a estabelecer contato de forma digitalizada e através de conexões remotas. 

As redes sociais digitais podem ser criadas através de páginas em aplicativos de redes 

sociais como o Facebook, por exemplo.  

 Quando falamos em redes sociais digitais, “estamos, ainda, limitando um 

espaço no qual focaremos o fenômeno” (RECUERO, 2012).  

 Para Batista, redes sociais, mídias sociais e comunidades virtuais são 

conceitos diferentes de ferramentas de comunicação.  

Redes sociais: são representações estabelecidas na internet das relações e 
interações entre indivíduos de um grupo. 

Comunidades virtuais: são grupos formados por indivíduos que 
compreendem e possuem um compromisso com um senso de valores, 
crenças e convenções que são compartilhadas entre si e que estabelecem 
uma relação que vai além do objetivo utilitário de uma particular interação, 
sem haver necessariamente uma interação face a face.  

Mídias Sociais: são ambientes disponibilizados na internet que permitem aos 
indivíduos compartilhar opiniões, ideias, experiências e perspectivas com os 
outros indivíduos. Essas mídias podem permitir tanto a construção das redes 
sociais como a construção de comunidades virtuais (BATISTA. 2011, p.61)  

 

 Portanto, “tanto as redes sociais como as comunidades virtuais fazem parte 

das mídias sociais” (CARVALHO e MURBACK apud BATISTA, 2014) 

 As redes sociais também devem ser diferenciadas dos sites que as suportam. 

Enquanto a rede social é uma metáfora utilizada para o estudo do grupo que se 

apropria de um determinado sistema, o sistema, em si, não é uma rede social, embora 



 

 

possa compreender várias delas. Os sites que suportam redes sociais são conhecidos 

como “sites de redes sociais”.  

 O conceito refere-se a “ambientes onde as pessoas podem reunir-se 

publicamente através da mediação da tecnologia” (BOYD apud RECUEIRO, 2012)  

 São redes sociais: Facebook, WhatsApp, Youtube, Instagram, Twitter, LinkdIn,  

Pinterest. Essas são as principais redes sociais em número de usuários, entretanto 

existem mais uma variedade de redes sociais. 

 Segundo uma pesquisa realizada pela Social Media Trends 2017, no Brasil 

92,1% das empresas estão nas redes sociais e veem como principais vantagens a 

visibilidade online (83,2%) e interação com o público (63,2%). 

 Já no setor público, poucos estudos existem sobre a inserção dessas 

instituições nas mídias sociais, e as que existem deixam claro que os órgãos 

governamentais têm preferência de divulgação no Facebook. De acordo com Lebna 

L. do Nascimento: 

As instituições públicas têm adotado os múltiplos canais que possibilitam 
grande interatividade e o compartilhamento de informações com os cidadãos, 
conforme pesquisa apresentada no Mapa da Comunicação 2011 e realizada 
pelo Instituto FSB Pesquisa com 30 gestores de comunicação de órgãos 
públicos brasileiros. A pesquisa apontou que um dos focos do trabalho de 
comunicação pública para os próximos anos deverá estar centrado nas redes 
sociais. Comparando a mesma pesquisa realizada em 2009, o Mapa da 
Comunicação de 2011 apontou um crescimento 957 de 33% do uso do 
Facebook nos órgãos públicos (2012).  

 

 

3. METODOLOGIA 

 

 Para alcançar o que proposto no projeto de pesquisa, foi realizado uma 

pesquisa bibliográfica, desenvolvida com base em material previamente existente, 

sobre o tema de mídias sociais e instituições públicas, entretanto é muito pequena a 

produção sobre esses temas, principalmente o último, justificando o fato da maioria 

dos artigos disponíveis serem encontrados na internet por meio de sites de busca. 

 Utilizou-se também o Plano de Comunicação Social 2017 do Exército Brasileiro, 

do qual emanam as propostas de utilização das ferramentas de comunicação sociais 

disponíveis, incluindo as mídias sociais.  



 

 

 A presente pesquisa pode ser qualificada como pesquisa bibliográfica, 

elaborada a partir de material já publicado, e pesquisa documental, com a utilização 

de textos publicados em páginas da internet. Para a realização da busca foram 

pesquisados referências bibliográficas de monografia, localizados através de sites de 

busca na internet, utilizando termos como “mídias sociais”, “redes sociais” e 

“comunicação e instituições públicas”. 

O tipo e natureza da pesquisa desenvolvida, ela caracteriza-se por pesquisa do 

tipo aplicada, que objetiva gerar conhecimentos para aplicações práticas.  

A pesquisa aplicada concentra-se em torno dos problemas presentes nas 

atividades das instituições e está empenhada na elaboração de diagnósticos, 

identificação de problemas e busca de soluções. Respondem a uma demanda 

formulada por “clientes, atores sociais ou instituições”. (Thiollent, 2009, p.36) 

 Além da pesquisa bibliográfica realizada, foi feito também um levantamento de 

dados sobre como o Exército Brasileiro se insere nas principais mídias sociais 

existentes atualmente, entre elas o Facebook, o Instagram e o Twitter. 

 Neste levantamento foram analisados o número de publicações realizadas no 

ano de 2017(de 1º de janeiro até o dia 30 de julho). Especificamente em relação ao 

Facebook, foram analisados os vídeos e fotos que foram publicados, o número de 

visualizações, número de compartilhamento e análise dos comentários dos vídeos 

mais acessados.  

 Já no Twitter foi analisado também o número de publicações realizadas e o 

número de retwitters. 

 Uma forma de mensurar os pontos positivos de uma publicação é o alcance 

desta, quanto maior o número de visualizações e compartilhamentos melhor a 

recepção da notícia e seu alcance. 

 Segundo Turchi (2016, p.126), a mensuração de resultados nas mídias sociais 

dizem respeito ao “impacto gerado pelas redes sociais, e há diversas soluções 

voltadas para levantar dados sobre a situação da empresa em comunidades 

específicas”, por isso a necessidade de se contabilizar os compartilhamentos, pois ele 

é uma forma de mensurarmos o impacto das publicações realizadas. 

 Após ter realizado a explanação da metodologia utilizada para empreender o 

presente trabalho, concluo que o fim prático desta pesquisa é verificar a qualidade da 

comunicação social realizada nas redes sociais pelo Exército Brasileiro. 

 



 

 

4. RESULTADOS 

 

Segundo Fabio Ricotta, existem métricas que só podem ser avaliadas pelos 

administradores da página, como o número de pessoas que acessaram a página ou 

que visualizaram as publicações. Uma maneira de mensurar o engajamento na 

Facebook são os números de curtidas, comentários e compartilhamento, para o autor: 

 

Se pudéssemos colocar um peso nos fatores de engajamento, poderíamos 
dizer que a curtida (like) em uma publicação tem peso 1, o comentário tem 
peso 2 e o compartilhamento tem peso 5. Isso porque quando alguém 
compartilha uma publicação, a mesma aparece em sua timeline, aumentando 
o alcance daquele conteúdo (RICOTTA, 2016). 
 

 Após realizar extenso trabalho sobre as publicações realizadas pelo Centro de 

Comunicação Social do Exército Brasileiro, chegou-se aos resultados apresentados a 

seguir. 

Na página do Facebook do Exército Brasileiro, no período de 1º de janeiro até 

30 de julho de 2017, foram publicados 84 vídeos, com uma média de 184 mil 

visualizações. Os mais visualizados estão relacionados no quadro abaixo: 

 

Nome Data de publicação Número de 

Visualizações 

Número de 

Compartilhamentos 

Os primeiros dias do Soldado 5 de março 4,4 milhões 67.586 

Para todas aquelas que 
desempenham um dos papéis 
mais significativos na vida de 
alguém, a nossa homenagem  

13 de maio 1,1 milhões 28.021 

Comandante do Exército em 
Audiência no Senado Federal  

30 de junho 1,1 milhões 1.079 

24 de maio, Dia da Infantaria  24 de maio 931 mil 24.840 

Não é todo dia que um herói 
completa 100 anos.  

13 de julho 733 mil 18.765 

Tabela 1 

 

Percebe-se, segundo a análise realizada, que o vídeo que mais chamou a 

atenção dos seguidores foi o relacionado ao dia a dia do Soldado com mais de quatro 

milhões de visualizações, mais de vinte mil comentários e conto e cinquenta mil likes.  



 

 

Muitas pessoas ainda se perguntam o que faz o Soldado do Exército Brasileiro, 

os familiares dos soldados tem curiosidade de saber o que seu ente realiza durante 

seu período no Exército, provavelmente são essas algumas das motivações que levou 

o vídeo a ser tão visto e compartilhado. 

Entre os comentários podemos perceber que muitos rapazes não tem 

informações sobre como realmente é a vida de um soldado, várias questões sobre 

como fazer para servir como também para como ser dispensado do serviço 

obrigatório. Encontra-se também palavras que descrevem o orgulho de fazer parte da 

Força e de que como a vida castrense os tornou pessoas e cidadãos melhores.  

Entre os vídeos menos visualizados encontram-se os intitulados “Destaques da 

Semana”, todos com menos de cem mil visualizações, chegando alguns a apenas 20 

mil e com poucos comentários, sendo estes comparando os destaques mostrados 

pelo Exército com o que está acontecendo no Brasil. 

No mesmo período (de 1º de janeiro a 28 de julho de 2017) foram publicadas 

na página do Exército no Facebook mais de seiscentas fotos que envolvem atividades 

militares nas diversas Organizações Militares do Brasil, divulgação de concurso para 

as escolas do Exército, divulgação de concursos culturais, fotos comemorativas a 

datas especiais, entre outras, sendo os mais curtidos e compartilhados as fotos 

referentes a datas comemorativas de caráter nacional: Dia do Exército Brasileiro. De 

todas as fotos publicadas as mais visualizadas e comentadas são as que retratam o 

cotidiano do militar brasileiro, principalmente as atividades de campo, com médias de 

dez mil visualizações e “curtidas”. 

De forma bastante incisiva e atuante, o Centro de Comunicação Social do 

Exército publica, no mínimo, uma foto por dia no Facebook, demonstrando dessa 

maneira a importância que a Força atribui a esta mídia social e também ressaltando a 

importância que ela tem nos meios de comunicação.  

Na página do Twitter do Exército Brasileiro, existiam em 2017 137.710 

seguidores e em 2018 esse número mais que dobrou e conta com 334 mil seguidores. 

De forma análoga a outras mídias, o Twitter é um canal de comunicação 

simples e que permite a troca de informações de forma direta e sem intermediários, 

onde os internautas podem dirimir dúvidas ou resolver problemas, além de ser um 

ambiente propício para divulgar informações em cadeia, pois cada retwitte leva a 

mensagem a outras pessoas que não seguem a página. 



 

 

Desde sua criação, foram feitos mais de vinte e um mil twittes, com temas que 

abordam, como em suas outras redes sociais, o cotidiano dos militares, notas oficiais 

e divulgação institucional.  

Entretanto a página do Exército Brasileiro no Twitter ainda não contam com a 

expressão do Facebook, sendo os números de visualizações e comentários bem 

menor que a referida rede, um exemplo é o número de retwittes que fica em torno de 

trinta por publicação, enquanto uma foto do Facebook conta com mais dez mil 

compartilhamentos. 

Já em sua página no Instagram, o Exército Brasileiro conta com mais de 

setecentos mil seguidores e já publicou 358 fotos, sendo muitas delas as mesmas 

publicadas no Facebook, e portanto as mesmas mensagens são transmitidas nas 

duas redes, o que cria uma unidade de comunicação e duplica a possibilidade de 

atingir o público-alvo.  

 

5. DISCUSSÃO 

  

 A comunicação é fundamental para o sucesso das organizações e sua 

divulgação perante a comunidade. Principalmente para as empresas públicas devem 

divulgar seus serviços e se tornar conhecidos na sociedade em que estão inseridos, 

é de suma importância fazer a população saber o que é feito e como é feito, com total 

transparência.  

 Das principais empresas estatais e instituições públicas como a Petrobras, 

Polícia Federal, Polícia rodoviária Federal, todas mantêm páginas no Facebook e 

Twitter. 

 A Petrobras possui em sua página 1.749.145 seguidores e publicou neste ano, 

até o dia 28 de julho 21 vídeos de cunho institucional e 21 fotos, com uma média de 

187 curtidas por foto. 

 Já a Polícia Federal possui 2.557.073 seguidores, 59 vídeos publicados, entre 

eles divulgação da PF na mídia nacional e 16 fotos.  

 Assim como no Brasil, os Estados Unidos e a França também possuem páginas 

nas redes sociais e são bastante presentes nas publicações.  

 Nos Estados Unidos as mídias são vistas como um grande poder para 

compartilhar a história do Exército com a sua população “It helps us to create 

meaningful connections with our audiences, which maintains their trust and confidence 



 

 

in America’s Army” (ela nos ajuda a criar conexões significativas com o nosso público, que 

mantém sua confiança no Exército dos Estados Unidos). 

 Este país também editou um guia de utilização das mídias sociais para seus militares. 

 Na França, o Estado-Maior das Forças Armadas criou sua conta no Twitter dez dias após 

os atentados de Paris em novembro de 2015 para reforçar sua presença nas mídias sociais e 

intensificar os canais de comunicação.  

 Publicado no jornal Les Echos da França, a estratégia de comunicação criada para as 

mídias sociais foi baseada em cinco pontos: informar, responder com legitimidade seus 

compatriotas sobre as operações desenvolvidas; tranquilizar, através de suas contas nas 

mídias sociais o Exército Frances mostra imagens suaves da guerra, com sua força em 

operação; recrutar; o Estado-Maior deve aprovar todas as publicações, os twittes e as 

publicações no Facebook devem seguir os mesmos meios dos outros canais de comunicação 

utilizados pelo Exército Frances, o que não afeta o ritmo das publicações; harmonizar os 

conteúdos, as três forças devem falar a mesma língua. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Comparativamente com outras instituições públicas brasileiras, o Exército 

Brasileiro está bem a frente quando o assunto é as mídias sociais, não somente em 

número de seguidores, com mais de 3 milhões e quinhentos mil seguidores 

(Facebook), mas também em número de publicações.  

Como foi visto o Exército francês criou sua conta no Facebook somente em 

2015 e necessitou passar por uma crise para utilizar as mídias sociais a seu favor, o 

contrário aconteceu com o Exército Brasileiro, que atento as mudanças nos 

paradigmas comunicacionais, passou a utilizar uma fanpage para divulgar as 

atividades desenvolvidas pelo Exército Brasileiro, como treinamentos e operações em 

todo o Brasil, além de notícias sobre processos seletivos.  

As mídias sociais não devem ser utilizadas apenas preocupando-se em 

“informar e divulgar produtos e serviços, menos ainda de maneira defensiva, 

limitando-se a solucionar reclamações. Recomenda-se agir interativamente para 

fidelizar os públicos” (VERGILI, 2014, p. 118), deve-se fomentar debates e levantar 

opiniões, e para isso é de suma importância realizar um planejamento de utilização 

das mídias sociais, os objetivos devem ser claros e específicos.  



 

 

Entretanto, apesar dos números expressivos de seguidores e do alcance das 

publicações, o Exército Brasileiro não conta com uma estratégia específica em mídias 

sociais como o Exército Frances, nem em seu Plano de Comunicação Social esta 

clara a finalidade e o objetivo que devem ser alcançados com as mídias sociais nem 

o público que deve ser atingido por esse meio de comunicação.  

Esse é um ponto crítico que precisa ser revisto no Plano de Comunicação 

Social do Exército Brasileiro e assim conseguir atingir com eficiência a Diretriz do 

Comandante do Exército que é “que o Exército seja reconhecido pela sociedade 

brasileira como uma instituição pertencente ao Estado, que está presente em todo o 

território nacional e pronta para atender às necessidades da Nação”. (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2017, p. 14) 

As mídias e as redes sociais oferecem infinitas oportunidades de interação com 

diferentes seguimentos de públicos e é preciso deixar claro o que se pretende com 

elas e após feito isso traçar as estratégias de ação para não publicar a esmo matérias 

e informações que não atingem os objetivos traçados.  
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