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RESUMO 

 

 

Existe a Comunicação Social (Com Soc) antes e depois das mídias sociais. O Exército 

Brasileiro (EB) tem atualizado seus processos de comunicação para inserir-se no atual mundo 

globalizado, buscando, dentre outros objetivos, gerir e utilizar de maneira efetiva as mídias 

sociais em favor não somente da divulgação institucional, mas da interação e conectividade 

com os diversos públicos de interesse. Ocorre que a missão precípua da Força Terrestre impõe 

uma constante preparação voltada às operações militares, para as quais ainda não existe um 

direcionamento no que diz respeito ao emprego eficiente das mídias sociais. O objetivo deste 

trabalho é trazer uma análise da atual forma de gestão das mídias sociais no EB, comparando 

com conceitos e fundamentos das demais Forças e do GIF, no sentido de refletir sobre a 

importância e sugerir diretrizes preliminares para uma eficiente gestão desta poderosa 

ferramenta institucional como forma de manter e reforçar a imagem da Força Terrestre nas 

operações militares. Neste sentido, foram realizadas pesquisas bibliográfica e documental de 

modo a identificar as origens das mídias sociais, sua relação com a comunicação organizacional 

e sua atual estrutura e gestão dentro da visão institucional do EB. Em seguida, um levantamento 

conceitual e documental do papel da Comunicação Social e das mídias sociais em apoio às 

operações militares. A pesquisa teve como universo os órgãos centrais de Comunicação Social 

das 3 (três) Forças Armadas (FFAA), a saber: CCOMSEx, do EB, CCSM, da Marinha do Brasil 

(MB), e CECOMSAER, da Força Aérea Brasileira (FAB); além da Seção de Comunicação 

Social (Seç Com Soc) do Gabinete de Intervenção Federal (GIF) da cidade do Rio de Janeiro. 

Para tal, foram empregados como procedimentos metodológicos as pesquisas bibliográfica e 

eletrônica. Conjuntamente, foi aplicado questionário com os encarregados pela gestão das 

mídias sociais em cada uma das estruturas listada, entendendo serem portadores de doutrina.  

 

 

Palavras-chave: Mídias Sociais. Gestão. Comunicação Social. Exército Brasileiro. Operações 

Militares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

There is Social Communication before and after social media. The Brazilian Army has updated 

its communication processes to insert itself in the current globalized world, seeking, among 

other objectives, to effectively manage and use social media in favor not only of institutional 

disclosure, but of interaction and connectivity with various stakeholders. It occurs that the pri-

mary mission of the Land Force imposes a constant preparation for military operations, for 

which there is still no direction in the efficient use of social media. The objective of this work 

is to present an analysis of the current way of managing social media in EB, comparing with 

concepts and fundamentals of other Forces and GIF, in order to reflect on the importance and 

suggest preliminary guidelines for an efficient management of this powerful institutional tool 

as a way to maintain and reinforce the image of the Land Force in military operations. In this 

sense, a bibliographical and documentary research was done in order to identify the origins of 

social media, its relation with organizational communication and its current structure and ma-

nagement within the institutional vision of Brazilian Army. Then, a conceptual and documen-

tary survey on the role of Social Communication and social media in support of military ope-

rations. The research has as a universe the central organs of social communication of the three 

(3) Armed Forces (FFAA), namely: CCOMSEx, from the Army, CCSM, from the Navy, and 

CECOMSAER, from the Air Force; in addition to the Social Communication Section (Seç Com 

Soc) of the Federal Intervention Office (GIF) of the city of Rio de Janeiro. For this, bibliogra-

phic and electronic researches were used as methodological procedures. Jointly, a questionnaire 

was applied to those in charge of managing social media in each of the listed structures, unders-

tanding that they are holders of doctrine.  

 

Keywords: Social Media. Management. Social Communication. Brazilian Army. Military Ope-

rations. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As mídias sociais, com o advento da internet, têm modificado a forma de interação dos 

sujeitos no processo comunicativo, afastando-se do formato presencial e tornando-se cada vez 

mais virtual e interativo. O atual modelo de interação, com base em estruturas flexíveis,        

apoia-se em novas tecnologias eletrônicas dos meios de comunicação, tornando quase que     ins-

tantâneo o tempo entre produção e recepção de informações e interligando a população do 

mundo de modo semelhante a uma vila. Tal conceito foi batizado por Marshall McLuhan (1972) 

como Aldeia Global. 

De acordo com o Manual de Fundamentos de Comunicação Social (EXÉRCITO     

BRASILEIRO, 2017a), a Força Terrestre deve buscar uma aproximação com os diversos        

segmentos da sociedade, demonstrando a importância da informação como melhor meio para     

chegar-se oportunamente aos diversos públicos de interesse, visando à manutenção de um      

vínculo entre o Exército Brasileiro (EB1) e a opinião pública. 

Segundo o mesmo manual, a principal missão da Comunicação Social (Com Soc) é   

preservar e fortalecer a imagem do Exército junto às comunidades nacional e internacional. A 

atual credibilidade alcançada pela Instituição junto à sociedade foi conquistada ao longo do 

tempo, fruto de diversas ações em que a Força Terrestre se fez presente. O desafio da Com Soc 

na atualidade, com a popularização da internet, passa a ser a inovação na geração de conteúdo 

empregando novas tecnologias, com destaque para as mídias sociais. 

O Exército Brasileiro tem atualizado seus processos de comunicação para acompanhar 

as constantes mudanças do atual mundo globalizado, buscando dentre outros objetivos, gerir e 

utilizar de maneira efetiva as mídias sociais em favor, não somente da divulgação institucional, 

mas da interação e conectividade com os diversos públicos de interesse. Ocorre que a missão 

precípua da Força Terrestre impõe uma constante preparação voltada às operações militares (Op 

Mil), para as quais ainda não existe um direcionamento no que diz respeito ao emprego eficiente 

das mídias sociais. 

O presente estudo tem como foco a gestão das mídias sociais no Exército Brasileiro, por 

meio da Comunicação Social nos dias atuais e em apoio às operações militares. Buscou-se    

ressaltar a necessidade de um planejamento específico no uso dessas plataformas e apontar a 

                                                 
1 Será utilizado o Manual de Abreviaturas, Siglas, Símbolos e Convenções Cartográficas das Forças Armadas – 

MD33-M-02, 3ª ed, 2008, do Ministério de Estado da Defesa, como forma de padronizar a linguagem das 

abreviaturas ao longo de todo o trabalho. 



13 

 

importância da criação de uma política corporativa de uso. Ressalta-se que não há pretensão 

alguma em se esgotar o assunto, principalmente quando falamos de algo em constante evolução. 

A intenção de abordar as mídias sociais no cenário atual visa dar ênfase ao                          

estabelecimento de objetivos institucionais, empregando esse tipo de ferramenta nas Op Mil, 

esclarecendo, ainda, melhores estratégias para se chegar a eles. O Centro de Comunicação      

Social do Exército (CCOMSEx) é o órgão responsável pela administração dos perfis oficiais do 

EB nas mídias sociais. Em sua estrutura, buscou-se identificar a composição da equipe              

responsável pela gestão, bem como identificar possibilidade de emprego das estruturas atuais 

em situação de conflito, sob forma de uma gestão eficiente dos seus perfis nas plataformas 

digitais. 

Diante do exposto, o presente trabalho buscou estudar o papel das mídias sociais na 

proteção e reforço da imagem do Exército Brasileiro em Op Mil, além de suscitar reflexão de 

sua gestão sendo conduzida pela Comunicação Social do EB, como plataformas institucionais, 

de modo a potencializar a presença da Força junto aos seus públicos de interesse. 

A pesquisa teve como universo os órgãos centrais de Comunicação Social das 3 (três) 

Forças Armadas (FFAA), a saber: CCOMSEx, CCSM, da Marinha do Brasil (MB), e                

CECOMSAER, da Força Aérea Brasileira (FAB); além da Seção de Comunicação Social (Seç 

Com Soc) do Gabinete de Intervenção Federal (GIF) da cidade do Rio de Janeiro. Para tal, 

foram empregados como procedimentos metodológicos pesquisas bibliográfica e eletrônica. 

Conjuntamente, foi aplicado questionário com os encarregados pela gestão das mídias sociais 

em cada uma das estruturas listadas, entendendo serem os mais próximos da doutrina. O           

objetivo do questionamento foi dar voz e liberdade aos especialistas para se posicionarem a 

respeito do que visualizam para o futuro das mídias sociais em cada Instituição ou Órgão,       

particularmente no que diz respeito às Op Mil. 

No primeiro capítulo, procurou-se apresentar as origens das mídias sociais e sua             

utilização como ferramenta de interação e divulgação dentro do processo da Comunicação       

Organizacional. Ainda, buscou-se identificar as adaptações da atual estrutura do EB aos       

avanços tecnológicos e às características de cada mídia social, na busca de um relacionamento 

cada vez mais personalizado com cada cidadão, focando na importância da adequada gestão da         

informação no atual contexto comunicativo. 

No segundo capítulo, procurou-se apresentar e discutir estruturas e processos                

doutrinários relativos à Comunicação Social (Com Soc) e à gestão das mídias sociais nas 3 (três) 

Forças Armadas (FFAA) em apoio às operações militares, incluindo no estudo o GIF na cidade 

do Rio de Janeiro, por ser hoje a maior estrutura de operação conjunta com participação das 
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FFAA. O foco está na identificação de propostas de gestão de mídias sociais tanto na doutrina 

quanto na visão dos especialistas que possam ser empregados no âmbito da Força Terrestre. 

O objetivo do terceiro capítulo, com base no que foi apresentado nos capítulos anteriores, 

é trazer a reflexão sobre possíveis diretrizes que possam apresentar-se como uma proposta de 

gestão desta poderosa ferramenta institucional em operações militares, como forma de manter 

e reforçar a imagem da Força Terrestre. 
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1. MÍDIAS SOCIAIS NO EMPREGO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL NO EXÉRCITO 

BRASILEIRO 

 

1.1 Mídias Sociais e Redes Sociais 

 

 

A evolução das mídias sociais está intimamente relacionada à evolução dos meios de 

comunicação, cujo marco na história ocorre com a invenção do rádio, e suas primeiras 

transmissões entre 1896 e 1906, segundo Sampaio (1984). As ondas do rádio tornaram-se um 

importante instrumento de propagação de informação depois do jornal. Já o surgimento da 

televisão promoveu a junção dos componentes gráficos de um jornal – imagens e figuras – com 

a fala do rádio, tornando possível ver imagens em movimento juntamente com o áudio. Esse 

processo crescente de desenvolvimento possibilitou que a informação cruzasse grandes 

distâncias geográficas, culturais e cronológicas.  

A Era da Tecnologia, de acordo com Carvalho (2014), no princípio da década de 1960, 

só era acessível em complexos militares e em universidades. Uma máquina de cálculos 

gigantesca que ocupava salas, as vezes andares inteiros. Em seguida, as evoluções passaram a 

ser mais velozes e mais carregadas de tecnologia, originando computadores portáteis e de mão. 

Lado a lado com a evolução dos computadores, a Internet, ainda com o nome de 

ARPANET, começa a ser desenvolvida em 1969, inicialmente como um sistema de 

comunicação do Departamento de Defesa Norte Americano, cujo objetivo era interligar bases 

militares dos Estados Unidos da América (EUA), evitando uma descontinuidade das 

informações em caso de possível ataque inimigo. Segundo Souza (2016), os primórdios da 

Internet estão diretamente vinculados à disputa do poder mundial entre EUA e União Soviética, 

no trabalho desenvolvido por peritos militares norte-americanos. 

Impactadas com o surgimento da internet e alavancadas por sua velocidade, a 

informação e a comunicação ganham novas possibilidades. Essa mudança permite uma busca 

cada vez maior pela notícia. Como consequência, ocorre um aumento significativo no 

desenvolvimento de novas tecnologias para atender a essa demanda, o que proporcionou, 

também, a criação de verdadeiros espaços virtuais de relações interpessoais conhecidos como 

ciberespaço e um avanço do sentimento de integração social. 

Lévy (1999) aborda o tema de forma bem acessível, procurando definir conceitualmente 

da seguinte forma: 
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[...] O ciberespaço (que também chamarei de “rede”) é o novo meio de comunicação 

que surge da interconexão mundial dos computadores. O termo especifica não apenas 

a infra-estrutura material da comunicação digital, mas os seres humanos que navegam 

e alimentam esse universo. Quanto ao neologismo “cibercultura”, especifica aqui o 

conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de 

pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço. (LÈVY, 1999, p. 17, grifo nosso). 
 

Levando-se em conta que o ciberespaço trata do ambiente digital de navegação, onde 

está disponibilizado o conhecimento e por meio do qual é permitido e ampliado o seu acesso, a 

cibercultura “[...] expressa o surgimento de um novo universal2 , diferente das formas que 

vieram antes dele no sentido de que ele se constrói sobre a indeterminação de um sentido global 

qualquer”. (LÉVY, 1999, p. 15). Ele ainda considera aspectos antropológicos das relações 

estabelecidas no espaço virtual, também formadas a partir de uma cultura criada pela 

informática. 

No espaço virtual, as redes sociais assumem características de comunicação bastante 

específicas que as diferem dos relacionamentos no formato presencial, como, por exemplo, uma 

alta interatividade e estruturas muito flexíveis. Nessa interação em rede, é constante o fluxo de 

pessoas nos dois sentidos. As relações são fluidas, rápidas e estabelecidas conforme a 

necessidade, diferente do modelo presencial, que requer tempo, reciprocidade, confiança e 

contato direto, criando vínculos mais fortes e duradouros. 

Todo esse movimento social e mudanças comportamentais geradas em torno do 

processo de comunicação, das relações interpessoais estabelecidas e mantidas por meio das 

tecnologias da informação enquadram-se no conceito de Era da Informação criado por Castells 

(1999). O autor ainda denomina esse fenômeno como sociedade em rede com os aspectos 

voltados para o sistema capitalista, onde a relação de oferta e procura aprimorou a velocidade 

na obtenção das informações. 

Cabe destacar, ainda no campo conceitual, o estudo das transformações sociais 

provocadas pela revolução tecnológica do computador e das telecomunicações do filósofo 

canadense Herbert Marshall McLuhan (1972), o qual cria a expressão Aldeia Global, indicando 

que as novas tecnologias eletrônicas tendem a encurtar distâncias e o progresso tecnológico 

tende a reduzir todo o planeta à mesma situação que ocorre em uma aldeia: um mundo em que 

                                                 
2 Lévy considera novo universal o surgimento de questões ligadas à cultura na aurora do dilúvio informacional: a 

arte, a educação ou a cidade à mercê da comunicação interativa generalizada. Neste segundo dilúvio, após o bíblico, 

segundo o autor, a nova universalidade “[...] se constrói e se estende por meio da interconexão das mensagens 

entre si, por meio de sua vinculação permanente com as comunidades virtuais em criação, que lhe dão sentidos 

variados em uma renovação permanente.” (LÉVY, 1999, p. 15). 
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todos estariam, de certa forma, interligados. Tão atual nos dias de hoje, McLuhan idealiza, ainda 

na década de 1960, o conceito que representa tão bem as mídias sociais e suas funções: 

 
[...] a partir do advento e do desenvolvimento tecnológico dos novos meios de 

comunicação (como a TV e o telefone, por exemplo), o mundo se interligaria 

completamente, havendo, assim, uma intensa troca cultural entre os diversos povos, 

aproximando-os como se estivessem numa grande aldeia inteiramente conectada. 

(LIMA; COSTA FILHO, 2009, p. 1, grifo nosso) 

 

De acordo com o Ramalho (2010), as mídias sociais representam as formas como o ser 

humano moderno pratica a socialização se comunicando, interagindo e podendo ser tanto o 

transmissor quanto o receptor das informações. 

Terra (2012) define mídias sociais como sendo “[...] aquela utilizada pelas pessoas por 

meio de tecnologias e políticas na web com fins de compartilhamento de opiniões, ideias, 

experiências e perspectivas.” De acordo com a profissional, as mídias sociais permitem a 

interação entre os usuários, destacando-se: textos, imagem, áudio e vídeo em blogs, microblogs, 

quadro de mensagens, podcast, wikis, vlogs e afins. 

A essas tecnologias citadas, Castells (1999) imputa a responsabilidade por terem 

provocado a mudança mais significativa no âmbito das relações interpessoais, modificando a 

espinha dorsal da própria organização social. O autor coloca que a verdadeira revolução não 

está amparada no conhecimento ou na informação, uma vez que esses conceitos sempre 

existiram, mas se encontra apoiada em um novo conceito: as redes. 

Na opinião de Brogan (2012), as mídias sociais são um conjunto de ferramentas de 

comunicação e colaboração, criadas a partir da internet, que possibilitam interações de diversos 

modos, antes não disponíveis às pessoas comuns. As mídias sociais transformam consumidores 

de conteúdo em produtores de conteúdo. O mecanismo de transmissão da informação altera o 

modelo de um para muitos para o modelo de muitos para muitos. 

Observa-se que a internet é, portanto, a base para mídia social, uma condição de 

existência que está intimamente ligada a sua evolução. Suas inovações modificaram o 

relacionamento do ser humano com os meios de comunicação e, com o advento da internet, o 

termo globalização foi mais reconhecido, tornando as relações virtuais de interação mais 

dinâmicas e flexíveis. Essas caraterísticas proporcionaram uma grande alteração no sentido da 

transmissão das mensagens, deixando de ser um modelo unidirecional para se tornar 

multidirecional, podendo gerar maior mobilização e engajamento. 

No âmbito da Força Terrestre, mídias sociais são definidas pelas Instruções Gerais para 

Utilização da Rede Mundial de Computadores pelo Exército Brasileiro (2015) como sendo 
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ferramentas de comunicação online, perfis, opiniões, visões, experiências, perspectivas, fotos, 

vídeos e áudios; já “[...]rede social é um grupo de pessoas que compartilham de interesse 

comum, independente da estrutura ou meio de relacionamento ou comunicação”. (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2015, p. 24). 

A decisão por utilizar a expressão “mídias sociais” neste trabalho deve-se ao 

entendimento de que o termo é mais amplo, abrangendo as próprias redes, além de outras mídias. 

Neste trabalho, sempre que mencionarmos “mídias sociais” e “redes sociais”, estaremos 

utilizando as definições das Instruções Gerais supracitadas. Com intuito de melhor 

compreender o papel da Comunicação Social do Exército Brasileiro no contexto atual, é 

importante, ainda, o entendimento de comunicação organizacional dentro da Instituição. 

 

1.2 Mídias Sociais e Comunicação Organizacional 

 

 

Tomasi e Medeiros (2007) discorrem sobre a necessidade de uma organização possuir 

um sistema de comunicação eficiente, com mensagens claras e de fácil entendimento, tendo em 

vista que todas as atividades desenvolvidas dentro da organização, instituição ou empresa 

envolvem comunicação. Ainda de acordo com Tomasi e Medeiros (2007, p. 13), "se a 

linguagem utilizada não está ao alcance do receptor, a comunicação não se efetiva." Reforçando, 

ainda, a importância em saber se a mensagem foi recebida conforme desejado, pois existem 

várias formas de se comunicar envolvendo emissores e receptores. Cada receptor tem sua forma 

de linguagem e a mensagem deve buscar atingir essa forma de linguagem do receptor, de modo 

que a comunicação alcance o efeito desejado. 

Na definição de Terciotti e Macarenco (2010), comunicação organizacional é uma área 

relativamente nova que surgiu em meados do século XX. Antes denominada comunicação 

empresarial, foi adotada inicialmente por profissionais da área de jornalismo que visavam dar 

aos empresários a compreensão da importância da comunicação no ambiente corporativo. Era 

encarada de forma instrumental, visava ao estabelecimento de contato e persuasão de público-

alvo, anúncios de eventos e venda de produtos. No entanto, a expressão comunicação 

organizacional surge na década de 1990, assumindo conotação menos instrumental, mais 

complexa na área da informação e dos processos comunicacionais. Passa a ser encarada como 

um processo para potencializar os objetivos estratégicos e ampliar e integrar as estruturas da 

organização, de modo a envolver todos os atores que participam deste processo. 
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Terciotti e Macarenco (2010, p. 2) complementam, ainda, que a comunicação atende a 

quatro funções de importância dentro das organizações: controle, motivação, expressão 

emocional e informação. 

No entendimento de Srour (1998, p. 27), “as organizações não mais ocupam lugares 

específicos e tendem a tornarem-se virtuais, porque é mais fácil e mais barato transportar a 

informação do que as pessoas, através das tecnologias do teleprocessamento e da computação”. 

A comunicação online, por meio das redes de computadores e de satélites, passa a fazer parte 

do cotidiano das pessoas e da vida das organizações. 

Uma organização é integrante de uma sociedade, a compõe de forma ativa, e por essa 

razão deve interagir com a mesma, considerando seus anseios e se mostrando aberta ao diálogo 

e receptiva às sugestões e reclamações. 

Segundo Curvello (2009), a comunicação organizacional representa um processo 

constante de modificação, o que obriga as organizações a estabelecerem relações intensas com 

o ambiente externo, no qual estão inseridos, e às suas divisões internas, mantendo-as 

interligadas. Esse tipo de ligação consiste no fluxo de mensagens dentro de uma rede de relações 

interdependentes. 

Para Kunsch (2009), além de ter que ser posta em prática em todos os segmentos da 

sociedade, a comunicação organizacional possui a seguinte definição: 

 

É uma disciplina que estuda como se processa o fenômeno comunicacional dentro das 

organizações e todo o seu contexto político econômico e social. Como fenômeno 

inerente à natureza das organizações e aos agrupamentos de pessoas que integram, a 

comunicação organizacional envolve processos comunicativos e todos os seus 

elementos constitutivos. (KUNSCH, 2009, p. 54) 

 

Weber (2009) já entende como um processo complexo e vulnerável que exige um 

planejamento constante das ações, gestão e avaliação periódica. “[...] comunicação 

organizacional é o resultado de todas as ações institucionais, promocionais e mercadológicas 

utilizadas pelas organizações para gerar comunicação, apoio, visibilidade e imagem pública.” 

(WEBER, 2009, p. 71) 

A constante inserção de novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) tem 

exigido das empresas públicas e privadas mudanças na comunicação organizacional com seus 

públicos de interesse3. Terra (2011) afirma que a comunicação organizacional deve assumir o 

                                                 
3 Conjunto de pessoas ou grupo social em proveito de quem são desenvolvidas quaisquer das atividades de 

comunicação social. (Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017a, p. 1-2). Em que pese alguns autores utilizarem 

também público-alvo, e inclusive estar redigido desta forma no manual supracitado, neste trabalho será utilizado 

o termo Público de Interesse. 
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papel de integrar discursos e processos, sendo potencializada pelas tecnologias digitais, sempre 

se pautando por um planejamento sistemático para lograr êxito. 

Ainda segundo Terra (2011), a comunicação organizacional deve cuidar da 

administração estratégica da comunicação com os públicos, de forma a preservar seus interesses 

e ao mesmo tempo estabelecer uma troca entre a organização e eles, alcançando o equilíbrio e 

harmonização nessas relações. 

Assim sendo, todas as ações de comunicação devem ser planejadas visando atingir os 

públicos de interesse, quer seja por meio da utilização da própria cultura organizacional, quer 

seja por meio da troca de informações direta ou ainda por meio de quaisquer atividades, julgadas 

viáveis pela equipe encarregada do gerenciamento da comunicação, que possam levar aos 

públicos o sentimento de pertencimento àquela organização. 

Barrichello (2009) destaca que a essência da comunicação organizacional é o 

estabelecimento de relações interativas com públicos específicos, proporcionadas por 

estratégias de comunicação. Nesse sentido, as mídias sociais têm sido apropriadas pela 

comunicação organizacional, a fim de promoverem trocas, interações e relações de 

sociabilidade dentro de um contexto social existente. 

Dentro deste cenário, a estratégia de mídias sociais tem transformado a realidade da 

comunicação entre as empresas e seu público, pois se tornou um canal fundamental de 

divulgação da marca e de apuração do sentimento do público em relação a seus produtos e ações 

empresariais (POMPÉIA, 2010). 

Neste aspecto, cresce de importância a observação sobre as oportunidades obtidas por 

meio dos diálogos, das trocas de informações e experiências, criando a energia necessária para 

o aperfeiçoamento constante das relações entre as organizações e seus respectivos públicos de 

interesse. 

Assim, nesta ambiência global e digital, as mídias sociais precisam ser planejadas de 

forma que todo seu potencial seja explorado. As organizações devem entender e utilizar as 

ferramentas disponibilizadas, explorando a dimensão estratégica da comunicação (NEIVA; 

BASTOS; LIMA, 2012). 

 

1.3 Mídias Sociais e o Exército Brasileiro 

 

 

A criação da primeira rede social online foi há 22 anos. Atualmente, a presença das 

organizações nesse novo ambiente comunicacional é inevitável, tanto de forma ativa quanto 
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passiva. “[...] Portanto, o discurso não deve mais ser pautado na inserção em redes sociais, mas, 

sim, na qualidade dessa inserção. Tal princípio, definido pelo escritor Erik Qualman, norteou a 

participação do Exército Brasileiro nas mídias sociais desde 2010.” (O EXÉRCITO..., 2017, p. 

27) 

O Exército tem acumulado experiências ao longo do tempo e dos trabalhos 

desenvolvidos junto às mídias sociais, tendo se tornado destaque e referência na administração 

dessas mídias no setor público. Exemplo prático foi a atuação por ocasião dos Jogos Olímpicos 

Rio 2016, resultando em exposição positiva da imagem e da credibilidade da Força, dentro e 

fora do País. “Os produtos tiveram um alcance global de quase 37 milhões de pessoas. O portal 

Exército Brasileiro: a Força nas Olimpíadas obteve 229 mil acessos. No Facebook, foram três 

milhões e meio de visualizações, e o Canal do YouTube, com 244 minutos de vídeos, teve quase 

300 mil acessos.” (O EXÉRCITO ..., 2017, p. 23) 

 Outro ponto de destaque da matéria supracitada, é que no estabelecimento e no 

amadurecimento dos diversos perfis virtuais cada mídia social passou a ter linguagem e 

conteúdos próprios, evitando-se a indesejável impessoalidade da produção midiática. Com isso, 

o Exército está valorizando, cada vez mais, o contato direto com cada cidadão, transmutando 

as mídias de canal de divulgação para canal de relacionamento. É possível inferir que, no futuro, 

o relacionamento com os usuários servirá de argumento para decisões estratégicas da Força. 

A assertiva da matéria supracitada pode ser comprovada na pesquisa realizada em 2016 

pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM). A Pesquisa 

Brasileira de Mídia (BRASIL, 2016), visava conhecer os hábitos de consumo de mídia da 

população brasileira a fim de subsidiar a elaboração da política de comunicação e divulgação 

social do Executivo Federal. Como recomendação do estudo, foi sugerido que as ações de 

comunicação observassem, cada vez mais, a relação entre os diferentes públicos e as mídias a 

serem utilizadas na veiculação dessa comunicação; além de ressaltar que a comunicação deva 

ser mais dirigida e com linguajar específico para cada meio, levando em consideração os 

diferentes perfis a serem alcançados. 

Segundo Rego Barros (2018), atual chefe do CCOMSEx, o Exército Brasileiro objetiva 

ser uma Instituição mais transparente e alinhada aos anseios da população. É o órgão da 

administração pública federal com mais seguidores, tendo os seguintes números: Facebook, 3,6 

milhões de pessoas; Twitter, 189 mil usuários; Instagram, 520 mil; e Youtube, 271 mil inscritos. 

No Exército, a Comunicação Social (Com Soc) é responsável pelo gerenciamento de 

todas as ferramentas de interação com os públicos externos, como as mídias sociais, bem como 
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as campanhas institucionais, os canais de ligação direta com os públicos e os canais técnicos 

com as Organizações Militares (OM) de todo o território brasileiro. 

A Força Terrestre possui grandes dimensões, seja por seu efetivo de mais de 200 mil 

militares ou pela sua distribuição ao longo de todo o território nacional. Aliado ao fato de ser 

uma Instituição tradicional, torna-se um desafio acompanhar as tendências contemporâneas de 

comunicação na velocidade em que se apresentam. Isso aumenta a importância da adequada 

gestão da informação no atual contexto comunicacional. 

A Revista Verde Oliva de outubro 2017 destaca a importância de agilidade da 

comunicação organizacional do EB na transmissão de ideias, de pensamentos e de propósito 

nos dias de hoje, devido à quebra do conceito de distância, em um mundo cada vez mais 

interconectado, como afirma Villas Bôas (2017): 

 

Um jornalista me falou que, no futuro, a história vai fazer referência ao papel 

fundamental das Forças Armadas na manutenção da estabilidade do País nesse 

momento de crise política, econômica, social e dos valores éticos e morais que 

atravessamos. Eu considero que isso se deve a dois fatores: as tradições e os valores 

que possuímos nas Forças Armadas e a nossa COMUNICAÇAO SOCIAL, pela forma 

que vem desempenhando o seu papel de difundir os pensamentos e diretrizes que 

norteiam os rumos da Força. (VILLAS BÔAS. 2017, p.4) 

 

A revista aborda, ainda, que o atual cenário de Com Soc é constantemente alterado pelo 

avanço tecnológico dos meios de comunicação, particularmente dos Meios de Tecnologia da 

Informação. Tais transformações têm gerado interações cada vez mais rápidas e diretas entre os 

diversos interlocutores. O Sistema de Comunicação Social do Exército (SISCOMSEx), 

capitaneado pelo seu Órgão Central – Centro de Comunicação Social do Exército (CCOMSEx) 

– tem buscado se modernizar, acompanhando as concepções emergentes da Era da Informação, 

levando em conta os MTI, estabelecendo, com isso, novos parâmetros de atuação representados 

em avanço doutrinário. 

Segundo a matéria Novas Concepções Doutrinárias da Comunicação Social do Exército 

(NOVAS..., 2017), o SISCOMSEx precisou explorar novas possibilidades de comunicação e de 

interação com o público dentro desse ambiente, no qual a massa de mídias substituiu a mídia 

de massa. Com isso, o Exército foi pioneiro entre as Forças Singulares e as Organizações 

Públicas no aprofundamento do uso institucional das mídias sociais, a fim de continuar bem 

cumprindo a missão de preservar e de fortalecer sua imagem Institucional. 

Outro elemento de modernização em destaque na matéria, é o núcleo da Agência Verde-

Oliva que, seguindo a intenção do Comandante do Exército e a visão de futuro do Chefe do 
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CCOMSEx, surgiu para ser uma fonte direta de notícias e um difusor de informações e matérias 

para os veículos de comunicação. 

Apesar do argumentado até o momento, a conclusão indica que ainda não foi feito o 

suficiente, devendo o CCOMSEx continuar “[...] desenvolvendo ideias para consolidar seu 

papel de multiplicador do poder de combate e catalisador da liberdade de ação, para que a Força 

atue plenamente quando desdobrada em operações.” (NOVAS..., 2017, p. 9) 

No que tange ao aspecto legal, de acordo com as instruções gerais para o uso da rede 

mundial de computadores pelo EB (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2015), o CCOMSEx é a única 

instituição que poderá constituir e exercer contas no Website4 de mídias sociais, respondendo 

pelo Exército Brasileiro. 

Atualmente, segundo a Revista Verde-Oliva (2017), o Centro de Comunicação Social 

administra, como mídias oficiais, os perfis do EB no Facebook, no Instagram, no Twitter e no 

Youtube, com uma equipe multidisciplinar, composta por especialistas em comunicação digital, 

relações públicas e publicidade. Através do correto entendimento sobre o comportamento do 

usuário digital e utilizando um sistema informatizado para monitorar os perfis virtuais do 

Exército, o CCOMSEx identificou um acúmulo de capital social, que é o somatório de todos os 

seguidores e fãs, de mais de 4 milhões e 300 mil perfis. 

Ainda no corpo da revista supracitada, percebe-se que cada uma das mídias sociais 

gerenciadas pelo CCOMSEx possui editoria própria. No entanto, existem pontos de conexão 

internos, entre as mídias sociais, e externos, como a página do Exército, EBlog, páginas das 

Organizações Militares, imprensa e outras instituições, de modo que as editorias, apesar de 

independentes, não se tornem isoladas. Diariamente, entre as dezenas de matérias recebidas, 

são selecionadas as mais adequadas para as mídias sociais. A postagem é realizada de acordo 

com as particularidades do assunto, do atendimento aos princípios da oportunidade e relevância, 

dos benefícios para os usuários das mídias sociais e do ineditismo do assunto. Como a 

temporalidade é crucial, o processo de seleção, a edição da imagem, a adequação do texto e a 

publicação são realizados no mesmo dia. 

Outro ponto de destaque diz respeito à escolha das publicações e à linguagem correta 

para o meio, considerando o engajamento do público, seja por curtidas, comentários ou 

compartilhamentos. São fatores que contribuem para o grande alcance das postagens, que 

chegam a mais de 50 milhões de visualizações mensais. É um número bastante expressivo, 

                                                 
4 Website, site (ou sítio) é o conjunto de páginas eletrônicas que se encontra hospedado em servidor localizado na 

Internet ou intranet (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2015, p. 24). 
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considerando que o EB não despende recursos com agências de publicidade, nem utiliza 

dinheiro público para patrocinar as páginas. 

Observa-se no atual uso das mídias sociais pela Com Soc do EB, a preocupação da 

fundamentação jurídica, além de estar de acordo com as exigências e prudências de segurança 

da informação. Precisa, ainda, estar relacionada unicamente a questões ligadas à Comunicação 

Social, com amparo ético e cumprimento aos princípios organizacionais. São ambientes para 

fornecimento da informação, dúvidas, opiniões e aquisição de dados relacionados ao EB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

2. A COMUNICAÇÃO SOCIAL E AS MÍDIAS SOCIAIS NAS OPERAÇÕES 

MILITARES 

 

2.1 Exército Brasileiro (EB) 

 

 

A definição de Comunicação Social do Exército, sua missão, estrutura e atuação junto 

às mídias sociais, apresentadas até o momento, servem de introdução ao presente capítulo mas 

está longe de esgotar o entendimento das potencialidades do seu emprego no atual cenário de 

um mundo cada vez mais interconectado, interdependente e onde a comunicação organizacional 

interage, cada vez mais, com a opinião pública5. O objetivo do presente capítulo é apresentar o 

atual cenário doutrinário de emprego das mídias sociais em Operações Militares. 

A Doutrina Militar Terrestre (DMT) (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2014b) preconiza que 

o espaço cibernético (ciberespaço) é considerado um novo vetor de combate, com efetividade 

decisiva: uma nova dimensão nos assuntos de Defesa. 

 
As ações conduzidas nessa dimensão, normalmente, objetivam: proteger os próprios 

ativos de informação; explorar e atacar redes do oponente, mantendo a capacidade de 

interferir no desenrolar das operações militares no Espaço de Batalha; bem como 

afetar as condições de normalidade em uma determinada área ou região, atingindo 

gravemente o funcionamento de estruturas estratégicas e serviços essenciais 

destinados à população.” (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2014b, p. 4-7) 

 

Em se tratando de referencial teórico, o SISCOMSEx considera prioritário o Preparo e 

Emprego como atividade-fim da Força Terrestre, sendo referência e definidor das necessidades 

para os demais sistemas. A “Defesa da Pátria” deve ser enfatizada como principal missão do 

Exército, ficando bem caracterizado a prioridade operativa da Força. 

 

2.1.1 Referencial conceitual 

 

 

                                                 
5 Conjunto de opiniões individuais sobre um mesmo fato, composto em um determinado momento, que pode ser 

medido cientificamente por meio de pesquisa; manifestação da vontade coletiva acerca de um determinado tema. 

Diferencia-se da Opinião Publicada, a qual é entendida como aquela expressada publicamente nos meios de 

comunicação de massa, por pessoas da mídia, admitidas como formadoras de opinião. Essas podem influenciar e, 

em algumas situações, formar opinião pública (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017a, p. 1-2 e parte II – Termos e 

Definições, grifo nosso) 
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Os conflitos atuais tendem a ser limitados, não declarados, convencionais ou não, e de 

duração imprevisível. Segundo Exército Brasileiro (2014b), as ameaças são cada vez mais 

fluidas e difusas, indicando a premente necessidade de uma Força Terrestre da Era do 

Conhecimento. Os armamentos e equipamentos devem possuir tecnologia agregada, sua 

doutrina deve estar em constante evolução, integrada por recursos humanos altamente treinados 

e motivados. Com isso, o Exército deve alcançar resultados decisivos nas Operações no Amplo 

Espectro6, com prontidão operativa e sendo capaz de empregar suas estruturas de forma gradual 

e proporcional à ameaça. É justamente neste ambiente desafiador que a Comunicação Social do 

Exército tem um papel fundamental na manutenção e aumento da credibilidade e confiança 

adquiridas pela Força Terrestre ao longo dos anos. 

De acordo com Exército Brasileiro (2017), o Conceito Operativo de condução de 

operações militares no Amplo Espectro combina, simultânea ou sucessivamente, operações de 

diversas naturezas. Estabelece como premissas a necessidade de enfrentamento de novas 

ameaças e a aquisição das capacidades requeridas pelos conflitos modernos. Para tornar esse 

conceito operativo, a doutrina de planejamento e emprego da Comunicação Social teve que 

sofrer uma transformação, necessária para estar alinhada com os demais manuais adotados pelo 

Exército de nível mais elevado. 

De acordo com o mesmo manual, o aperfeiçoamento da Instituição e a conquista eficaz 

de seus objetivos estão intimamente ligados à exata compreensão por todos os militares, dos 

múltiplos aspectos da Comunicação Social, e de seu emprego como um instrumento a mais de 

influência psicológica e de preservação e fortalecimento da imagem da Força. Considera, assim, 

todo integrante do EB como um Agente de Comunicação Social.  

Importante salientar que o “[...] SISCOMSEx funciona em situações De Guerra e Não 

Guerra7, desde o tempo de paz, situações de crise até o conflito armado. A Com Soc trabalha 

como sistema dentro e fora do Teatro de Operações/Área de Operações (TO/A Op), em todo o 

espectro dos conflitos.” (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017a, p. 4-1). Ou seja, a Com Soc do 

EB é totalmente inter-relacionada em todos os níveis de emprego da Força, não havendo 

                                                 
6 Conceito Operativo do Exército, que interpreta a atuação dos elementos da F Ter para obter e manter resultados 

decisivos nas operações, mediante a combinação de Operações Ofensivas, Defensivas, de Pacificação e de Apoio 

a Órgãos Governamentais, simultânea ou sucessivamente, prevenindo ameaças, gerenciando crises e solucionando 

conflitos armados, em situações de Guerra e de Não Guerra. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2014b, p. 4-4) 
7 De Guerra – são aquelas que empregam o Poder Nacional, com predominância da Expressão Militar, explorando 

a plenitude de suas características de violência na defesa da Pátria, no amplo espectro dos conflitos; b) De Não 

Guerra – quando o Poder Nacional, com predominância da Expressão Militar, for empregado sem implicar em 

ações de efetivo combate, exceto em circunstâncias especiais, onde o poder de combate é usado de forma limitada, 

em situação de normalidade institucional ou não, na garantia dos poderes constitucionais, garantia da lei e da 

ordem, prevenção de ameaças, gerenciamento de crise e na solução de conflitos (EXÉRCITO BRASILEIRO, 

2014b, p. 5-2) 
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distinção entre Com Soc voltada para paz ou para guerra. Este é o ponto em questão, pelo 

próprio conceito de modularidade, que hoje existe apenas uma Comunicação Social que, 

quando necessário, será empregada também na solução do conflito armado, desdobrando seus 

próprios meios, estrutura e pessoal. 

Atualmente, segundo o chefe da Seção de Mídias Sociais do CCOMSEx, dos campos 

da Comunicação Social, sua seção atua na Publicidade e nas Relações Públicas. É uma situação 

de transversalidade, que permeia o trabalho de outras estruturas. O Regimento Interno do 

CCOMSEx define que as atribuições da Seção de Mídias Sociais são: I - operar e gerenciar as 

mídias sociais do Exército; II - divulgar as atividades desenvolvidas pelo Exército; III - atualizar 

as mídias sociais do Exército; IV - interagir com o público das mídias sociais; V - acompanhar, 

nas mídias sociais, os assuntos de interesse do Exército; e VI - adaptar as campanhas de 

divulgação do Exército à linguagem das mídias sociais. Na visão do mesmo chefe da Seção, 

com sua experiência de quase cinco anos na área, a missão de participar diretamente de uma 

operação militar dependeria de sua envergadura. 

Segundo o Manual de Fundamentos de Com Soc (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017a), 

o conhecimento do público é a base do planejamento de todas as atividades de Com Soc. O 

fator opinião pública deve ser considerado em todas as operações.  Aspectos como rapidez e 

amplitude da operação, condições do terreno, especialmente a existência de localidades ou 

núcleos populacionais e condições de emprego dos meios de comunicação são extremamente 

importantes. Permeando essas necessidades, as mídias sociais têm potencial de apoiar nas 

respostas de todas as demandas. 

A DMT “[...]reconhece as operações conjuntas como o princípio básico de atuação das 

FA [...]” (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2014b, p. 1-2), sendo importante também o 

conhecimento das capacidades das Força Aérea Brasileira (FAB) e Marinha do Brasil (MB), 

bem como o emprego coordenado e integrado dessas capacidades, quando se trata de Operações 

Militares. No Exército existem alguns manuais que tratam de Operações. Utilizaremos aqueles 

que abordam o emprego da Com Soc, suas possibilidades e limitações neste cenário de 

constante atualização. 

Dentro desta visão, no contexto de uma operação conjunta, o Exército mobiliza uma 

Força Terrestre Componente (FTC): comando singular responsável pelo planejamento e 

execução das operações terrestres. Sua constituição e organização são variáveis, “[...] 

enquadrando meios da Força Terrestre adjudicados8 ao Comando Operacional, bem como de 

                                                 
8 Processo por meio do qual o Ministro de Estado da Defesa determina a transferência do comando ou do controle 

operacional de meios de cada Força Armada para um comando combinado, de acordo com as necessidades 
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outras Forças Singulares necessários à condução das suas operações.” (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2014c, p. 12). De modo similar, a Marinha se organiza em Força Naval 

Componente (FNC) e a FAB em Força Aérea Componente (FAC). 

Com isso, há o entendimento doutrinário que, em se tratando de conflitos de amplo 

espectro, sempre haverá uma junção modular de forças, sejam elas militares componentes e 

normalmente incluindo órgãos e agências civis, para se contrapor à uma ameaça, conforme 

retrata a figura abaixo retirada do manual FTC nas Operações (2014): 

 
Figura 1– FTC nas Operações Conjuntas 

 
Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2014c) 

 

Apesar de diversos níveis de emprego da Força Terrestre (F Ter), trataremos 

especificamente da Com Soc em uma FTC, por ser esta o elemento concebido para o emprego 

em operações conjuntas, de forma sinérgica com as demais Forças Componentes (F Cte). 

Apesar de sua modularidade, o Comando e Estado-Maior (EM) da FTC traduzem o 

planejamento operacional (conjunto) em ações no nível tático. 

A Com Soc atua em prol da FTC, de forma coordenada e integrada com as outras 

Capacidades Relacionadas à Informação (CRI9), a fim de informar o público e a população 

internos e influenciar populações estrangeiras, neutras, oponentes ou o inimigo. O objetivo 

principal desse esforço integrado é interferir no ambiente operacional, moldando a Narrativa 

                                                 
levantadas durante o planejamento. Pode ocorrer, por decisão do comandante combinado, para atender uma 

necessidade operacional, consistindo na transferência provisória dos meios de uma força componente (singular ou 

combinada) para outra, ou para constituição de uma Força Tarefa durante o desenrolar de uma campanha. 

(MINISTÉRIO DA DEFESA, 2016) 
9  São aptidões requeridas para afetar a capacidade de oponentes ou potenciais adversários de orientar, obter, 

produzir e/ou difundir informações. São elas: Comunicação Social; Operações de Apoio à Informação; Guerra 

Eletrônica; Guerra Cibernética; e Inteligência. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2014a, p. 4-2) 
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Dominante 10 , explorando os sucessos obtidos com as operações e protegendo as 

vulnerabilidades existentes. É importante – para falarmos do papel da Com Soc em operações 

no direcionamento às mídias sociais – que tenhamos em mente o que já é preconizado pela 

doutrina, seja em termos de objetivos, estrutura ou capacidades. 

Ainda no campo conceitual, é importante o entendimento das possíveis organizações de 

uma FTC. O que vai definir sua estrutura são os meios adjudicados para atender às demandas 

de um planejamento operacional. Com isso, segundo o Manual de Campanha FTC (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2014), deve ser designado elemento de escalão capaz de exercer o comando e 

controle sobre esses meios adjudicados. São basicamente três estruturas: uma empregando mais 

de um Grande Comando (G Cmdo) operativo, o que seria comparado à um Comando Militar 

de Área (C Mil A); outra empregando mais de uma Grande Unidade (GU) operativa, podendo 

se comparar à uma Divisão de Exército (DE); e por fim, empregando uma ou mais unidades 

operativas, comparando-se à estrutura de uma Brigada (Bda). A imagem abaixo resume as três 

estruturas citadas, que terão impacto na composição de sua Comunicação Social. 

 
Figura 2 – Estruturas da FTC, enquadrando G Cmdo, GU ou unidade operativa 

 
Fonte: adaptado de Estado-Maior do Exército. EXÉRCITO BRASILEIRO (2014) 

 

2.1.2 Comunicação Social do EB nas Operações 

 

 

Até o momento, o referencial conceitual serviu para entender a forma como a Doutrina 

Militar Terrestre se organiza para fazer frente a um ameaça moderna, mobilizando uma FTC. 

Esta seção visa detalhar especificamente o papel da Com Soc e sua importância nas operações 

militares. Na Força Terrestre, a Com Soc está inserida em todas as atividades, e é uma 

importante ferramenta de apoio à tomada de decisão em todos os níveis. Além disso, permite 

ao Exército uma interação cada vez mais próxima com a opinião pública. 

Em operações, a Com Soc trabalha como sistema dentro e fora do TO/A Op, no amplo 

espectro dos conflitos, com estrutura modular, atuando de forma integrada com as demais CRI 

                                                 
10  Percepção estabelecida como válida nas mentes de um ou mais públicos de interesse. (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2014a, p. 2-6) 



30 

 

em suas três vertentes: Relações Públicas (RP), Assessoria de Imprensa (Ass Imp) e Divulgação 

Institucional (Div Inst). Está presente em todas as fases (planejamento, execução e pós 

execução) e em todos os tipos de operações militares: singulares, conjuntas, interagências e 

combinadas. 

Dentro desta amplitude de emprego da Com Soc, alguns aspectos importantes de uma 

operação militar, e preconizados no manual técnico do CCOMSEx, devem ser observados, tais 

como: emprego dos meios de comunicação, duração e a amplitude da operação, segurança 

especialmente de núcleos populacionais, terreno e condições meteorológicas. Especial atenção 

deve ser dada às consequências e repercussões da operação junto à opinião pública local, 

nacional e internacional. 

As atividades de Com Soc participam do planejamento das operações de informação 

(Op Info) em prol do comando apoiado. Como integrantes das CRI, e de modo a interagir e 

otimizar seus trabalhos, “[...] os Oficiais de Comunicação Social, Operações Psicológicas e 

Operações de Informação devem participar, integrados ao Estado-Maior, de todos os 

planejamentos [...]” (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017, p. 6-1). 

Em que pese o objetivo principal deste trabalho tratar do nível tático (FTC), a Com Soc 

do EB atua também nos níveis estratégico e operacional. Segundo o Manual de Fundamentos 

de Com Soc (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017a), para cada um desses níveis existe um órgão 

e uma estrutura de Comunicação com atribuições bem definidas. No nível estratégico encontra-

se o CCOMSEx como assessor direto do comandante da Força. Dentre outras funções, é 

responsável também por articular-se com os demais órgãos de Com Soc do Ministério da Defesa 

(MD) e com o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA). O Comando de 

Operações Conjuntas (Cmdo Op Cj) é o responsável por planejar, executar e avaliar as 

campanhas de Com Soc no nível operacional. No nível tático, o principal órgão de planejamento 

e emprego da Com Soc é a FTC, a qual será o objeto de abordagem desta seção. 

  

2.1.3 Objetivo e estrutura 

 

 

Em operações, as atividades de Comunicação Social objetivam o ajustamento e a 

interação entre a Instituição e seus públicos, contribuindo diretamente para o fortalecimento da 

imagem da Força. De acordo com o Manual de Fundamentos de Com Soc (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2017a), para alcançar esse objetivo, as atividades mais relacionadas às mídias 

sociais são: colaborar na minimização de possíveis impactos negativos causados a partir de 
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situações de crise; colaborar com a missão de interagir com os públicos de interesse informando 

sobre as ações realizadas durante a operação; fortalecer o moral, reforçando o orgulho de 

integrar a Força; e abrir canais de comunicação e estreitar o relacionamento com as autoridades 

locais, com os grupos de referência/formadores de opinião e com as demais tropas e/ou 

instituições presentes na área de operações. 

Como base dos assuntos que iremos tratar, cabe um destaque especial à estrutura de 

Com Soc que irá atuar em proveito das demandas de uma FTC, particularmente visualizando à 

capacidade de gerir as mídias sociais. O MTPCS (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017) apresenta 

a Seção de Com Soc como estrutura a ser organizada pelo mais alto escalão da área de operações. 

Ocorre que na atual estrutura do SISCOMSEx (não guerra), já se emprega o termo “Seção de 

Comunicação Social” para definir as agências para os diversos níveis da Força, inclusive com 

especificações de unidades, conforme imagem abaixo. 

 
Figura 3 – Arquitetura da Comunicação Social 

 
Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2017a) 

 

Em contrapartida, nas ações no nível tático (Ni Tat), é orientado o emprego de uma 

Central de Comunicação Social (Cent Com Soc) em apoio à FTC. A Central, por sua vez, é uma 

estrutura ad hoc11 de Com Soc, temporariamente ativada com meios do SISCOMSEx, a critério 

do órgão central, doutrinariamente definida em manuais e que tem a missão de orientar a 

atuação dos meios de Com Soc em Operações ou eventos de grande envergadura. É montada 

de acordo com a magnitude do evento e com a demanda de produtos. Atende aos princípios de 

mobilidade, modularidade e capacidade, simultaneamente, enquadrando-se perfeitamente no 

                                                 
11 Destinado a esta finalidade. (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017a, Parte II – Termos e definições) 
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conceito de estrutura de Com Soc a ser estabelecida junto à FTC. Desta forma, é a estrutura 

para qual direcionaremos as propostas que se seguirão voltadas para a capacidade de gestão das 

mídias sociais em Operações. 

 
Figura 4 – Estrutura da Central de Comunicação Social 

 
Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2017a) 

 

A Cent Com Soc é organizada em cinco seções. Na visão do atual chefe da Seç mídias 

sociais do CCOMSEx, na ativação de uma FTC, a Equipe de Com Soc, responsável por essa 

ferramenta, deve estar focada em monitoramento, relacionamento e produção de conteúdo: 

monitoramento para entender a percepção do público nas redes sociais sobre a operação e 

orientar a produção; relacionamento para interagir com o público; produção para dar ampla 

divulgação das ações bem sucedidas no front e para esclarecer em eventuais crises. Para compor 

a Célula de Mídias Sociais do E7 (ou da Cent Com Soc), haveria necessidade de 4 (quatro) 

pessoas para monitoramento e análise de conteúdo, 2 (duas) pessoas para relacionamento (o 

CCOMSEx reforçaria com a atual equipe, pois não precisa trabalhar junto fisicamente); além 

de 2 (dois) militares trabalhando em conjunto com as equipes de produção, no desenvolvimento 

de material específico para as mídias sociais. Em termos de material, seriam necessários: 

computadores, internet banda larga com boa velocidade, sistemas de gerenciamento de mídias 

sociais, dispositivos móveis com capacidade de transmissão ao vivo, câmeras 4 k de pequeno 

porte, câmeras de 360º, editores de vídeo e imagem.  

Outra estrutura com as mesmas características da Cent Com Soc, mas de nível abaixo, 

é o Destacamento de Comunicação Social (Dst Com Soc), estrutura também ativada 

temporariamente, com meios do SISCOMSEx, porém responsável por executar as suas 

atividades no ambiente operacional, podendo ficar diretamente subordinado ao CCOMSEx ou 

à Cent Com Soc, quando ativada. Apesar da organização apresentada na figura abaixo, possui 

efetivo variável conforme o escalão apoiado e peculiaridades da missão. 
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Figura 5 – Modelo de Estrutura do Destacamento de Comunicação Social 

 
Fonte: EXÉRCITO BRASILEIRO (2017a) 

 

Como exemplo de emprego real de um Dst Com Soc, a figura 6 apresenta a estrutura de 

Destacamento empregado pelo CCOMSEx em cada uma das quatro Coordenadorias de Defesa 

Setorial (CDS) dos Jogos Olímpicos Rio 2016, onde foi empregado o especialista em mídias 

sociais. Por analogia, dentro da ideia de se ter um alinhamento sistêmico nesta capacidade, 

visualiza-se uma Célula de Mídias Sociais na Seç de Produção e Divulgação da Cent Com Soc, 

de modo a alinhar o especialista que está no Dst Com Soc, com a Seç Mídias Sociais da Divisão 

de Divulgação Institucional do CCOMSEx, criando praticamente uma estrutura de suporte 

dentro da capacidade. 

 
Figura 6 – Estrutura de Destacamento de Comunicação Social dos Jogos Olímpicos Rio 2016 

  
Fonte: VERDE-OLIVA (2017) 
 

Desta forma, entende-se que as duas estruturas supracitadas são as mais aptas à gestão 

e gerenciamento dos meios de Com Soc no ambiente operacional, incluindo aí as mídias sociais, 

sem interferir significativamente nas estruturas das agências já existente nos diversos escalões 

da Força. A Cent Com Soc – nível FTC – fica responsável por orientar a atuação, receber e 
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divulgar as matérias enviadas dos Dst Com Soc, os quais estariam ligados às peças de manobra 

da FTC. 

Atualmente a seção de mídias socais não trabalha diretamente em prol de uma operação, 

embora conste de diretrizes internas dar maior visibilidade para as operações militares. Na visão 

do chefe da Seç mídias sociais, é importante que cada estrutura de Com Soc nas operações tenha 

uma estratégia de mídias sociais, nem que seja apenas de monitoramento. Ainda segundo ele, o 

CCOMSEx também tem a função de orientar e treinar as equipes que irão trabalhar diretamente 

nas operações com a parte de mídias sociais. Com isso, acredita-se que o CCOMSEx 

promoveria a capacitação dos especialistas em mídias sociais dentre os já integrantes do 

SISCOMSEx, desde o tempo paz, de modo a não haver falta de pessoal na montagem de uma 

Cent Com Soc ou Dst Com Soc. 

 

2.1.4 Capacidades e atribuições 

 

 

Como visto anteriormente, o próprio SISCOMSEx considera indissolúvel sua atuação 

em tempos de guerra e não guerra. Desta forma, a Comunicação Social participa das operações 

com todas as suas capacidades integradas: Relações Públicas (RP), Assessoria de Imprensa 

(Asse Impr) e Divulgação Institucional (Div Inst). A essência de cada capacidade é mantida: as 

RP estabelecem contato com os diferentes públicos por meio de diversos instrumentos e canais 

de comunicação; a Asse Impr informa e responde aos questionamentos da mídia, além de 

fornecer a resposta oficial da Força; e a Div Inst elabora e dissemina produtos de Com Soc aos 

públicos de interesse por meios físicos e digitais. 

Cabe ao presente estudo, com base no que já foi exposto até aqui, indicar atribuições 

possíveis de serem desempenhadas pela Célula de Mídias Sociais/Seç de Produção e 

Divulgação/Cent Com Soc, estrutura que seria mais afeta à gestão das mídias sociais em 

operações. Fazendo um relacionamento com as atribuições da Seção de Comunicação Social 

listadas no Manual Técnico de Técnicas e Procedimentos de Comunicação Social (EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2017), vislumbra-se as seguintes atribuições à chefia da Célula: 

a) planejar, promover e coordenar as atividades de mídias sociais voltadas para as 

Operações Militares e seus públicos de interesse; 

b) assessorar o chefe da Cent Com Soc nas atividades de mídias sociais; 

c) participar, juntamente com o Ch Cent Com Soc, dos planejamentos integrados ao 

Estado-Maior, de modo a assessorar nos assuntos relativos às mídias sociais; 
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d) integrar o planejamento de mídias sociais com a Seção de Operação de Informações; 

e) planejar campanhas de mídias sociais em apoio à operação militar; 

f) coordenar os trabalhos de mídias sociais dos Dst Com Soc a fim de que todos 

mantenham a unidade de pensamento; 

g) ligar-se com os órgãos de igual nível das demais Forças/Tropas, buscando a 

conjugação de esforços nas campanhas ou atividades de interesse delas; e 

h) analisar casos de gerenciamento de crises e avaliar suas consequências nas mídias 

sociais. 

Ainda relacionado à Célula de Mídias Sociais/Seç de Produção e Divulgação/Cent Com 

Soc, as seguintes atribuições poderiam ser desempenhadas em coordenação com as demais 

seções da Cent Com Soc: 

a) assessorar o Chefe da Cent Com Soc na execução de atividades que digam respeito 

ao relacionamento da Força/Tropa com as mídias sociais; 

b) elaborar estudos com vistas a sugerir qual deve ser a posição oficial da Força sobre 

matérias divulgadas nas mídias sociais que digam respeito, direta ou indiretamente, à operação; 

c) em coordenação com os especialistas de mídias sociais dos Dst Com Soc, centralizar 

o contato com as mídias sociais de interesse, respondendo seus questionamentos, de acordo 

com as orientações do escalão superior; 

d) propor estratégias para a elaboração, se for o caso, da posição oficial sobre temas de 

interesse da FTC divulgados nas mídias sociais; 

e) redigir, alinhado com o escalão superior, respostas em linguagem direcionada a cada 

público de interesse de cada mídia social, fornecendo todos os detalhes que possam ser 

divulgados; 

f) acompanhar as mídias sociais, preparando extratos diários, semanais ou mensais (de 

acordo com a demanda), contendo resumo das postagens de interesse (favoráveis e 

desfavoráveis) para a operação; 

g) utilizar o princípio da unicidade de discurso (todos devem transmitir a mesma 

mensagem), empregando postagens nas mídias sociais, seguindo orientações do CCOMSEx; 

h) manter um banco de dados de acompanhamento das mídias sociais que sejam do 

interesse da operação; 

i) providenciar a identificação dos principais influenciadores digitais da região da 

operação, propondo seu credenciamento e aproximação com os mesmos; 

j) manter atualizada uma relação dos principais influenciadores digitais, para 

manutenção de contatos; 
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k) sugerir, quando possível, o acesso dos influenciadores à Região de Operações; 

l) recepcionar influenciadores digitais que venham acompanhar as atividades da 

operação; 

m) utilizar produtos de interesse da tropa das demais seções da Cent Com Soc para 

aumentar a interação nas mídias sociais, tais como: fotos, vídeos, filmetes institucionais, 

documentários em vídeo, dentre outros; 

n) confeccionar, quando for o caso, produtos para as campanhas de divulgação da 

operação nas mídias sociais. No contexto atual, é normal que meios de comunicação pautem 

suas matérias por dados postados em mídias sociais. Deve ser dada especial atenção aos 

critérios de noticiabilidade12; 

o) responder aos questionamentos do público em geral nas mídias sociais; 

p) manter contato com as demais seções da Cent Com Soc, de modo a identificar ações 

de apoio à população a serem informadas com oportunidade nas mídias sociais; 

q) repassar as reclamações do público das mídias sociais, ligadas à operação, à central 

de ouvidoria, dando feedback das ações adotadas no mais curto prazo; 

r) incrementar atividades de visibilidade nas mídias sociais, de modo a tornar pública a 

presença da tropa na região de operações e aumentar a capacidade de dissuasão; e 

s) realizar campanha nas mídias sociais com o público interno e com os familiares dos 

participantes da operação, estabelecendo um canal de comunicação permanente. 

 

2.1.5 Planejamento e emprego 

 

 

De acordo com EXÉRCITO BRASILEIRO (2017a), o planejamento e o emprego de 

Com Soc permeiam todos os níveis de decisão, buscando o alinhamento de ideias, a fim de 

atender ao princípio da unidade de mensagem, e cumprir seu principal objetivo em operações, 

que é a interação entre a Instituição e seus públicos, contribuindo diretamente para o 

fortalecimento da imagem da Força. 

A Com Soc planeja suas atividades em prol do comando apoiado e participa do 

planejamento das operações de informação. A opinião pública é considerada em todas as 

                                                 
12 Conjunto de critérios e operações que fornecem a aptidão de merecer um tratamento jornalístico, isto é, possuir 

valor como notícia. Assim, os critérios de noticiabilidade são o conjunto de valores-notícia que determinam se um 

acontecimento, ou assunto, é susceptível de se tornar notícia, isto é, de ser julgado como merecedor de ser 

transformado em matéria noticiável. (TRAQUINA, 2008, p. 63) 
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operações e serve de base para o planejamento operacional. Tal assertiva corrobora com a 

importância que a gestão das mídias sociais deve ter em todo o processo. 

Alguns objetivos da Com Soc em operações estão intimamente ligados às mídias sociais, 

e podem ser potencializados por esta ferramenta, tais como: colaborar com a missão de manter 

os públicos de interesse informados sobre as ações realizadas durante a operação, trabalhando 

a necessidade das ações empreendidas; colaborar com a minimização de possíveis impactos 

negativos causados a partir de situações de crise; e abrir canais de comunicação e estreitar o 

relacionamento com os influenciadores digitais presentes na área de operações. 

As tarefas mais afetas às mídias sociais antes, durante e após as operações tem por 

objetivo o apoio crescente da população, sendo as principais: levantar os principais grupos de 

formadores de opinião mais importantes na área de operações e a sua posição em relação à 

Força, com base no Levantamento Estratégico de Área (LEA), anexo ao Plano de Com Soc; 

planejar atividades de integração com esses grupos, através de visitas, palestras e apresentações 

sobre a operação; desenvolver, através das mídias sociais, o sentimento de que os interesses 

nacionais devem preponderar sobre os interesses de divulgação, quando o sucesso do esforço 

de combate estiver em jogo; acompanhar as atividades de desmobilização,  ficando em 

condições de minimizar qualquer tipo de impacto negativo e potencializar os efeitos positivos 

decorrentes do trabalho desenvolvido pelo Exército durante toda a operação. 

Das tarefas apresentadas, ainda não existe um documento específico de responsabilidade 

das mídias sociais dentre os cinco documentos de Com Soc em operações: Levantamento 

Estratégico de Área de Com Soc; Plano de Comunicação Social (Pl Com Soc); Plano de 

Campanha de Comunicação Social; Apêndice de Comunicação Social do Plano de Operações 

de Informação, anexo ao Plano/Ordem de Operações; e Sumário de Comunicação Social. 

Apenas neste último, devido ao caráter dinâmico, permanente e atual, é que se visualiza a 

possibilidade de contribuição das mídias sociais no transcorrer da operação. Caso contrário, é 

previsto apenas algum relatório de atualização específico de mídias sociais, com a periodicidade 

regulada pelo escalão enquadrante. 

Por fim, em se tratando de enquadramento da fração de Com Soc em apoio à FTC, sua 

forma de apoio13  definirá as peculiaridades, limites e prioridades no suporte, enquanto as 

                                                 
13 Formas de apoio: a) apoio ao conjunto: é o apoio proporcionado por uma fração de Com Soc, sem que esteja 

vinculada a um comando específico; b) apoio direto: é o apoio proporcionado por uma fração de Com Soc a um 

comando que não conta com meios orgânicos de Com Soc, sem que exista relação de subordinação entre estes; e 

c) apoio específico: é apoio proporcionado por uma fração de Com Soc, a fim de cumprir tarefa predeterminada e 

limitada no tempo. Pode ocorrer independentemente do escalão apoiado possuir ou não fração especializada de 

Com Soc. 
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situações de comando14 (relações estabelecidas entre um comandante e uma fração que não seja 

organicamente subordinada) definirão a amplitude e o alcance de sua autoridade. O objetivo é 

que as duas tenham impacto direto nas capacidades da Cent Com Soc e Dst Com Soc, 

particularmente no que diz respeito ao emprego das mídias sociais. 

 

2.2 Marinha do Brasil (MB) e Força Aérea Brasileira (FAB) 

 

 

Tanto a Marinha do Brasil (MB) quanto a Força Aérea Brasileira (FAB), aos moldes do 

Exército, baseiam-se em documentos de nível mais alto no âmbito da Defesa, tais como a 

Política Nacional de Defesa (PND) e a Estratégia Nacional de Defesa (END), como norteadores 

doutrinários, devido a seus apontamentos e diretrizes estarem intimamente relacionados à 

atividade de Comunicação Social. Ambos os documentos objetivam a conscientização do povo 

brasileiro da importância central dos problemas de Defesa, sensibilizando acerca das questões 

que envolvam ameaças à soberania, aos interesses nacionais e à integridade territorial do País. 

Infere-se, portanto, a importância dada pelas Forças Armadas à opinião pública, também 

relacionada aos assuntos da Defesa. 

Apesar de existir outros tipos de operações e de cada Força Armada possuir sua própria 

doutrina, continuaremos na linha das Operação Conjuntas para fins de nivelamento, também na 

MB e na FAB, que preveem junção modular de forças, sejam elas militares componentes (FTC, 

FNC e FAC) e normalmente com participação de órgãos e agências civis. 

Ainda de forma introdutória, podemos dizer que o ambiente operacional e as operações são 

influenciadas pelas informações de domínio público. E que existem diferentes públicos com 

diferentes necessidades de informação. Tal assertiva vai ao encontro de uma característica das 

mídias sociais que é falar especificamente a um determinado público de interesse, com seu 

linguajar próprio. 

 

                                                 
14  Situações de comando: reforço - Situação de uma unidade ou elemento que passa temporariamente à 

subordinação de uma organização militar de constituição fixa, a fim de prestar-lhe determinado apoio; comando 

operacional - Autoridade atribuída a um comandante para estabelecer a composição das forças subordinadas, 

designar missões e objetivos, além de orientar e coordenar as operações. Não inclui, normalmente, autoridade nos 

assuntos de administração, organização interna, instrução e adestramento das unidades, exceto quando um 

comando subordinado solicitar assistência nesses assuntos; e controle operacional - Poder atribuído a um 

comandante para empregar e controlar forças, em missões ou tarefas específicas e limitadas, de modo a capacitá-

lo ao cumprimento de sua missão. Exclui a autoridade para empregar, separadamente, os componentes dessas 

forças bem como para efetuar o seu controle logístico ou administrativo e atribui autoridade para controlar outras 

forças que, embora não lhe sejam subordinadas, operem ou transitem em sua área de responsabilidade. 

(EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017a, p. 61-63) 
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2.2.1 MB – objetivo e estrutura 

 

 

A Com Soc tem papel proeminente na Marinha do Brasil, ocupando espaço importante 

em todas as fases de uma operação militar. A MB considera a complexidade das mídias sociais 

em operações, de acordo com o seu Manual de Comunicação Social (2018), ressaltando a 

importância do diálogo contínuo entre a Força e os meios de comunicação que cobrem suas 

atividades. Além da especificidade de cada público, os tipos e diversidade dos canais impactam 

sua eficácia. Esse ambiente fragmentado de mídias se torna dual, com coexistência de múltiplas 

narrativas, inclusive as conflitantes. “[...] Ao mesmo tempo em que a multiplicidade de 

plataformas dispersa a comunicação, ela também permite que a Força transmita diretamente 

mensagens aos seus públicos sem a intermediação da mídia tradicional [...]” (MARINHA DO 

BRASIL, 2018, p. 14-6). 

A estrutura do Sistema de Com Soc da Marinha pode ser comparada à do Exército. 

Chefiados por um Órgão Central – Centro de Comunicação Social da Marinha (CCSM) – e com 

componentes organizados dentro da estrutura hierárquica da Força. São chamadas de Células, 

fazendo um comparativo com as Agências do EB, e estão presentes em todas as Organizações 

Militares (OM), conforme figura 7.  

 

Figura 7 – Estrutura do Sis Com Soc MB 

 
Fonte: adaptado de MARINHA DO BRASIL (2018) 

 

O Sis Com Soc MB não possui uma rede própria como a Rede do Sistema de 

Comunicação Social do Exército (RESISCOMSEX). Mesmo assim, o canal técnico é prioritário, 

devido ao compartilhamento quase instantâneo das informações, com base no princípio da 
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oportunidade, [...] tanto em situações positivas, mas principalmente naquelas em que há 

potencial crise de imagem para a MB.” (MARINHA DO BRASIL, 2018, p. 4-2) 

 

Figura 8 – Canal técnico da MB 

 

Fonte: MARINHA DO BRASIL (2018) 

 

Ainda de modo análogo ao Exército, a Marinha prevê uma estrutura com o propósito de 

apoiar as ações de Com Soc desencadeadas em uma operação militar, a Célula Transitória (C 

Tran). É composta por um Assessor de Com Soc (A Com Soc) e um Destacamento de 

Comunicação Social (Dst Com Soc), este último com composição muito semelhante à do EB. 

A diferença reside apenas no fato de que, no Exército, o Dst Com Soc é uma estrutura de Com 

Soc, com objetivo de ligar-se operativamente às peças de Manobra de uma FTC. Na MB o 

destacamento faz parte da C Tran, estando, portando no nível de atuação da própria FNC. A C 

Tran é destinada também a apoiar o órgão central (CCSM) no caso da necessidade de 

gerenciamento de crise com potencial repercussão negativa à imagem da Força. 

Apesar do manjual não detalhar a estrutura da C Tran, visualiza-se a semelhança de sua 

finalidade com a da Central de Com Soc do EB, o que demonstra um alinhamento doutrinário 

entre as Forças, o que é por si só é muito salutar em caso de operações conjuntas. E no que 

tange à gestão conjunta das mídias sociais pelas Forças em operações, provavelmente haveria 

a necessidade de se ter especialista(s) em mídias sociais também dentro da composição do Dst 

Com Soc MB. 

Os objetivos de Com Soc mais relacionados às mídias sociais na MB são: zelar pela sua 

imagem e reputação; aproximar a MB da sociedade brasileira; aumentar a percepção da 

sociedade sobre a importância do mar e das águas interiores para o país e das atividades 
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desenvolvidas pela MB. E dentre as ações que a Com Soc da MB executa em operações, 

destacam-se ainda no campo das mídias sociais: aumentar o apoio de aliados e dissuadir 

adversários; construir parcerias; enaltecer ações militares bem-sucedidas; informar expectativas 

e opiniões; e comunicar ações e políticas. 

 

2.2.2 MB – capacidades e atribuições 

 

 

Todas as capacidades de Com Soc normais (RP, Asse Imp e Div Inst) da MB serão 

desencadeadas também em operações pela C Tran, apoiada nas células já existentes dentro da 

estrutura da Força, integrada às demais estruturas de Com Soc do Teatro de Operações. De 

modo análogo ao EB, novas atribuições serão exigidas no campo de batalha, interessando ao 

presente estudo àquelas relacionadas à gestão das mídias sociais. Como a base são as operações 

conjuntas, com certeza haverá coordenação também nesse sentido. 

Na MB, apesar de não haver uma previsão específica nesse direcionamento em 

operações, seu manual de Com Soc (2018) destina um capítulo inteiro às mídias sociais, 

tamanha a importância dada ao tema, e cujos fundamentos certamente se aplicam a situações 

beligerantes. Os princípios que regem a interação com as mídias são os mesmos, sendo um 

importante instrumento não só de propaganda, mas de aproximação da Força com seus públicos 

de interesse. É também um canal estratégico, pois comunica informações que são relevantes, 

alinhadas e direcionadas para os públicos os quais precisa influenciar, complementando outros 

esforços de comunicação da Força. Os desafios e capacidades buscados são os mesmos para 

todos os gestores de mídias sociais: 

 
[...] comunicar-se horizontalmente com os públicos de interesse, 24 horas por dia, sete 

dias na semana, num meio onde a audiência tem tanta ou mais capacidade de alcance 

que a própria instituição. Para ser relevante para esse público, é preciso estar presente 

e comunicar-se por meio dos canais e plataformas onde eles buscam informações e, 

principalmente, usar a linguagem característica de cada canal. Nesse novo ambiente, 

totalmente conectado, falar e estar engajado com as pessoas é essencial. (MARINHA 

DO BRASIL, 2018, p. 12-1). 

 

A gestão das mídias sociais está a cargo do Centro de Comunicação Social da Marinha, 

a qual deverá se adaptar de acordo com a estrutura de uma Força Naval Componente (FNC), 

estabelecendo a gestão mais adequada em situação de conflito. Como por exemplo, atualmente 

é previsto uma equipe para cada mídia social, a qual gerencia de forma dedicada, de modo a 

não haver interrupções ou picos de atuação ou de ausência. Outro propósito desta especificidade 
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é a interação cada vez mais próxima com aquele determinado público de interesse, com 

emprego de sua linguagem própria, gerando um maior engajamento. 

As atribuições de gestão das mídias sociais na Marinha a serem desempenhadas em um 

conflito estão ligadas ao seu monitoramento e muito se assemelham as já elencadas pelo EB. 

Por meio do monitoramento, é possível identificar o que está sendo discutido ou replicado. É 

considerado estratégico, pois identifica tendências, antecipa notícias e crises, mapeia 

influenciadores, mensura resultados e identifica oportunidades e riscos. Talvez as diferenças 

mais significativas em comparação ao EB possam ser ligadas ao atendimento de algum 

influenciador ou público específico da Força, as assessorias de determinadas estruturas de 

comando da própria MB, ou mesmo divulgação de campanha que também seja muito particular 

à atividade naval. Obviamente, a nível de comando conjunto, será necessária uma efetiva 

coordenação para otimização dos esforços utilizando essa poderosa ferramenta.  

Outra capacidade necessária, muito importante a todo gestor de mídias sociais, é a de 

análise. As ferramentas disponíveis dentro da própria mídia, abertas para aquisição ou mesmo 

softwares mais profissionais e pagos (dependendo dos recursos), são praticamente pré-requisito 

de uma gestão eficiente. A mensuração tem um papel importante na consolidação de diversas 

informações, esclarecendo aquilo que está sendo considerado sucesso e apontando 

oportunamente tendências sobre a percepção de determinado público, para verificar o que não 

está indo bem. Cria-se um ciclo permanente entre monitoramento, análise, reorientação e 

emprego, muito importante para uma “vida saudável” de uma Instituição em operações, dentro 

das mídias sociais. 

 

2.2.3 FAB – objetivo e estrutura 

 

 

Das 3 (três) Forças Armadas, a FAB possui como característica ser a menor em efetivo 

e estrutura. Isso também reflete em seu Sistema de Com Soc que, apesar de reduzido, mantém 

o seguinte objetivo: regular, estimular e orientar ações que favoreçam a preservação e projeção 

da imagem da Instituição, através do Centro de Comunicação Social da Aeronáutica 

(CECOMSAER), atuando nos 3 (três) campos da Com Soc: Relações Públicas, Jornalismo e 

Publicidade e Propaganda. A FAB possui outros dois objetivos que também podem receber 

contribuição das mídias sociais: aprimorar o relacionamento da FAB com seus públicos 

estratégicos; e aprimorar a capacidade de Com Soc aplicada ao ambiente operacional. 
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A estrutura do Sistema de Comunicação Social da Aeronáutica (SISCOMSAE) se 

assemelha ao EB. O órgão central de Com Soc da FAB é o CECOMSAER, que descentraliza 

as ações a nível de OM. Dependendo da OM, pode ter uma Assessoria de Comunicação Social 

(ACS), Seção de Comunicação Social, ou podem ser representadas pelos próprios comandantes, 

chefes, diretores ou prefeitos. Em operações é previsto a composição de células responsáveis 

pela atividade de Com Soc. O canal técnico também é priorizado na busca de atender aos 

questionamentos da sociedade sempre com oportunidade.  

A estrutura de mídias sociais é representada por uma seção enquadrada na Subdivisão 

de Relações Públicas do CECOMSAER. É composta por 4 (quatro) militares: 1 (um) oficial 

superior na gestão estratégica e 3 (três) oficiais subalternos no tático (produção de conteúdo, 

monitoramento e interação com os seguidores). De acordo com o atual chefe da Subdivisão, 

atualmente as mídias sociais realizam apenas a divulgação institucional das 

operações/exercícios que a FAB participa. Nunca compuseram a estrutura da FAC. Não existe 

estratégia de gestão de mídias sociais voltadas para as operações militares, nem mesmo de sua 

participação nos planos de operação. Ainda para aumentar a interação com os seguidores, seria 

necessário o aumento de militares na equipe. 

 

2.2.4 FAB – capacidades e atribuições 

 

 

Em operações, as capacidades de Com Soc na FAB (Relações Públicas, Jornalismo e 

Publicidade e Propaganda) “[...] são traduzidas para as suas vertentes em tempos de guerra: 

Informações Públicas, Assuntos Civis e Operações Psicológicas, as quais respondem ao 

trinômio da Com Soc Operacional.” (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2017a, p. 20/38). As 

ações são desencadeadas pelas células de Com Soc, apoiadas nas estruturas já existentes dentro 

da Força, e também integradas às demais estruturas de Com Soc do Teatro de Operações. 

Contudo, não existe discriminação pormenorizada das atribuições das células de Com Soc em 

operações, a não ser que serão apoiadas quando empregadas pelos órgãos do Executivo. 

Assim como no EB e na MB, novas atribuições serão exigidas no campo de batalha, 

particularmente relacionadas à gestão das mídias sociais. Em doutrina voltada às operações na 

FAB, o que mais se aproxima de atribuição ligada ao emprego das mídias sociais é a divulgação 

dos eventos/acontecimentos de interesse da FAB, para veiculação em diversas plataformas (site, 

mídias sociais, rádio etc.), utilizando linguagem adequada para cada situação, a cargo do 

jornalismo. 
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Na FAB, apesar de não haver uma previsão específica nesse direcionamento em 

operações, seu Plano de Com Soc (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2017a) destina uma 

pequena subseção ao que é chamado de “Clube de Mídias Sociais”, criado para garantir uma 

rápida divulgação nas mídias sociais da FAB em paz ou na guerra. O centralizador é o 

CECOMSAER e todos os integrantes de Com Soc da Força devem fazer parte desse “clube”, 

se utilizando de um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas, para enviar de 

maneira oportuna e proativa fotos, vídeos e/ou textos julgados relevantes, para serem 

publicados nas mídias sociais da FAB. Essa plataforma que a FAB dispõe chama-se “Kataná”. 

A atual gestão das mídias sociais, a cargo do CECOMSAER, deverá se adaptar de acordo com 

a estrutura de uma Força Aérea Componente (FAC), estabelecendo a gestão mais adequada em 

situação de conflito.  

Em que pese não haver maior detalhamento da gestão das mídias sociais voltada para 

operações militares, o COMANDO DA AERONÁUTICA dispõe de dois manuais que tratam 

sobre o assunto: o Termo de Uso das Mídias Sociais (2012), que visa estimular a presença digital 

das OM; e o Manual de Conduta dos Militares do Comando da Aeronáutica nas Mídias Sociais 

(2017), que foi evolução do último capítulo do manual anterior, tamanha importância que a 

FAB deu ao relacionamento de seu público interno com as mídias sociais. Atualmente a FAB 

possui perfis oficiais nas redes sociais Twitter, Facebook, Youtube, Flickr e Instagram criados 

e administrados pelo CECOMSAER. O trâmite para criação de conta oficial passa por parecer 

do órgão central, de modo que o mesmo tenha o registro de todas as contas oficias das OM da 

FAB, “[...] levando em consideração as características da mídia social em questão, os objetivos 

de comunicação pretendidos, o público-alvo, os conteúdos que serão gerados e a equipe que 

ficará responsável pela conta e pela atualização do conteúdo.” (COMANDO DA 

AERONÁUTICA, 2012, p. 4).  

As pessoas destinadas para a administração das mídias sociais na FAB devem ser 

militares ou funcionários civis efetivos, não podendo haver terceirização desse serviço. O 

Termo de Uso das Mídias Sociais (COMANDO DA AERONÁUTICA, 2012) prevê, ainda, uma 

série de orientações voltadas ao gerenciamento dos perfis oficias, em temas como: perguntas 

de internautas; lidando com críticas; linguagem; temas abordados; relacionamento com o 

internauta; e posts inadequados. 

Assim como no EB e na MB, o monitoramento aparece em lugar de destaque nas rotinas 

dos administradores, com o objetivo principal de identificar e aproveitar oportunidades, mapear 

focos de possíveis crises e identificar ofensores e influenciadores sociais favoráveis. Através do 

monitoramento, é possível ser proativo e oportuno na reação e respostas a comentários em 
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tempo, especialmente sobre temas sensíveis. O que não é detalhado em manual são as 

ferramentas de análise, procedimentos, metas, parâmetros de sucesso e indicadores de 

resultados, tão importantes para gestão das mídias sociais e que devem ser indicados 

internamente. 

 

2.3 Gabinete de Intervenção Federal (GIF) 

 

 

O principal objetivo deste trabalho tem a ver com a gestão de mídias sociais em apoio 

às Operações Militares (Op Mil), dentro do que possa ser estudado ou pelo menos observado 

para ser sugerido à Com Soc do EB. Dentro desse contexto é que abordaremos o que está sendo 

feito na Intervenção Federal do Rio de Janeiro – maior operação em curso atualmente com 

envolvimento das Forças Armadas (FFAA). Importante reforçar que a Intervenção é federal e 

não militar, na qual o Governo responde pelo setor da segurança pública do Estado do Rio de 

Janeiro, empregando as três FFAA. 

O Presidente da República, em Decreto Nº 9.288, de 16 de fevereiro de 2018, decretou 

a Intervenção Federal (IF) na área da Segurança Pública do Estado do Rio, com objetivo de 

reduzir os índices de criminalidade e valorizar e fortalecer as Instituições de Segurança Pública 

do Rio de Janeiro. Nomeou o Comandante Militar do Leste para o cargo de Interventor, o qual 

através da Portaria Normativa Nº 02 do GIF, de 5 de junho de 2018, aprovou e pôs em vigor o 

Plano de Comunicação Social da IF na área de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

A IF compreende a subordinação das Secretarias de Estado de Segurança (SESEG), de 

Defesa Civil (SEDEC) e de Administração Penitenciária (SEAP), dotadas de estruturas próprias 

de Comunicação Social. Segundo o Plano de Com Soc da IF, a comunicação objetiva a 

construção de uma imagem favorável dessas Instituições que permaneça após o término da 

vigência da IF. 

O interesse de abordar a IF atende principalmente a dois fatores: atuação do EB em 

operação conjunta, princípio básico de atuação das FFAA segundo a DMT; e o emprego de 

gestão de mídias sociais em sua consecução, inclusive com um anexo do plano de Com Soc 

diretamente voltado a essas mídias, chamado “Manual de Boas Práticas em Ambiente Digital”. 

Como abordamos as três Forças anteriormente e devido à IF ser uma operação conjunta, 

também se torna oportuno materializar na prática, alguns conceitos doutrinários, deixando claro 

o alinhamento entre a doutrina e o real. Prova disso são os números do balanço das redes sociais 
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do GIF, cinco meses depois de entrar nas redes sociais. E para fins de esclarecimento, o GIF 

utiliza o termo redes sociais ao invés de mídias sociais. 

 

Figura 9 – Balanço das Redes Sociais 

 
Fonte: GIF [mensagem pessoal]. Recebida por WhatsApp em 3 outubro 2018 

 

O Plano de Com Soc da IF foi criado especificamente para orientar o planejamento e a 

execução das atividades e ações de Comunicação Social durante a vigência da IF. O propósito 

é ser uma ferramenta importante no processo de cumprimento dos objetivos da IF, com base 

nos princípios da oportunidade, credibilidade e transparência, bem como evitar crises e mitigá-

las, caso venham a ocorrer. A vigência do Decreto Nr 9.288 dura até 31 de dezembro de 2018. 

Este curto período reforça a necessidade de ações muito ligadas às mídias sociais, 

particularmente para a disseminação da informação e a interatividade com a sociedade e com 

os públicos de interesse de forma oportuna e imediata, informando sobre atividades, garantindo 

a transparência e, quando aplicável, prestando serviços ao cidadão. 

De acordo com a própria analista de comunicação digital do GIF, as mídias sociais são 

o canal mais próximo com a população e é importante que essas informações cheguem ao 

principal interessado nela: o cidadão. O foco é mostrar como as ações do GIF impactam 

diretamente na vida da população e das forças de segurança. 

Essa interação, do ponto de vista legal, é previsto na Constituição da República, de 1988, 

a qual expressa a publicidade como um dos princípios fundamentais da Administração Pública. 

Esse princípio obriga governos a publicarem oficialmente, por meio de seus canais 

institucionais, os atos da gestão para garantir transparência e produzir efeitos jurídicos, de modo 

que todo cidadão conheça as ações governamentais que, de alguma forma, impactam sua vida. 
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E como o Plano de Com Soc GIF aborda: “Formadores de opinião, influenciadores, veículos de 

comunicação, organizações privadas e pessoas dos mais diferentes perfis estão presentes no 

ambiente digital, conectadas das mais diversas formas. Em outras palavras, não teria como 

governos e ações institucionais ficarem de fora.” (BRASIL, 2018, p. 20) 

 

2.3.1 Estrutura, objetivos e produtos 

 

 

O GIF está estruturado com uma Seção de Comunicação Social da IF, que atua nos “[...] 

ramos de atividades de Assessoria de Imprensa (relações com a mídia), Comunicação Digital, 

Divulgação Institucional e, eventualmente, Organização de Eventos, Cerimonial e Relações 

Públicas (exceto relações institucionais) nos assuntos referentes à IF.” (Plano de Com Soc GIF, 

2018, p. 8) Por falta de capacidade técnica e estrutural, a parte de relacionamento com as mídias 

sociais foi terceirizado à empresa FSB, uma agência de comunicação integrada, especializada 

em gerenciar a imagem e a reputação de empresas, órgãos públicos e instituições. 

Atualmente a estrutura encontra-se da seguinte forma: uma analista de comunicação 

digital da FSB, operadora das redes sociais, desempenhando a função desde março 2018; uma 

Capitão tenente da Marinha formada em publicidade, responsável por aprovar todos os 

conteúdos postados; uma coordenadora estratégica da empresa FSB, que atua em apoio 

(fisicamente situa-se na FSB e não no GIF); além de um núcleo de monitoramento de redes 

composto de 3 (três) analistas de mídias sociais, que envia relatórios diários e mensais sobre a 

imagem do GIF e das redes. Este núcleo monitora durante o dia o número de menções à IF e 

assuntos relacionados. Os dados são coletados por meio de uma ferramenta de monitoramento 

ajustada para procurar termos relacionados à IF, segurança pública, administração penitenciária 

e bombeiros. A Comunicação Digital recebe, ainda, o apoio de uma equipe de 5 (cinco) 

designers que ficam em Brasília, responsáveis pelas artes publicadas. 

Os objetivos de Comunicação da IF, em termos gerais, estão alinhados com o que prevê 

as doutrinas de cada Força, com as devidas adaptações às características da missão. Dentre os 

abordados no Plano de Com Soc da IF, os mais relacionados ao emprego das mídias sociais são: 

a) informar à sociedade sobre as atividades da IF; 

b) constituir fonte fidedigna e oportuna de informações referentes à IF, adotando postura 

dinâmica e flexível (ações proativas e reativas), adaptadas a cada conjuntura e contexto; 

c) assegurar a compreensão dos objetivos da IF e o reconhecimento de suas atividades 

por ações específicas junto às redes sociais; 
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d) criar e manter serviços e produtos que garantam o fluxo constante de informação 

entre a IF e seus públicos de interesse; 

e) abastecer os canais de divulgação do GIF e órgãos intervencionados no ambiente 

digital; e 

f) auxiliar o Interventor Federal, os secretários e os assessores na análise do cenário 

midiático. 

 

2.3.2 Emprego, capacidades e atribuições 

 

 

As mídias sociais são monitoradas diariamente com a finalidade de avaliar 

oportunamente as ações da IF no ambiente digital. Por conta disso, está apta a oferecer os 

seguintes produtos e serviços de Com Soc: relatório diário de monitoramento das redes sociais; 

balanço mensal das redes sociais (diagnóstico de imagem nas redes sociais); mapa de 

influenciadores digitais; e encontros com formadores de opinião e influenciadores digitais. O 

foco maior reside no relatório diário e no balanço mensal das redes sociais e na importância que 

o resultado desses monitoramentos possam ter na consciência situacional do GIF, que 

representa o comando enquadrante. 

A figura 10 demonstra apenas algumas das capacidades de transmissão, em dados 

analisados e processados de um relatório diário de redes sociais. Números, porcentagens de 

postagens de cada mídia, evolução da situação (positivo, neutro ou negativo) ao longo dos dias, 

principais temas, análise geral ou recomendações são apenas algumas das possibilidades 

disponíveis pelas ferramentas de análise a ser empregada em favor de um decisor – no caso da 

IF, o próprio interventor. Ressalta-se que os produtos podem ter múltiplas utilidades, a 

diferentes clientes, dentro da estrutura organizacional. 
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Figura 10 – Relatório diário de redes sociais. 

  
Fonte: GIF [mensagem pessoal]. Recebida por WhatsApp em 4 setembro 2018 

 

Sobre o relatório mensal, um analista verifica as postagens mensais nas redes, 

analisando pico de curtidas e que tipo de conteúdo tem mais engajamento nas redes. A partir 

desta análise, ele faz sugestões do que pode ser aprimorado ou implementado. Como exemplo, 

algumas recomendações relacionadas ao mês de agosto de 2018: 

 
- A divulgação de ações de fortalecimento das corporações estaduais, polícias Civil 

e Militar, como a contratação de concursados e o reforço ou renovação dos 

equipamentos, geram engajamento de usuários; 

- O acompanhamento em tempo real das operações sob comando ou com apoio do 

Exército em comunidades do estado, mesmo não tendo picos de alcance, produzem 

adesão de internautas aos canais oficiais; 

- A transmissão para o público de treinamentos e transferência de conhecimento das 

Forças Armadas para reforçar o combate contra a criminalidade pode produzir 

conteúdo para enfrentar críticas aos resultados obtidos pelo GIF; 

- Registros mostrando a atuação ostensiva dos militares nas ruas do Rio de Janeiro 

(como tanques e realização de blitzes) são mensagens com capacidade de 

compartilhamento e de reforçar a ideia de sensação de segurança. (GIF [mensagem 

pessoal]. Recebida por WhatsApp em 4 setembro 2018, grifo nosso) 

 

Outro excelente exemplo de capacidade de uma boa ferramenta de análise é 

demonstrada na figura 11, onde são apresentadas importantes informações sobre os principais 

influenciadores digitais que levantam temas e assuntos relacionados ao Gabinete de Intervenção 

Federal. O gráfico mostra o quadro geral e como a conversa digital (linhas cinzas) se desenvolve 



50 

 

entre os influenciadores – usuários com capacidade de movimentar e atingir uma grande 

variedade de pessoas, construindo uma relação de relevância e autoridade nas redes sociais e 

conquistando, assim, uma audiência expressiva. 

 
Figura 11 – Influenciadores  

  
Fonte: GIF [mensagem pessoal]. Recebida por WhatsApp em 4 setembro 2018 

 

As análises gráficas normalmente vêm seguidas de recomendações gerais acerca dos 

principais influenciadores. 

 
O Twitter novamente aparece como a principal rede de menções de terceiros ao 

processo de Intervenção no Rio de Janeiro. É possível observar a predominância dos 

perfis sociais de veículos da imprensa tradicional como UOL, Veja, Extra, Isto É, O 

Globo, RJ TV, Bom Dia e G1 Rio e GloboNews, o que evidencia o interesse da mídia 

em questões relacionadas ao Gabinete. 

Além deles, sites e páginas noticiosas como alinhamento ideológico definido, como 

O Antagonista e Brasil 247 seguem com destaque a partir da abordagem de temas de 

alcance nacional. A repercussão de problemas de segurança no Rio, como o caso 

Marielle, a morte de integrantes do Exército e a ocupação de comunidades, ganha este 

espaço a partir da presença militar no estado. 
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Somam-se, ainda, os influenciadores regionais ou de bairro, com capacidade de 

disseminação de denúncias e reclamações. Em geral, mostram-se apoiadoras das 

ações policiais e cobram maior apoio institucional e político. A página no Facebook 

Rio de Nojeira é, atualmente, a maior representante delas e volta a ser a maior 

influenciadora geral sobre Intervenção nas redes sociais. (GIF [mensagem pessoal]. 

Recebida por WhatsApp em 4 setembro 2018, grifo nosso) 
 

Apesar de tratarmos de maneira estanque cada estrutura de gestão de mídias sociais 

dentro de das respectivas instituições singulares, cabe ressaltar que, também amparado no 

princípio das operações conjuntas, certamente haverá a necessidade de coordenação de esforços 

no campo da gestão e emprego das mídias sociais. A responsabilidade caberá, a princípio, à 

instituição com maior precedência no teatro de operações, com objetivo de integrar os esforços 

de Comunicação e fortalecer a imagem das instituições presentes. 

Outro ponto importante do Plano de Com Soc da IF é a propagação de ideias-força. Esta 

ação tem por consequência o alinhamento dos discursos em todas as Instituições, tornando-se 

um facilitador da ação de comando em todos os níveis. Como exemplo de ideia-força 

relacionada às mídias sociais, tem-se: “[...] O apoio de todos (população, imprensa, sociedade 

civil organizada, comunidade religiosa, meio acadêmico, classe política e setor comercial) é 

componente imprescindível para o sucesso da IF; [...]” (BRASIL, 2018, p. 17) 

 

2.3.3 Canais digitais 

 

 

A definição de quais mídias usar e quais públicos serão de interesse para as mídias 

sociais, no contexto de uma operação, deve ser precedida de criterioso monitoramento e análise, 

com emprego máximo de ferramentas disponíveis. Como exemplo pode ser citado o 

levantamento feito pelo GIF de que mais de nove milhões de contas no Facebook se identificam 

como residentes da cidade do Rio de Janeiro. O ideal é que as características de cada mídia 

sejam exploradas de forma a possibilitar o alcance do maior número possível de cidadãos com 

eficiência e qualidade. 

Uma das principais características das mídias sociais é a forte interação com os diversos 

públicos. Com isso, cabe ressaltar que qualquer post feito por uma instância de governo está 

sujeito a ser comentado pelos cidadãos, os quais poderão trocar impressões entre si, além de se 

apropriar dos conteúdos das formas mais diversas, tanto para elogios quanto para críticas, 

havendo necessidade de se estar preparado. A abordagem das principais mídias sociais, suas 

características e sugestionamentos, deixaremos para o próximo capítulo. 
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3. PROPOSTA DE DIRETRIZ DE GESTÃO DAS MÍDIAS SOCIAIS EM OPERAÇÕES 

MILITARES 

 

 

No capítulo anterior, foi possível compreendermos um pouco do que a doutrina de cada 

Força prevê para a gestão das mídias sociais, em situação de normalidade e com projeção para 

situação de conflito. Ainda, foi abordado como a estrutura do GIF tem se utilizado dessa 

poderosa ferramenta no dia a dia da Intervenção Federal no Rio de Janeiro.  

Em março de 2018, o CCOMSEx editou um Guia de Criação de Gerenciamento das 

Mídias Sociais, com o principal propósito de estimular a presença digital das Organizações 

Militares (OM) do Exército Brasileiro. A lacuna atual consiste em não haver um planejamento 

de como as mídias sociais da Força podem ajudar no alcance dos objetivos de uma operação 

militar. O que consta nesse guia, já aprovado, serve de fundamento e base para esse novo estudo. 

Entretanto, não existem práticas totalmente consolidadas de como devemos nos portar 

institucionalmente nas mídias sociais. Certos formatos e conteúdos servem para alguns. O que 

deve prevalecer antes de tudo é o respeito às normas em vigor e às noções de razoabilidade e 

sensatez. 

Este capítulo propõe-se a abordar, diante o que foi apresentado até agora, assuntos que 

podem ser analisados doutrinariamente pela Força Terrestre, no sentido de formular um Guia 

de Gestão de Mídias Sociais voltado para operações militares a nível de Força Terrestre 

Componente, mas que possa ser aproveitado também por outras estruturas. Todavia, não existe 

a menor pretensão de esgotar o assunto, tamanha a sua complexidade técnica, doutrinária e 

tecnológica. 

Na visão do próprio chefe da seção de mídias sociais do CCOMSEx, o Guia proposto 

deve dar um entendimento de como utilizar as especificidades de cada uma das mídias sociais 

para ajudar nos objetivos da operação. Deve apresentar a composição das equipes, as melhores 

mídias a serem utilizadas, as melhores práticas de monitoramento, técnicas de tagueamento15, 

medição de resultados (métricas), análise da percepção pública nas redes sociais, bem como 

identificar influenciadores que importam para a operação. 

O primeiro passo seria a compreensão das potencialidades, limitações e riscos do uso 

de mídias sociais de modo institucional, pois passa a residir na conta dessa ferramenta a 

responsabilidade pela proteção da imagem da Força. Fica claro, logo no primeiro momento, que 

                                                 
15 Tags são palavras-chave ou termos associados a uma informação, tópico ou discussão que se deseja indexar de 

forma explícita. (BRASIL, 2018, p. 37) 
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não há espaço para amadorismo. Se trata de um ramo que deve ser cuidado por especialistas, 

podendo ser, inclusive, capacitados pelo CCOMSEx. 

 

3.1 Estrutura, pessoal e material 

 

 

Conforme visto no capítulo anterior, o EB já possui duas estruturas ad hoc de Com Soc 

que atendem uma composição de meios voltados para uma operação militar: a Central de Com 

Soc, mais direcionada à FTC; e o Destacamento de Com Soc voltado às peças de manobra da 

FTC, dependendo da situação. 

Com isso, é possível se aproveitar dessa estrutura doutrinária para a gestão de mídias 

sociais no apoio às operações militares. De uma lado, a própria Seção de Mídias Sociais do 

CCOMSEx coordenando, orientando e apoiando de Brasília; a Célula de Mídias Sociais 

presente na estrutura da Central de Com Soc, junto à FTC; e o especialista de mídias sociais no 

Destacamento de Com Soc, junto às peças de manobra da FTC, se for o caso. Desta forma, a 

Central de Com Soc assume o papel principal na gestão de mídias sociais da FTC, coordenando 

uma Célula de Mídias Sociais. 

 
Figura 12 – Estrutura de gestão de mídias sociais em operações militares 

 
Fonte: O autor (2018) 

 

Na parte relacionada à equipe de trabalho da Célula de Mídias Sociais, a proposta 

idealizada pelo atual chefe da Seção de Mídias Sociais do CCOMSEx vai ao encontro do que a 

empresa FSB adota no GIF do Rio de Janeiro. Não há necessidade de todo o pessoal estar 
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fisicamente junto. Basta uma equipe que atenda às capacidades mínimas requeridas, recebendo 

apoio e suporte de capacidades que são operadas a distância. 

A proposta é que a referida Célula esteja dentro da Seção de Produção e Divulgação da 

Cent Com Soc, com uma equipe dedicada exclusivamente e que possa atender às tarefas 

essenciais de monitorar, relacionar e produzir para divulgar, com a seguinte composição: 4 

(quatro) pessoas para monitoramento e análise de conteúdo; 2 (duas) pessoas para 

relacionamento (o CCOMSEx reforçaria com a atual equipe, pois não é preciso trabalhar junto 

fisicamente); e 2 (dois) militares, trabalhando em conjunto com as equipes de produção, no 

desenvolvimento de material específico para as mídias sociais, os quais também podem estar 

se utilizando de apoio remoto da equipe do órgão central. O objetivo dessa equipe é gerar o 

interesse e o engajamento do público. Via de regra, quanto maior o resultado almejado, maior 

deverá ser a equipe envolvida. O CCOMSEx, como controlador das mídias sociais do Exército, 

daria ampla publicidade a todas a operações desde o tempo de paz, e estaria envolvido também 

na capacitação de pessoal. 

A estruturação em termos de material é bem relativa, e vai depender dos meios já 

disponíveis na FTC e dos apoios remotos já citados anteriormente. Porém, o suporte mínimo 

necessário para o início dos trabalhos da célula são: computadores, sistemas de gerenciamento 

de mídias sociais, dispositivos móveis com capacidade de transmissão ao vivo, internet banda 

larga com boa velocidade, câmeras 4 k de pequeno porte, câmeras 360º, softwares editores de 

vídeo e imagem. Em termos de preparação em pessoal e material, a sugestão seria iniciar essa 

capacitação pessoal e aquisição de material a nível de Comando Militar de Área desde os 

tempos de paz, de modo a se ter uma pronta resposta em tempos de crise. 

 

3.2 Mídias Sociais: como escolher? 

 

 

As Forças Armadas são obrigadas, por força de lei, por serem órgãos públicos, a 

publicarem oficialmente em seus canais institucionais seus atos de gestão. O objetivo é garantir 

transparência e produzir efeitos jurídicos, dando ciência a todo cidadão de qualquer medida que 

cause impacto em sua vida. Ou seja, uma operação militar pode ser do interesse da população 

e as mídias sociais ajudam a potencializar as informações aos diversos públicos de interesse, 

garantindo transparência e, quando for o caso, prestando serviço ao cidadão de forma rápida e 

direta. 
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No caso das mídias sociais no EB, além desses propósitos, o principal objetivo é o 

fortalecimento da imagem da Força, por meio de diversas atividades, como: interação com os 

públicos, informando e sendo informado pelo cidadão de dados de interesse; fortalecer o moral 

do público interno, reforçando o orgulho de pertencer à Força; abrir canais de comunicação e 

estreitar o relacionamento com as autoridades locais, com os grupos de referência/formadores 

de opinião e com as demais tropas e/ou instituições presentes na área de operações; além de 

colaborar para minimizar possíveis impactos negativos causados a partir de situações de uma 

crise. 

Existem algumas condicionantes para a escolha da mídia, tais como: objetivo, 

disponibilidade de conteúdos de forma contínua e composição da equipe de especialistas. 

Ressalta-se ainda, que não há garantias de que as mídias em uso hoje sejam as mesmas de 

amanhã. As evoluções das mídias sociais acompanham a tecnologia. A seguir utilizaremos a 

tabela das mídias em uso atualmente no EB, especificadas no Guia de Criação e Gerenciamento 

das Mídias Sociais (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2018), adaptando-a de acordo com as 

possíveis estruturações de uma FTC, identificadas no capítulo 2 (Figura 2, p. 29) do presente 

trabalho. A figura indica qual mídia é sugerida para uma FTC com base em suas várias 

composições: 

 
Figura 13 – Tabela de indicação de mídias sociais a uma FTC 

 
Fonte: Adaptado do Guia de Criação e Gerenciamento das Mídias Sociais (2018) 

 

De posse dos dados acima, e mediante estudo e prévia coordenação com o CCOMSEx, 

o chefe da Central de Com Soc FTC, auxiliado pelo chefe da Célula de Mídias Sociais, deverá 

solicitar ao seu comando enquadrante a criação do(s) perfil(s) desejados nas mídias sociais, 

seguindo o modelo (Anexo A) e amparos já previstos no Guia (EXÉRCITO BRASILEIRO, 

2018), com apenas o detalhe de onde aparece o NOME DA OM deve ser substituído pelo 

NOME DA OPERAÇÃO (ou outro definido em estudo prévio). E o procedimento permanece 

o mesmo, de remeter o DIEx para a 2ª Subchefia (SCh) do Estado Maior do Exército (EME), 

que pode pedir parecer técnico ao CCOMSEx para embasar a decisão. 
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Por conta das características de cada mídia, é importante conhecer seu funcionamento, 

finalidade e público de interesse. Abordaremos as mídias sociais em uso no Exército atualmente, 

utilizando-se das características elencadas no próprio Guia de Criação e Gerenciamento das 

Mídias Sociais (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2018) e no Plano de Com Soc GIF (BRASIL, 

2018), como sugestão de detalhamento para um guia voltado às operações. 

a) Facebook: mídia social com foco no relacionamento de pessoas. Ainda é a rede mais 

utilizada no País e também aquela, dentre as principais, que possuem mais funcionalidades e 

possibilidades de interação com o público, tais como: publicação de textos, fotos, vídeos, 

criação de eventos, transmissões ao vivo e uso como comunicador instantâneo. A presença de 

instituições e empresas é comum nesta rede. Também possibilita, com facilidade, a segmentação 

de cada publicação, funcionando como uma importante ferramenta para se alcançar públicos 

específicos de acordo com região, sexo, interesse e idade. No entanto, o Facebook tem reduzido 

cada vez mais a distribuição de conteúdo oriundos de pessoas jurídicas. Por isso, o 

relacionamento com o usuário e a qualidade das produções tem que ser acima da média. Durante 

a operação, deve-se explorar as principais ações (bloqueios, incursões, sobrevoos, tiros etc.) de 

interesse para a população. 

O QUE FAZER: 

 acompanhar as publicações da operação, definindo de acordo com a rotina dos canais 

que administra, quais devem ser compartilhadas; e 

  caso haja produção de materiais sobre a operação, é preciso coordenar com a célula 

de mídias sociais da Cent Com Soc para manter as informações alinhadas. 

COMO FAZER: 

 utilizar os diversos formatos de postagens do Facebook para comunicar da melhor 

forma possível: textos, fotos, álbum de fotos, ilustrações, infográficos e vídeos; sempre utilizar 

links para as redes sociais da operação; e incluir a hashtag (#) relacionada à postagem. Ex: 

#Ágata11, #Acolhida, dentre outras, em coordenação com o CCOMSEx. 

O QUE NÃO FAZER: 

 nunca compartilhar postagens sobre a operação que não sejam das fontes oficiais; 

 não usar conteúdo de terceiros sem a devida autorização; e 

 não curtir páginas que não tenham relação direta com a operação. 

 

b) Instagram: mídia social com foco na imagem e principal ferramenta de 

compartilhamento de fotos e vídeos curtos (até 15 segundos) entre os usuários, com a 
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possibilidade de aplicação de filtros e outras edições. Apesar das maiores funções do Instaram 

ser o acesso através do smartphone, a versão web é uma das mais acessadas no Brasil. É possível 

extrair bons resultados com a publicação de imagens de alto nível. Nessa mídia não existe a 

possibilidade de compartilhar conteúdos, o que reduz o alcance viral. 

O QUE FAZER: 

 acompanhar as publicações de fotos e vídeos curtos da operação feitos pelo Comando 

FTC ou CCOMSEx, definindo, de acordo com a rotina dos canais que administra, quais devem 

ser compartilhados; e 

 caso haja produção de materiais em fotos e pequenos vídeos sobre a operação, é 

preciso coordenar com a célula de mídias sociais da Cent Com Soc para manter as informações 

alinhadas. 

COMO FAZER: 

 realizar publicações em fotos e pequenos vídeos sempre com as classificações de tags 

e descrições da foto e do que há no vídeo com as palavras-chave adequadas. 

O QUE NÃO FAZER: 

  não use fotos ou conteúdo gravado por terceiros sem autorização de direito de imagem. 

Mesmo editados, vídeos gravados possuem restrições de direitos autorais e não podem ser 

reutilizados. 

 

c) Twitter: mídia social com foco em opiniões, notícias e memes. É a principal rede de 

microblog16, ideal para a divulgação de notícias factuais em tempo real. Essa rede é uma das 

mais utilizadas por influenciadores, veículos, jornalistas e formadores de opinião. É propícia a 

discussões acirradas e possui alto grau de viralização. É ideal para a publicação de Notas 

Oficiais da operação e notícias curtas de esclarecimento. 

O QUE FAZER: 

 acompanhar as publicações da operação, definindo de acordo com a rotina dos canais 

que administra, quais devem ser retuitadas; e 

 caso haja produção de materiais sobre a operação, é preciso coordenar com a célula 

de mídias sociais da Cent Com Soc para manter as informações alinhadas. 

 

 

                                                 
16 Uma rede de microblog tem como principal característica a publicação de textos curtos e mais pontuais, tendo 

um caráter mais de notícia do que de interação social. Embora microblogs também permitam a publicação de 

imagens e vídeos, esse não costuma ser seu foco. (BRASIL, 2018, p. 27) 
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COMO FAZER: 

 priorizar conteúdos sobre ações ao vivo. Por exemplo, eventos oficiais e avisos de 

emergência. Postagens com links e imagens têm mais chances de viralização; incluir a hashtag 

(#) da operação ou relacionada à postagem. Ex: #Ágata11, #Acolhida, dentre outras, em 

coordenação com o CCOMSEx; e usar o retweets apenas para postagens de canais oficiais e 

institucionais. 

O QUE NÃO FAZER: 

 não copie textos de outros usuários e não use imagens e vídeos de terceiros. 

 

d) Youtube: maior canal de distribuição de vídeos do mundo. É a principal ferramenta 

para exibir e guardar vídeos de média e longa duração. De certa forma, o Youtube pode ser 

considerado a “TV da internet”. Se houver boa capacidade de produção cinematográfica na 

operação, torna-se uma boa ferramenta. 

O QUE FAZER: 

 acompanhar as publicações de vídeos da operação feitas pelo Comando da FTC ou 

CCOMSEx, definindo, de acordo com a rotina dos canais que administra, quais devem ser 

compartilhados; 

  caso haja produção de materiais em vídeo sobre a operação, é preciso coordenar-se 

com a Célula de Mídias Sociais da Cent Com Soc para manter as informações alinhadas. 

COMO FAZER: 

  fazer publicações em vídeos sempre com as classificações de tags e descrições do que 

há no vídeo com as palavras-chave adequadas. Os vídeos dentro de um perfil podem ser 

organizados em playlists. Essa prática é interessante, pois ajuda o usuário a navegar pelo acervo 

de acordo com seus interesses. 

O QUE NÃO FAZER: 

  não use conteúdo gravado por terceiros ou sem autorização de direito de imagem. 

Mesmo editados, vídeos gravados possuem restrições de direitos autorais e não podem ser 

reutilizados; e 

  evite ao máximo publicar links do Youtube no Facebook, uma vez que o algoritmo 

dessa rede atrapalha a divulgação do post. 
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3.3 Interação, influenciadores e política de conteúdo 

 

 

A interação é a chave mestra das mídias sociais e também a principal diferença em 

relação às mídias tradicionais como TV e rádio. Cada vez mais pessoas buscam interagir por 

meio dos canais digitais, expondo dúvidas, perguntas ou mesmo críticas. Daí a necessidade de 

se estar preparado desde o início, com pessoas dedicadas a esse trabalho de moderação e gestão 

de respostas. A ideia sugerida para o relacionamento, são 2 (duas) pessoas da Célula de Mídias 

Sociais, que podem ser apoiadas remotamente por equipe do próprio CCOMSEx. Além do 

pessoal, é importante empregar ao máximo as facilidades do sistema em favor dos usuários, 

auxiliando no alinhamento dos discursos. Um exemplo simples seria um termo aprovado 

previamente de “Perguntas Frequentes”, que deve estar publicado em uma das mídias a partir 

da qual seria utilizado seu link para complementar a resposta de um moderador. Outra, seria 

expor de maneira visível termos de uso, informando os limites do tolerável de modo que os 

usuários saibam das regras de boa conduta indicada para o uso das mídias sociais naquele perfil. 

A moderação vai depender muito das características de cada mídia social, sendo buscado 

o aumento da interação e o engajamento espontâneo das pessoas. Algumas regras básicas 

podem ser definidas a essa equipe como por exemplo: não demorar mais que 48 horas úteis 

para dar respostas ou tirar uma dúvida (lembrando que o tempo hábil da resposta inclui a 

apuração e sua aprovação junto à autoridade responsável); definir formas de interação para cada 

plataforma (ex: like para elogios no Facebook seguido de um agradecimento, enquanto no 

Twitter a pessoa recebe um coração de resposta); marcar com @ a pessoa que é respondida, 

garantindo que ela receba uma notificação da ferramenta quando atendida; ou, incluir, sempre 

que possível, links para matérias ou páginas internas que possam auxiliar o autor do comentário 

a ter acesso a serviços ou mais informações. 

As regras de moderação de cada mídia devem servir também para limitar os excessos, 

como por exemplo: ocultar comentários repetidos, estejam ou não em uma mesma publicação, 

garantindo que haja resposta em pelo menos um deles; marcar como spammers17 usuários que 

voltem a repetir comentários com o mesmo caráter após um curto período de tempo, ainda que 

já tenham sido respondidos anteriormente; excluir e banir comentários que utilizem palavras de 

baixo calão ou ofensas a etnias, grupos ou indivíduos, contrariando as regras de boa conduta 

citadas anteriormente. 

                                                 
17 Responsável por cometer o ato de Spam, ou seja, enviar mensagens não solicitadas, como correntes ou que 

estejam vendendo algum produto. (BRASIL, 2018, p. 37) 
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Dentro do propósito de aumentar o engajamento espontâneo do público de interesse, a 

figura do influenciador ganhou papel preponderante nas mídias sociais. São usuários que, por 

algum motivo, são relevantes para um grupo de pessoas no ambiente digital, criando uma 

relação de autoridade e capazes de gerar uma audiência expressiva. Antes representados por 

artistas, empresários, políticos e outras figuras públicas, atualmente esse conceito evoluiu, 

abarcando também os microinfluenciadores, aqueles que exercem grande influência sobre 

determinado nicho, seja ele um assunto, uma região, um bairro, uma comunidade etc. São de 

grande importância, pois falam diretamente com cidadãos, atividade que os órgãos públicos 

dificilmente têm podem realizar. Devem constar na lista de público de interesse, bem como 

merecem acompanhamento e análise, justificando inclusive, investimentos em ferramentas 

digitais com esta finalidade. 

Independente da mídia a ser escolhida, alguns fatores impactam no conteúdo a ser 

transmitido: periodicidade e constância; e a busca pelo interesse do público, gerando seu 

engajamento espontâneo. De modo geral, visualiza-se que a produção de conteúdo voltado para 

operações militares baseie-se em alguns princípios aproveitados do Plano de Com Soc GIF 

(BRASIL, 2018): 

  sobriedade na comunicação, sem ser extremamente formal ou institucional. O ideal é 

buscar um equilíbrio, utilizando-se do linguajar específico da mídia social; 

  evitar o gerúndio (ex: estaremos verificando), que representa um excesso de formas 

verbais. Deve-se utilizar mensagens simples, claras e diretas, buscando sempre o melhor 

caminho para a compreensão e auxílio do público; 

  evitar o uso de exclamações e interrogações seguidas e, com ainda mais parcimônia, 

de emojis. Assim, evita-se passar a sensação de euforia, focando no caráter profissional do 

nosso trato com o grande público; 

  respeitar os direitos autorais, especialmente no caso de trilhas sonoras em vídeos, ou 

no uso de fotos e imagens; 

  não permitir postagens de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção 

pessoal, publicidade ou propaganda de autoridades militares ou servidores públicos; 

  evitar usar siglas e acrônimos que não são de conhecimento geral. A linguagem, as 

expressões e os termos militares podem não ser de fácil entendimento para o cidadão. Na 

medida do possível, é preciso fazer uma “tradução”; 
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  postar apenas conteúdo produzido por assessores de comunicação digital. Vídeos ou 

materiais criados por terceiros só podem ser republicados em caso de autorização formal 

registrada; 

  garantir o uso adequado das normas gramaticais da língua portuguesa em todos os 

canais. Erros de vocabulário, concordância, pontuação, entre outros, podem prejudicar a 

compreensão da mensagem por parte do público-alvo; e 

  adotar hashtags que sejam pertinentes à operação desenvolvida. Nunca utilizar 

hashtags com viés político, expressões polêmicas ou citações de baixo calão. 

 

3.4 Gerenciamento de crise 

 

 

O tema em questão tem papel de relevância e deveria constar em todo plano ou guia de 

mídias sociais. Uma crise é resultado de circunstâncias específicas, que podem macular a 

imagem de qualquer da instituição. O pior momento para se falar de crises é quando ela acontece. 

Conforme citado no Plano de Com Soc GIF (BRASIL, 2018), um dos maiores riscos na reação 

a uma crise é justamente errar na sua dimensão. Em alguns casos, instituições podem interpretar 

críticas simples ao órgão como uma situação de crise, respondendo a elas e gerando assim uma 

atmosfera pública de debate sobre um assunto, por natureza, danoso à imagem da própria 

instituição. 

Um fator a considerar na interpretação das reações nas mídias sociais, é que qualquer 

resposta pública neste meio, em condições adversas, acabará aumentando também a massa de 

usuários que passam a conhecer a situação em questão. Por isso, a importância de identificar 

uma crise que demanda algum tipo de ação e de se ponderar antes qualquer postagem. Na prática, 

o que acaba definindo uma situação de crise é justamente a audiência, seja ela concreta ou 

potencial, e os consequentes danos que podem ser causados à imagem da Força. 

Para determinar essa situação é que, nesses eventos, deve-se atentar para alguns pontos 

aproveitados e adaptados do Plano de Com Soc (BRASIL, 2018): 

a) veracidade: importante checar se o fato realmente ocorreu e se está relacionado à 

operação. Muitas vezes, notícias falsas se espalham e precisam ser respondidas, mas é vital 

averiguar se aconteceu ou não para saber como combater a notícia; 

b) abrangência: verificar se o fato é do interesse de um enorme contingente de pessoas, 

o que pode aumentar a audiência quando o conteúdo a respeito começar a ser publicado; 
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c) poder de propagação: verificar se a situação tem potencial de se tornar viral na internet 

e se pode assumir proporções gigantescas ou incontroláveis, caso não receba um combate a 

tempo; 

d) solução: há quanto tempo o problema existe? Como resolvê-lo? É possível?  O que o 

comando da FTC ou Comando Conjunto fará nas próximas horas, dias, meses para       

solucionar? e  

e) tempo de resposta: faz toda diferença ter uma resposta rápida e precisa a respeito do 

caso. 

“O sucesso no gerenciamento de uma crise no ambiente digital depende, dessa forma, 

de uma cadeia definida de fatores: rapidez na detecção do problema; correta mensuração da 

repercussão do fato gerador da crise; e agilidade na tomada de decisões.” (BRASIL, 2018, p. 

34). Daí a importância da formação de um comitê de crise reunindo profissionais capacitados a 

detectar, mensurar, avaliar e decidir as ações a serem tomadas. 

No caso da presente proposta, o comitê de gerenciamento de risco em redes sociais 

envolverá integrantes da estrutura da FTC e da célula de mídias sociais da Cent Com Soc, 

coordenados pelo Chefe do EM (CHEM), podendo ter a seguinte constituição: 

• um chefe do comitê (oficial integrante da Célula de Comando e Controle do EM da 

FTC); 

• um facilitador de informações (um assessor ou alguém integrado ao problema); 

• um assessor de imprensa da equipe de comunicação (Seç Ass Imp/Cent Com Soc); e 

• o chefe da célula de mídias sociais/Cent Com Soc e mais um representante da equipe 

de monitoramento e análise, responsável por explicar as eventuais situações que surjam, além 

de poder definir o que é um mapeamento normal de menções negativas ou o que pode crescer 

e se tornar um problema mais grave. 

É primordial nos trabalhos iniciais do comitê que a comunicação ocorra de forma rápida 

e direta. Sugere-se a definição de duas ou três mensagens principais, as quais serão âncora para 

toda a comunicação. Também é importante a criação de um documento especial de perguntas e 

respostas especialmente voltado para crises. O comitê deve providenciar um grupo de 

WhatsApp de Crise, além de um plantão de monitoramento de redes 24 x 7 para emitir alertas 

periódicos por e-mail e por WhatsApp. Ainda, sugere-se a produção de relatórios especiais com 

menor periodicidade (12 em 12 ou 6 em 6 horas), com as informações mais relevantes das redes. 
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3.5 Orientações ao público interno 

 

 

Finalizando este capítulo, não é de se admirar que todas as instituições estudadas 

destinaram uma sessão, capítulo ou mesmo uma publicação inteira à conduta de seu público 

interno com as mídias sociais, tamanha a importância de sua influência e comportamento online.  

É extremamente normal que militares e prestadores de serviço tenham seus perfis 

pessoais em redes sociais. Todavia, precisam estar cientes de que seus comportamentos no 

ambiente digital, principalmente nas redes sociais, podem atingir a credibilidade de seus 

trabalhos, as instituições que representam ou sua própria imagem.  

Desta forma, inicialmente, buscou-se uma compilação do que seria mais importante para 

se fazer constar em um guia voltado aos militares e servidores ligados à FTC em operações 

militares. Porém, com o entendimento da importância desse tema nos dias atuais e com 

propósito de contribuir para a conscientização, em todos os níveis hierárquicos, procuramos 

apresentar um decálogo das mídias sociais, voltado para o público interno, desde os tempos de 

paz. As ideias foram adaptadas do Plano de Comunicação Social do GIF (BRASIL, 2018): 

1) Não comente ou divulgue qualquer informação privilegiada ou confidencial de seu 

ambiente de trabalho. Seja claro ao opinar sobre assuntos diversos. Lembre-se de que sua 

opinião não necessariamente representa a Instituição; 

2) Não discuta questões internas da administração institucional; 

3) Nenhuma conta em rede social pode ser considerada como 100% privada. Mesmo 

perfis configurados com privacidade podem se tornar públicos em um print ou foto; 

4) Não publique fotos, vídeos ou comentários em geral que exponham o seu dia a dia, 

nem o de seus companheiros; 

5) Não crie perfis ou canais em nome do Exército. A decisão de criar ou não novas 

páginas, sites, hotsites e canais em mídia social cabe unicamente ao CCOMSEx; 

6) Caso seja administrador de alguma página relacionada ao Exército, mantenha-se 

sempre atento para não postar, compartilhar ou comentar nela algo de caráter pessoal. Esse é 

um erro comum e recorrente em mídias sociais que pode ser evitado com atenção e definição 

de processos para gestão de conteúdo; 

7) Não publique fotos ou qualquer conteúdo de caráter exclusivamente pessoal durante 

horário de trabalho e/ou com a conexão com qualquer órgão público. Isso inclui imagens de 

colegas sem autorização; 
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8) Deixe a moderação para os devidos responsáveis. Também não use seu perfil pessoal 

para discutir ou comentar um assunto da esfera administrativa; 

9) Se você é identificado como integrante do Exército em qualquer nível hierárquico, 

tome cuidado para não publicar textos ou fotos que, mesmo inadvertidamente, desabonem a sua 

imagem como militar; e 

10) Todos os perfis, páginas ou blogs podem ser usados para identificar um militar ou 

servidor da Força Terrestre. Além de evitar comentários que possam desabonar seu trabalho, 

cada um tem a responsabilidade de agir com o respeito à diversidade sexual, religiosa, política 

e social. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como visto ao longo do trabalho, o Exército foi pioneiro entre as Forças Singulares e 

Organizações Públicas no aprofundamento do uso institucional das mídias sociais, sendo 

considerado referência no setor público, inclusive com destaque em sua atuação durante os 

Jogos Olímpicos Rio 2016. 

Atualmente o CCOMSEx é o único autorizado a responder pelas mídias sociais do 

Exército Brasileiro, administrando perfis no Facebook, no Instagram, no Twitter e no Youtube. 

Cada perfil possui editoria própria, porém com pontos de conexão entre si e entre outra mídias 

como EBlog, sítio do EB, páginas das OM, imprensa, entre outras. Em março de 2018, o 

CCOMSEx editou um Guia de Criação de Gerenciamento das Mídias Sociais, com o principal 

propósito de estimular a presença das OM do EB no ambiente virtual. 

De acordo com a análise teórica abordada neste trabalho, as ações de Com Soc a cargo 

do CCOMSEx, relacionadas às mídias sociais, vão além da divulgação de produtos de interesse 

do EB nessas plataformas. Estão mais direcionadas a um relacionamento particularizado com 

cada indivíduo, o que permite tornar as mídias sociais uma ferramenta eficaz e com potencial 

de melhorar a imagem institucional da Força. 

Em termos legais, no emprego operacional da Com Soc, o Manual de Fundamentos da 

Doutrina Militar Terrestre (BRASIL, 2014) considera o espaço cibernético um novo vetor de 

combate, com ameaças cada vez mais difusas e fluidas. E o Plano de Comunicação Social do 

Exército para o biênio 2018/2019 enfatiza a mensagem “Defesa da Pátria” como prioritária, 

orientando a veiculação da expressão “Preparo e Emprego” como atividades-fim da Força 

Terrestre. Permeando essas diretrizes, as mídias sociais têm potencial de apoiar nas respostas 

de todas as demandas em Op Mil. 

A base de emprego do Exército em um conflito de amplo espectro é feito mobilizando 

uma FTC, que terá em sua estrutura uma Cent Com Soc, com uma Célula de Mídias Sociais, 

tendo como principal objetivo interagir com os públicos, buscando o alinhamento de ideias para 

atender ao princípio da unidade de mensagem. A Central deve possuir as seguintes capacidades: 

colaborar na minimização de possíveis impactos negativos causados a partir de situações de 

crise; colaborar com a missão de interagir com os públicos de interesse, informando sobre as 

ações realizadas durante a operação; fortalecer o moral, reforçando o orgulho de integrar a Força; 

e abrir canais de comunicação e estreitar o relacionamento com as autoridades locais, com os 

grupos de referência/formadores de opinião e com as demais tropas e/ou instituições presentes 

na área de operações. 
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O efetivo e material desta Célula deverão ser dimensionados e definidos pelo chefe da 

Cent Com Soc para melhor atender as demandas impostas pelo comando da FTC. Porém a 

estrutura completa de mídias sociais em uma operação militar contempla ainda, agente 

especializado na composição dos Dst Com Soc, junto às peças de manobra da FTC, podendo 

envolver até o nível mais alto, com a participação de integrantes da própria Seção de Mídias 

Sociais do CCOMSEx, operando remotamente. 

Ainda em termos de estruturação da gestão das mídias sociais em Op Mil e tomando-se 

por base o exemplo do GIF, seria interessante que não fosse descartada a possibilidade de 

terceirização desse tipo de serviço, ou pelo menos parte dele, à um empresa especializada no 

assunto como a FSB, a qual já traz consigo um aporte de pessoal já capacitado e ferramentas 

digitais (ex: monitoramento e análise) como visto no trabalho. Obviamente que o planejamento 

desse tipo de contrato já deveria ser pensado desde os tempos de paz, mas o trabalho conjunto 

nesta área tem possibilidade de trazer grande legado de conhecimento técnico especializado 

para a Força Terrestre. 

Dentre as várias atribuições elencadas no capítulo 2, visualizadas como possível de 

serem desempenhadas pela Célula de Mídias Sociais (antes, durante e após as operações), 

destacam-se: planejar campanhas de mídias sociais em apoio à operação militar; propor 

estratégias para a elaboração, se for o caso, da posição oficial sobre temas de interesse da FTC 

divulgados nas mídias sociais; identificar os principais influenciadores digitais da região da 

operação, propondo o cadastramento e aproximação com os mesmos; responder aos 

questionamentos do público em geral nas mídias sociais; e analisar casos de gerenciamento de 

crises e avaliar suas consequências nas mídias sociais. 

O monitoramento das mídias sociais é uma das principais atribuições da Célula em todas 

as fases da operação, fruto do qual estará gerando seus principais produtos, mas que é 

dependente direto da destinação de recursos para a aquisição de uma ferramenta profissional. 

O produto de assessoramento da Célula de Mídias Sociais pode estar inserido em algum dos 

documentos de Com Soc já previstos, particularmente, o Sumário de Comunicação Social; ou 

pode ser criado especificamente para atender melhor às necessidades do comando da FTC, 

como um relatório diário das mídias sociais, a exemplo do que o GIF utiliza. 

Os influenciadores digitais devem receber especial atenção, pois possuem a capacidade 

de movimentar grande número de pessoas, conquistando o engajamento de grandes audiências, 

podendo contribuir não só na propagação de ideias força como no fortalecimento da imagem 

das instituições presentes. Cada mídia social deve ser detalhada a respeito de sua finalidade, 
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funcionamento e público de interesse, buscando seu melhor emprego em operações, bem como 

devem ser estabelecidas regras de boa conduta e de moderação em cada uma das mídias. 

Um tema que não pode faltar em um possível guia de gestão de mídias sociais voltado 

às operações militares é o gerenciamento de crise, com funções, regras e condutas muito bem 

definidas dentro de um comitê, o qual deve ser composto por integrantes do EM do comando 

enquadrante. 

Ainda, o público interno deve ser orientado com relação a sua conduta nas mídias sociais, 

haja visto sua influência e comportamento online. Daí a necessidade de uma cartilha orientando 

os militares e servidores civis sobre os principais pontos de interesse no que diz respeito à 

exposição individual nas mídias sociais, de modo a melhor aproveitar o público interno, 

também como multiplicador da imagem institucional. 

É relevante notar a importância do papel das mídias sociais na melhoria da imagem 

institucional do EB, se bem empregados os princípios de tempestividade, interatividade e 

oportunidade para atingir de forma mais eficaz e abrangente possível os diversos públicos de 

interesse também em operações. É certo ainda, que se trata de um tema relativamente novo e 

que evolui mais rápido do que a literatura que trata do assunto. Isso faz com que as contribuições 

aqui colocadas aumentem a gama de fundamentação e conhecimentos na área tratada. 

Por fim, espera-se ter colaborado na reflexão de diretrizes preliminares de gestão das 

mídias sociais em operações militares com vistas a empregar essas plataformas como uma 

importante ferramenta no processo de melhoria da imagem da Força.  
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