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AS MÍDIAS SOCIAIS E O EXÉRCITO BRASILEIRO: O YOUTUBE

THE PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM OF THE BRAZILIAN ARMY:
THE YOUTUBE

Jefferson Della Valentina1
Letícia Veiga Vasques2

RESUMO

Este  trabalho  descreve  a  importância  da  Comunicação  Social  do  Exército  Brasileiro,  em
particular  nas  mídias  sociais.  Justifica-se  o  tema,  uma  vez  que  a  instituição  utiliza  a
Comunicação Social como ferramenta para difundir informações a respeito dos pensamentos e
diretrizes da mesma. Este artigo tem por objetivo analisar a importância da utilização das
mídias sociais pelo Exército Brasileiro em relação à população, dando foco ao Youtube. Para
o desenvolvimento do estudo foi utilizada a pesquisa bibliográfica, onde ao final concluiu-se
que as mídias sociais são ferramentas relevantes para o Exército Brasileiro, tendo em vista
que  a  sociedade  atualmente  confia  na  instituição  e  dá  credibilidade  à  mesma,  sendo
importante que seus feitos sejam expostos nos órgão de mídia, a fim de preservar a imagem
institucional, bem como fortalecer os laços com a sociedade.
 

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

ABSTRACT

This  paper  describes  the  importance  of  the  Brazilian  Army's  Social  Communication,
particularly  in  social  media.  The  theme  is  justified,  since  the  institution  uses  Social
Communication as a tool to disseminate information about its thoughts and guidelines. This
article aims to analyze the importance of the use of social media by the Brazilian Army in
relation  to  the  population,  focusing  on  Youtube.  For  the  development  of  the  study,
bibliographic research was used, where in the end it was concluded that social  media are
relevant tools for the Brazilian Army, considering that society currently trusts the institution
and gives it credibility, it being important that its achievements exposed in the media, in order
to preserve the institutional image, as well as strengthen ties with society.
 

Keywords: Brazilian Army. Social Communication. Social media.



INTRODUÇÃO

A globalização é um processo onde ocorre uma maior integração social, econômica,
cultural e política entre as nações que compõe o globo, esse processo foi acelerado através de
avanços, principalmente na área de tecnologia de informação que possibilitaram fortalecer
relações internacionais e também reduzir custos nos meios de transporte. 

Devido  a  diversos  fatores  o  termo globalização  vem ganhando  importância  numa
sociedade cada vez mais competitiva, tais como o fácil acesso à internet, crescente liberação
de mercado no mundo, a crescente facilitação das telecomunicações internacionais, e ainda
um crescimento significativo de países em rápido desenvolvimento são apenas alguns dos
diversos fatores existentes associados à aceleração no processo de globalização do mundo. 

Dia após dia a tecnologia nos surpreende, principalmente a internet, que se tornou uma
ferramenta indispensável  à vida de todos,  principalmente através da utilização das mídias
sociais.

Diante disso, o Exército Brasileiro engajou-se na utilização destas mídias sociais, a
fim de  compartilhar  com a sociedade sua história  e  seus  feitos,  passando credibilidade  e
confiança em seus conteúdos.

A importância deste tipo comportamento se deve ao fato de que a sociedade encontra-
se ansiosa por satisfazer seus desejos e por participar dos acontecimentos que estão à sua
volta, utilizando das ferramentas que estão ao seu alcance para interagir e participar, fazendo
com que as mídias sociais se tornem fundamentais.

Assim sendo,  questiona-se:  qual  importância  da utilização das  mídias  sociais  pelo
Exército Brasileiro em relação à população?

2 MÍDIAS SOCIAIS NA CONTEMPORNEIDADE

Cialdini  (2012)  fala  a  respeito  da  importância  das  mídias  sociais  na
contemporaneidade. De acordo com o autor, a mídia social é facilmente acessível e também é
o ponto de encontro do público experiente na Internet de hoje. Grande parte da geração mais
jovem, adolescentes e pessoas de meia-idade, são a maior porcentagem da população total de
usuários de mídia social, a qual abre possibilidades de acesso direto aos clientes sem qualquer
intervenção de terceiros.

A publicidade por meio de mídia social é bastante econômica em comparação com os
custos incorridos pela mídia impressa, TV ou outra mídia tradicional. A mídia social também
ajuda na otimização de mecanismos de pesquisa e aumento nos rankings de sites de qualquer
empresa (CIALDINI, 2012).

Segundo pesquisa feita pela empresa E-bit1, só no primeiro semestre de 2015 foram

1 Disponível  em:  http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/2015/08/faturamento-do-
comercio-eletronico-sobe-16-no-brasil-no-1-semestre.html Acesso em 03 de maio de 2019..



movimentados R$18,6 bilhões,  valor  16% superior  ao mesmo período do ano anterior.  A
média de tempo online no Brasil  também é alta,  sendo que em termos de uso das redes
sociais, nenhum país do mundo dedica tanto tempo a elas como nosso país2.Dados como esses
reforçam a importância da internet não só no mundo mas também na vida cotidiana brasileira,
mostrando como essa plataforma é capaz de fazer parte da vida dos brasileiros de modo muito
significativo.

Hennessy  (2020)  afirma  que  os  progressos  da  internet  e  da  informática  estão
diretamente  ligados às  telecomunicações,  permitindo a  todo momento a  criação de novos
serviços e a nova geração se caracteriza por novas aplicações que renovam a relação entre os
usuários e os serviços de internet, criando uma cultura própria compartilhada na rede através
dos blogs, wikis, sites de compartilhamento de fotos e vídeos ou redes sociais.

A mídia social com seus vídeos, blogs e artigos virais tem mais do que o que poderia
ser  chamado  de  uma rotatividade  saudável  de  ideias  inovadoras  que  mantêm os  clientes
ocupados e continuam a chamar sua atenção. Não é de se estranhar que as pessoas encontrem
um artigo de blog que chama a atenção sobre joias antigas e, quando chegam ao final desse
artigo, elas já decidiram comprá-la (HENNESSY, 2020).

Convenientemente fornecido no corpo do artigo ou no final dele ou em ambos, há um
link para uma joalheria online. Missão cumprida! Cinco minutos lendo algo de seu interesse e
o cliente está pronto para comprar. Isso é uma linha que define o poder da mídia social no
mercado de hoje (HENNESSY, 2020).

Terra  (2017)  afirma que  de gigantes  globais  como Microsoft,  Apple,  Amazon,  até
pequenos restaurantes ao virar da esquina e pequenas empresas locais estão usando a mídia
social  como  plataforma  para  identificar  e  alcançar  seu  público-alvo.  Cada  vez  mais  e-
marketers que são novos no campo, estão aprimorando suas habilidades para emergir como
profissionais especialistas em marketing de rede social.

Todo o avanço é direcionado para alcançar os objetivos de marketing social e alcançar
e  melhorar  o  retorno  sobre  o  investimento  prometido.  Nessa  busca,  os  profissionais  de
marketing  são  vistos  pesquisando  o  meio  e  monitorando  as  audiências  para  estabelecer
objetivos realistas antes de formular a estratégia e implementar ferramentas para atingir esses
objetivos (TERRA, 2017).

Para Hennessy (2020), o poder e a importância da mídia social no mundo de hoje é tal
que foi incluída no currículo de várias instituições educacionais em todo o mundo. Cingapura
é um exemplo perfeito de um país que reconhece a importância da tecnologia, que é vista no
número crescente de universidades em Cingapura que estão integrando estudos de Marketing
de Mídia Social com seus Programas de Mestrado Executivo. O objetivo desta transição é
ajudar os alunos a enfrentar os desafios das mídias sociais e também como se beneficiar deste
novo meio de marketing e comunicação.

Profissionais e executivos de negócios que buscam obter um conhecimento profundo
de gerenciamento de marca e marketing na Internet podem aprender a alavancar o poder da
mídia social para seus negócios e organizações (HENNESSY, 2020).

2 Disponível em: http://www.proxxima.com.br/home/social/2015/06/10/Brasileiro-passa--em-m-dia--
9-7-horas-mensais-nas-redes-sociais.html Acesso em 03 de maio de 2019.



2.1 A INTERNET COMO FERRAMENTA DE DIVULGAÇÃO

Segundo Leiner (2012), a popularização da internet a partir do ano 2000 foi o grande
impulso para que o entretenimento ganhasse força através das redes sociais e assim, surgiu
uma imensa variedade desse serviço no mercado.

O ano de 1994 é o marco oficial do surgimento dos primeiros traços próximos a uma
rede social,  com o lançamento do “GeoCities”,  serviço que tinha como objetivo fornecer
recursos  para que as  pessoas  pudessem criar  suas  próprias  páginas  na internet  (LEINER,
2012).

Já no ano seguinte, outros dois serviços foram disponibilizados, com características
voltadas para a conectividade entre as pessoas, o “The Globe” que permitia que as pessoas
personalizassem suas experiências online, através de publicações pessoais e o “Classmates”
que objetivava disponibilizar mecanismos para que seus usuários pudessem reunir um grupo
de antigos colegas, por exemplo, da escola ou da faculdade.

Daí em diante, tudo foi evoluindo e o aumento significativo da presença da internet no
trabalho e na casa das pessoas, alavancou também a história das redes sociais, aderindo uma
grande massa de usuários distribuídos na infinidade de serviços que começou a existir.

Para Leiner (2012), o ano de 2002 foi marcado pelo surgimento do “Fotolog” que
consistia em publicações pessoais de fotos acompanhadas de dizeres da escolha do usuário, e
do “Friendster”, que foi o primeiro serviço a receber o status de “rede social”, com a função
de transportar  as  amizades  do mundo real  para  o  mundo virtual,  atingindo 3  milhões  de
adeptos em apenas três meses.

Ao longo do ano de 2003, foram lançados o “Linkedin” com intenção direcionada para
o contato profissional, e “MySpace”, considerado uma cópia do “Frienster”, contando com 25
milhões de usuários somente no EUA.

A partir daí e do ano de 2004 vieram os anos de ouro das redes sociais, quando foram
criados o “Orkut”, o “Facebook” e o “Twitter”, os mais populares dos tempos modernos.

O “Orkut”  foi  uma  rede  social  criada  no  ano  de  2004,  pelo  engenheiro  turco  da
empresa Google, Orkut Büyükkökten, com público alvo já determinado, os Estados Unidos,
no entanto, no Brasil a rede social teve mais de 30 milhões de usuários, sendo conhecida
como uma comunidade online que objetiva conectar pessoas através de sua rede, criando uma
rede de amigos confiáveis.

De  acordo  com Leiner  (2012),  já  o  “Facebook”,  considerado  líder  mundial,  é  ao
mesmo tempo um site e um serviço de rede social, também criado no ano de 2004, por Mark
Zuckerberg juntamente  com quatro  amigos da  faculdade  que cursava,  objetivando que as
pessoas criem um perfil  contendo suas informações pessoais,  adicionando outros usuários
como amigos, criando uma rede de contatos para troca de mensagens, participação em grupos
de interesse comum, gerando proveito quanto à publicidade.

O “Twitter”, também classificado como uma rede social, foi criado no ano de 2006
pelo quarteto formado por Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone e Noah Glass, permitindo
aos usuários enviar e receber atualizações de outros contatos por meio do website do serviço,
por SMS ou por softwares específicos de gerenciamento, atualizações essas que são exibidas

http://pt.wikipedia.org/wiki/Orkut_B%C3%BCy%C3%BCkk%C3%B6kten


no perfil do usuário em tempo real, além de serem enviadas a outros usuários que tenham
assinado para recebê-las. A característica mais marcante dessa rede social está no tamanho do
texto, que só admite 140 caracteres (LEINER, 2012).

Para  Scolari  (2009),  atualmente,  as  redes  sociais  são  importantes  programas  e
ferramentas que promovem a interação social, através da tecnologia das amizades virtuais,
criando vários tipos de relações, partilhando valores e objetivos comuns entre os usuários, e a
influência das redes sociais é tão grande na sociedade que além do relacionamento social,
também há de se considerar as relações profissionais, as relações com as religiões, com as
ONG´s, entre outros segmentos.

Estar fora das redes sociais hoje é deixar de se comunicar com milhares de pessoas
que poderão ser até mesmo empresas em potencial no ramo profissional de algum usuário.

O Brasil é um país líder em quantidade de usuários que utilizam as redes sociais para
praticamente tudo, o que de início era só uma novidade, se tornou um uso pesado que leva os
brasileiros  a compartilhar  interesses,  informações e  até  mesmo conhecimento (SCOLARI,
2009).

As redes sociais se tornaram uma febre, no entanto, existem prós e contras, a maior
vantagem em se possuir uma rede social é a facilidade na comunicação, seja para encontrar e
se comunicar com um amigo mais antigo, seja para de forma inconsciente expor conteúdos,
da sua vida particular, em busca de orientação ou ajuda, seja para se conectar com as pessoas,
encurtando a distância entre familiares que moram longe (SCOLARI, 2009).

Segundo Lima (2008), no entanto, também existem desvantagens em ser usuário de
uma rede social, elas podem causar a procrastinação das tarefas domésticas, ou estudantis, ou
no trabalho, de modo que, as pessoas ficam presas à rede e perdem o contato com a realidade,
perdendo a capacidade de compaixão ou de empatia pelas questões do mundo.Além do mais,
as  redes  sociais  por  muitas  vezes  tem  fornecido  meios  para  que  muitos  crimes  sejam
cometidos, através do acesso a dados pessoais dos usuários.

Pequenas empresas começaram a tirar proveito sobre a tecnologia das redes sociais e
passaram  a  montar  páginas  no  “facebook”,  abrindo  grupos  para  discussão,  criando  um
ambiente por muitas vezes propício ao surgimento de oportunidades de trabalho. O principal
objetivo atualmente é a divulgação de suas marcas através das redes sociais, utilizando as
ferramentas corretas dá-se início a uma propagação em massa de determinado produto ou
serviço (LIMA, 2008).

A  tecnologia  é  um  ciclo  de  mudanças  que  gera  muitas  oportunidades  para  o
surgimento de novos empreendimentos e para inovação de muitas empresas que estão diante
dos novos mercados a serem conquistados. 



2.2 CULTURA E SOCIEDADE

2.1.1 Cultura da convergência

Para Jekins (2006) o conceito de convergência é tido como um poder de transformação
dentro da indústria midiática e utiliza as palavras de Pool para conceituar este tipo de cultura. 

Um  processo  chamado  convergência  de  modos  está  tornando  imprecisas  as
fronteiras entre os meios de comunicação, mesmo entre as comunicações ponto a
ponto, tais como o correio, o telefone e o telégrafo, e as comunicações de massa,
como a imprensa, o radio e a televisão. Um único meio físico - sejam fios, cabos ou
ondas - pode transportar os serviços que no passado eram oferecidos separadamente.
De modo inverso, um serviço que no passado era oferecido por um único meio - seja
a radiodifusão, a imprensa ou a telefonia - agora pode ser oferecido de várias formas
físicas  diferentes.  Assim,  a  relação  um  a  um  que  existia  entre  um  meio  de
comunicação e seu uso está corroendo (POOL, 1986, p.112 apud JENKINS, 2006, p.
35).

Assim observa-se uma mudança na utilização da mídia,  principalmente no que diz
respeito à tecnologia e o seu uso. Para Jenkins (2006) a cultura da convergência produz uma
interação, que por sua vez está atrelada à tecnologia disponível, onde dá-se importância a duas
situações:  a  vontade da sociedade em interagir  e  a  capacidade  os  objetos  de  promover  a
interação. 

 Jenkins (2006, p. 38) afirma que:

A convergência pode ser entendida como um estado de comunicação alcançado após
o  envolvimento  de  diversas  pessoas  através  do  uso  das  mídias.  Esse  estado  de
comunicação  pressupõe  a  criação  de  múltiplas  manifestações  que  acrescentam
pensamentos, interpretações e reapresentações de um objeto inicial, capaz de atrair o
interesse de muitas pessoas.

Assim  tem-se  que  diversas  pessoas  utilizando  a  mídia  promovem  um  estado  de
comunicação,  onde  há  interação  e  troca  de  ideias  e  interpretações,  gerando  assim  uma
convergência.

A Cultura  da  Convergência  se  relaciona  a  uma  transformação  de  âmbito  social,
cognitivo e cultural, distante da ideia de ser apenas uma caixa mágica que absorve todas as
funções  possíveis  de  aparelhos  distintos  (aparelho  televisor,  telefone,  rádio,  jornal,
computador) em dispositivos multiusos. 

Scolari (2009, p. 53) pontua que a convergência impacta toda a indústria cultural em
seus  mais  diversos  setores.  Um  processo  como  esse,  que  se  constrói  como  uma  rede,
percorrendo vários caminhos em um fluxo descontínuo, múltiplo e interligado, constitui-se
como  um  grande  desafio  a  pensadores  que  tentem  entende-lo.  Fato  é  que,  embora  a



convergência possa ser vista por uma série de prismas, essas tantas “convergências dialogam e
se influenciam entre si” e isso dá mais força ao fenômeno como um todo.

Santaella (2005) faz uma pontuação que se presta ao esclarecimento da questão da
convergência de forma bem ampla e geral. Segundo a autora, convergir  não está ligado a
identificação e sim à tomada de caminhos que, mesmo possuidores de diferenças, sigam para
a ocupação de áreas comuns, nos quais “as diferenças se roçam sem perder seus contornos
próprios” (SANTAELLA, 2005, p.7). Assim sendo, a autora coloca opinião semelhante à de
Jenkins quando este diz que convergir não significa dizer que tudo vá para um mesmo lugar,
um único ponto, não devendo-se pensar que uma única tela seria o ponto de chegada de tudo o
que circula como comunicação no mundo (JENKINS, 2006, p.40). 

A reconfiguração entre produtores e consumidores, bem como todo o aspecto cultural
que isso envolve, é o que nos interessa sobremaneira nesse trabalho. A visão de convergência
que buscamos é muito mais no intuito de demonstrar uma profunda transformação cultural
que se dá no seio da sociedade do que entender puramente os processos tecnológicos e suas
alterações. 

Segundo Jenkins (2006) a primeira tecnologia de cunho convergente foi o celular, pois
com o passar do tempo deixou de ser apenas um aparelho de telefone, passando a garantir
muitas outras funções para seu usuário.

A interação proporcionada pelas mídias precisa, segundo Kellner, ser feita através de
uma educação social a favor da democracia: 

Por isso, hoje em dia os estudos culturais deveriam discutir como a mídia e a cultura
podem ser transformadas em instrumentos de mudança social. Para tanto, é preciso
dar mais atenção à mídia alternativa do que se fez até agora, refletindo-se mais no
modo como a tecnologia da mídia pode ser reconfigurada e usada em favor das
pessoas. Essa tarefa implica o desenvolvimento de um ativismo capaz de intervir na
televisão de acesso publico, na radio comunitária, nos meios de comunicação por
computador  e  em  outros  domínios  que  hoje  estão  surgindo.  Para  obterem  uma
participação genuína, as pessoas precisam adquirir conhecimentos sobre a produção
da mídia e sobre a criação de produtos divulgáveis. A intensificação do ativismo na
mídia poderia ampliar significativamente a democracia, com a proliferação de novas
ideias e com a possibilidade de manifestação das opiniões até agora silenciadas ou
marginalizadas (KELLNER, 2001, p.426).

Desta forma é preciso que a mídia esteja voltada para aquilo que a sociedade deseja,
deixando  que  a  mesma  manifeste  suas  opiniões  e  faça  com  que  novas  ideias  sejam
disseminadas.

2.1.2 Globalização: participação e interação

Segundo Lima (2008), a televisão está na confluência de tensões entre o mercado e a
cultura, entre o político e o econômico, entre o coletivo e o individual. A chamada revolução
tecnológico-informacional ou simplesmente as comunicações são, ao mesmo tempo, causa e
efeito, expressão e elemento organizador da globalização.



Para o autor, a homogeneização é uma das consequências presumidas da globalização.
Todavia,  sabemos  impossível  que  ela  repercuta  uniformemente.  Nas  comunicações,  com
certeza, existem importantes variações, descompassos e insucessos, sobretudo no confronto
com situações e contextos históricos específicos.

A divisão  do  processo  de  globalização  se  dá  em  quatro  níveis  de  manifestação:
tecnológico,  dos  atores,  da  desregulamentação  e  da  privatização  e  da  concentração  da
propriedade (LIMA, 2008).

Segundo Lima (2008), um conjunto importante de inovações ocorre nas tecnologias
de comunicações e informações no último quarto do século passado. Essas inovações são
geralmente identificadas com a própria globalização. Trata-se da chamada revolução digital,
que consiste na possibilidade da conversão, redução, de textos, sons e imagens a bits.

A principal novidade que a globalização traz é o surgimento de novos mega atores
internacionais, sejam empresas, organismos internacionais ou Estados nacionais. Esses atores
se transformam em global players,  interferindo direta ou indiretamente na formulação das
políticas públicas de comunicações, tanto em nível internacional como em nível nacional.

Para o autor, a interação e a participação do usuário da mídia se tornou foco da atenção
de todos do ramo. Nos dias atuais é preciso interagir, sendo que as opiniões dos usuários
repercutem de forma estrondosa, delineando até mesmo a grade de programação em uma rede
de televisão.

Para Lima (2008) o público quer ter a opção de escolha, sendo que o mais conveniente
para  ele  será  utilizado  pelo  mídia,  para  que  assim  possa  assegurar  que  o  mesmo  esteja
aumentando seu ponto de audiência.

De  acordo  com  Lima  (2008),  a  convergência  através  da  digitalização  camufla
diferenças que envolvem questões de políticas públicas, atores e interesses que são específicos
de cada processo tecnológico.Algumas das maiores mega empresas do setor de comunicação,
os novos atores globais que emergiram com o processo de globalização, estão presentes no
Brasil.

Também dentro do Exército Brasileiro tem-se observado a presença e utilização das
mídias sociais em larga escala, o que será tratado no próximo tópico. 

3 COMUNICAÇÃO SOCIAL DO EXÉRCITO

O Exército Brasileiro,  como instituição nacional permanente,  passou a preocupar-se,
efetivamente, com a Comunicação Social, no término do Governo Vargas, com a criação da
Divisão de Relações Públicas do Gabinete do Ministro da Guerra em 1951.

A necessidade da comunicação surge pela ideia-força de interpretação entre os seres
humanos.  A comunicação pode ser descrita como o processo por meio do qual o emissor
transmite  estímulos  para  intencionalmente  influenciar  ou  modificar  o  comportamento  do
receptor, suscitando-lhe uma determinada reação (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017).  

De  acordo  com  Boaventura  e  Gomes  (2018),  diante  da  importância  crescente  da
informação em um mundo cada vez mais interconectado e interdependente, a Comunicação



Social  está  inserida  em  todas  as  atividades  da  Força,  particularmente  no  emprego,
constituindo-se  uma  importante  ferramenta  no  processo  de  tomada  de  decisão,  além  de
permitir ao Exército Brasileiro (EB) interagir, cada vez mais, com a opinião pública.

A credibilidade e o “capital de confiança”, alcançados pelo Exército Brasileiro, junto à
sociedade, em face de resultados obtidos nas mais diversas ações em que a Força Terrestre se
fez e se faz presente, aumentam sua exposição nos órgãos de mídia. Desta forma, cabe a cada
integrante  da  Força  atuar  como um agente  de  comunicação  social,  contribuindo  e  sendo
responsável pelo fortalecimento e pela preservação da imagem institucional (BOAVENTURA
e GOMES, 2018).

A Comunicação  Social  não  é  uma  atividade  estanque,  isolada,  a  ser  desencadeada
somente em situações de crise ou conflito. Ela ocorre todos os dias, quer em tempo de paz,
quer nos de crise, durante e após conflitos, não podendo haver quebra de continuidade em
suas ações. É permanente e se apresenta com maior ou menor intensidade conforme a situação
ou a conjuntura que está vivendo (EXÉRCITO BRASILEIRO, 2017).

3.1 O CENTRO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO EXÉRCITO

  

Segundo o Exército Brasileiro (2012), o Centro de Comunicação Social do Exército é
considerado o órgão central que assessora o Comandante do Exército em assuntos desta área.
Cabe ao Centro, dentre outras funções, planejar, desenvolver e coordenar as atividades do
Sistema  de  Comunicação  Social  do  Exército  (SISCOMSEx),  em nível  estratégico.  Além
disso, leva uma imagem forte e preservada à sociedade brasileira, divulgando informações
condizentes com o que se passa no âmbito da instituição.

Os meios de comunicação utilizados pelo CCOMEx encontram-se na tabela 1, que
segue abaixo:



Quadro 1 – Meios de comunicação utilizados pelo CCOMSEx

Mídia Objetivo
Portal do Exército é o endereço eletrônico do Exército na Internet. Permite acessar variados produtos

online, bem como textos e imagens a respeito das áreas de atuação da Força;

Noticiário do Exército jornal informativo que divulga as atividades da instituição. O NE é editado desde 18
de junho de  1957 e, a partir de março de 2011, está disponível apenas em sua versão
digital;

Revista Verde Oliva editada e veiculada com a finalidade de publicar temas institucionais que permitam
melhor visibilidade do Exército. Além da versão impressa, também está disponível
na versão digital;

Filmetes,  vídeos,
filmes  e
documentários

materiais  de  propaganda  institucional  para  divulgação  em  televisão  e  internet.
Aboram temas diversos e, em muitas oportunidades, são os principais veículos de
divulgação da Força;

Canal  do Youtube do
Exército

é disponibilizado no You Tube, com a finalidade de divulgar os filmetes produzidos
pelo CCOMSEx ou pelas Organizações Militares. Reprisa as matérias jornalísticas
divulgadas na TV aberta e em canais por assinatura que tenham assuntos sobre o EB;

Informativo  do
Exército

tem como objetivo trasmitir a palavra oficial da Força sobre assuntos de interesse do
público interno, de forma rápida e direta. Destina-se a difundir, com oportunidade, a
palavra do Comandante do Exército;

O Recrutinha história em quadrinhos de temática ifanto-juvenil. Éproduzido para distribuição nas
Semanas  do  Exército,  do  Soldado,  em  outras  datas  cívicas   ou  em  operações
militares de grande vulto. Também é disponibilizado no Portal do Exército;

Cartazes e folhetos são  peças  de  comunicação  visual,  em  cores.  Apresentam  mensagens  alusivas  à
passagem  de  datas  comemorativas,  informações  sobre  temas  de  campanha
institucionais, sobre o ingresso na Força;

Resenha on line resenha diária contendo as principais notícias vinculadas pela mídia de interesse do
EB. Está disponível no Portal do Exército, em sua versão online, a partir das oito
horas da manhã;

Projeto  Reserva  Pró-
Ativa

canal  de  interação  com os  integrantes  da  Reserva.  Realizado  por  intermédio  dp
Portal do Exército;

Rádio Verde Oliva emissora de rádio de caráter educativo, sem fins comerciais, constituída em parceria
com a  Fundação  Cultural  do  Exército(FUNCEB) e  operada  pelo  CCOMSEx,  na
areqüência 98.7 e também transmitida pela internet;

Robochat é um número de WhatsApp. Tem a capacidade de fornecer respostas automáticas a
respeito do ingresso na Força e de outros assuntos de interesse;

Eblog é o Blog oficial do Exército. Enseja a discussão de assuntos de Defesa Nacional e de
Segurança, sempre com enfoque em temas atuais e relevantes;

Flickr é um banco público de imagens do Exército Brasileiro, podendo ser utilizadas para a
elaboração  de  produtos  gráficos,  como  cartazes,  painéis  e  palestras  e  vedado  a
qualquer uso comercial das imagens disponibilizadas

Esclarecimento  ao
público interno

documento  que  presta  esclarecimentos  à  Força  sobre  assuntos  de  interesse  do
público interno, de forma rápida e direta

Mídias sociais adotadas  pelo  Sistema  de  Comunicação  Social  do  Exército  a  partir  de  03  de
novembro de 2010.

Fonte: DO AUTOR, 2019.



De  acordo  com  o  Exército  Brasileiro  (2012),  o  CCOMSEx  procura  divulgar
informações fidedignas e oportunas, preservando desta forma a confiança e credibilidade do
Exército Brasileiro junto à sociedade civil e aos militares.

3.2 Youtube

Segundo Kleina (2017), com as mudanças tecnológicas, principalmente na internet, os
meios de comunicação precisaram se adaptar a essa constante e crescente rede mundial de
computadores,  transformando  assim  a  forma  de  se  relacionar  uns  com  os  outros,  como
sociedade. Como uma dessas novas formas de se adaptar às redes, foi criado o Youtube e
alguns  anos  depois  surgiu  o  Snapchat  e  o  Instagram,  grandes  ferramentas  utilizadas  na
atualidade.

O Youtube foi criado em fevereiro de 2005,  por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed
Karim, os quais trabalhavam em uma empresa de tecnologia nos Estados Unidos, em São
Francisco. Detectaram e vivenciaram o problema de compartilhamento de arquivos e vídeos
via e-mail, por serem grandes e pesados, não suportavam o envio.  Com o objetivo de que os
usuários  pudessem  publicar  seus  próprios  vídeos,  podendo  alcançar  quantas  pessoas
quisessem e em qualquer  lugar  do mundo,  o Youtube foi  crescendo sendo comparado ao
Google  em  sua  capacidade  de  alcance.  Com  todo  esse  potencial  e  ferramentas
disponibilizadas  por  tal  inovação,  o  site  ganhou  o  título  de  melhor  invenção  em  2006
(KLEINA, 2017).

Quer você o ame, quer você o odeie, o YouTube agora faz parte do cenário da
mídia de massa e é  uma força a ser  levada em consideração no contexto da
cultura  popular  contemporânea.  Embora  não  seja  o  único  site  de
compartilhamento  de  vídeos  da  internet,  a  rápida  ascensão  do  YouTube,  sua
ampla  variedade  de  conteúdo  e  sua  projeção  pública  no  Ocidente  entre  os
falantes de língua inglesa o tornam bastante útil para a compreensão das relações
ainda em evolução entre as novas tecnologias de mídia, as indústrias criativas e
as políticas da cultura popular (BURGESS e GREEN, 2009, p. 13).

De acordo com Burgess e Green (2009), o vídeo é de suma importância nas mídias,
tanto que as estatísticas de visualização diárias comprovam que o YouTube possui mais de 5
bilhões de visualizações de vídeos que são assistidos a cada dia.

Soto (2017) afirma que o YouTube é a melhor plataforma de marketing de vídeo para
envolver  o  público  por  meio  de  vídeos  DIY,  vídeos  explicativos,  tutoriais  em  vídeo,
depoimentos e vídeos de bastidores. É importante observar que 60% dos vídeos no YouTube
são assistidos  em dispositivos  móveis  e a  taxa de compartilhamento também é maior  em
dispositivos móveis. Portanto, não se pode ignorar as ferramentas e técnicas que criam um
engajamento melhor para os espectadores em dispositivos móveis, pois se estará limitando seu
alcance e suas oportunidades de compartilhamento.



Recentemente,  o  YouTube  lançou  seus  novos  recursos  para  os  visualizadores  de
aplicativos para dispositivos móveis. Esta grande reformulação trouxe uma aparência mais
limpa, tela de reprodução ajustável e capacidade de visualizar vídeos no modo retrato. Torna
os  vídeos  adequados  aos  padrões  atuais  e  aplica  as  seguintes  informações  e  diretrizes:  a
duração ideal de um vídeo no YouTube é inferior a 5 min; se se pretende aumentar o tamanho,
o conteúdo do vídeo deve ser altamente envolvente;  proporção ideal deve ser 16: 9; melhor
lugar para um call to action (CTA) em um vídeo do YouTube é a marca de 30 segundos; a
maioria dos vídeos virais no YouTube é quase 10 vezes maior que a maioria dos vídeos virais
no Facebook; mantém os anúncios antes da reprodução curta e nítida (SOTO, 2017).

Kleina (2017, s/p) afirma que:

O Youtube foi o site em mais rápido crescimento da internet, alcançando um índice
de 4,9 milhões de usuários mensais para 19,6 milhões, o que comprova um aumento
de 297% somente no primeiro semestre de 2006.  Para ter uma ideia da velocidade
do crescimento, na terceira semana de julho sozinha o Youtube cresceu em 75% a
sua fatia de uso do tráfego da internet mundial. Desta forma, a plataforma terminou
o mês de julho de 2006 com uma média de impressionantes 65 mil vídeos postados
diariamente gerando milhões de visualizações todos os dias. O perfil do público era
levemente masculino e majoritariamente adolescente.  Mesmo sendo um nicho,  o
Youtube  já  era  responsável  por  cerca  de 65%  do  mercado  de  vídeos  on-line e
começava  a  revelar  seu  verdadeiro  potencial  como  plataforma  de  marketing  e
vendas.

Segundo  Soto  (2017),  o  engajamento  no  YouTube  é  importante  para  criar  uma
comunidade de inscritos. Os inscritos mais entusiasmados assistirão a muitos, se não a todos
os novos vídeos, e com frequência estarão lá para curtir ou não gostar deles. Envolver-se com
eles é muito importante, porque se quer sempre receber feedback imediatamente ao enviar um
novo vídeo.

Pode-se ver no meu Gerenciador de vídeos muitos desses likes e não likes nos vídeos,
que  geralmente  são  dos  inscritos  mais  engajados.  Recebe-se  likes   e  não  likes deles
imediatamente e isso é muito bom, porque o que se quer saber é que tipo de vídeos se deve
fazer, bem como se irá continuar a produzir os mesmos tipos de vídeo (SOTO, 2017).

Os inscritos são absolutamente essenciais para descobrir quais vídeos valem a pena,
porque é preciso fazer o máximo possível de bons vídeos. O envolvimento acontece através
da sua comunidade no YouTube e fornece um feedback muito valioso (SOTO, 2017).

O principal local onde se pode interagir no YouTube quando está no seu Estúdio de
Criação  está  na  guia  Comunidade,  na  seção  Comentários.  Muitos  dos  comentários  do
YouTube provavelmente serão spam, mas é preciso interagir e responder ao maior número
possível deles (SOTO, 2017). 

4 O EXÉRCITO E AS MÍDIAS SOCIAIS 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_YouTube
https://www.supermonitoring.com/blog/youtube-facts-and-figures-history-statistics/
http://www.videodownloadx.com/pr_060721_2.pdf


Segundo  Serra  (2007,  p.25),  “o conceito  de  mídias  sociais  precede  a  internet  e  as
ferramentas tecnológicas, ainda que esse termo não fosse utilizado. Trata-se da produção de
conteúdos de forma descentralizada e sem o controle editorial de grandes grupos”. 

As  mídias  sociais  são  ferramentas  que  possibilitam  uma  interação  social,  onde
informações  são  compartilhadas  em vários  formatos,  propiciando  a  qualquer  indivíduo  a
publicação de conteúdos e distribuição dos mesmos sem custo algum, valendo-se de vídeos,
fotos,  áudios,  dentre  outros.  O indivíduo que compartilha informações  possui  sua própria
perspectiva, contando sua história e a forma como vê o mundo. (SERRA, 2007).

Segundo  Verde  Oliva  (2017),  foi  em novembro  de  2010  que  o  Exército  Brasileiro
passou a utilizar as mídias sociais, e desde então, como entidade pública, tem sido referência
na  utilização  destas  ferramentas.  Através  das  mídias  sociais  a  instituição  divulga  suas
atividades e mantém a sociedade informada a respeito de suas ações, atingindo um público
eclético e diversificado.

Diante  deste  quadro,  a  instituição  vem se  tornando  mais  conhecida  e  transparente,
respondendo aos questionamentos da sociedade de forma eficiente e fornecendo uma média
de cinco a oito matérias novas diariamente (VERDE OLIVA, 2017).

Além dos canais de divulgação, o Exército Brasileiro tem pautado esforços em utilizar
os canais de relacionamento, a fim de que haja um contato direto com o cidadão, pretendendo-
se que em um futuro próximo estes canais forneçam argumentos para decisões estratégicas,
havendo a colaboração do cidadão para com a instituição, já sendo possível tal processo com
alguns órgãos de Direção Geral, a exemplo da Diretoria de Serviço Militar (VERDE OLIVA,
2017).

O Exército Brasileiro, através do Centro de Comunicação Social do Exército, administra
os perfis oficiais da instituição no Linkedin, Facebook, Twitter, Instagram e Youtube, onde
uma  equipe  multidisciplinar  conta  com  especialistas  em  comunicação  digital,  relações
públicas e publicidade que desenvolvem um trabalho sério e de forma competente.  Desta
forma,  o  Exército  Brasileiro  já  possui  um  número  relevante  de  capital  social,  os  quais
diariamente tomam ciência das matérias publicadas e ficam informados a respeito das ações
da instituição (VERDE OLIVA, 2017).

Mensalmente,  o  número  de  visualizações  das  postagens  alcançam  a  marca  de  50
milhões, o que se dá devido à escolha do material a ser publicado, bem como a utilização de
uma linguagem que prende o público.  Desta  forma,  a  instituição não necessita  despender
recursos a fim de contratar uma agência de publicidade, o que despenderia dinheiro público
(VERDE OLIVA, 2017).

A principal  mídia  social  utilizada  pela  instituição  é  o  Facebook,  o  qual  vem sendo
utilizado desde 2010, alcançando em 2014 o primeiro lugar em número de fãs na categoria
Governo no Brasil. Com isso, as postagens neste canal chegam a alcançar mais de 40 milhões
de pessoas mensalmente (VERDE OLIVA, 2017).

O Twitter é outra mídia social utilizada pelo Exército Brasileiro, trazendo um toque de
humor em suas postagens, apesar da utilização da linguagem e vocabulários dos quartéis. A
utilização desta mídia teve início no ano de 2015, chegando a primeira postagem a alcançar
mais de 300 mil usuários e chegando atualmente à casa dos 2 milhões de usuários. Através do
projeto  Líderes  de  Opinião  criou-se  contas  para  personalidades  militares,  onde  tem-se  o



Comandante  do  Exército  como  principal  perfil,  sendo  atualmente  um  dos  grandes
influenciadores do Brasil no Twitter (VERDE OLIVA, 2017).

Em 2015 o CCOMSEx criou um perfil  no Instagram, tendo como temática “Braço-
Forte”, onde publicam-se fotos de alta qualidade que divulgam a instituição, contando com a
adesão de mais de 400 mil seguidores. No ano de 2016 unificou-se a conta no Youtube com a
TV Verde Oliva, sendo este o único canal de divulgação de vídeos, incorporando-se a mesma
à página da internet do EB (VERDE OLIVA, 2017).

O canal do Youtube divulga as ações do EB, tanto de cunho social quanto da defesa do
país,  além de demonstrar  os  novos armamentos  adquiridos  pela  instituição  e  promover  a
mesma, para que a sociedade seja informada das ações tomadas pelo EB (VERDE OLIVA,
2017).

A última mídia social utilizada pelo EB foi o Linkedin, conectando perfis profissional,
onde são divulgados artigos e seminários, bem como informam a respeito de vagas para o
ingresso na instituição (VERDE OLIVA, 2017).

O tipo de OM é quem dita a mídia social a ser utilizada, devendo atender as seguintes
condições:

Quadro 2 – Mídias sociais e OM

ESCALÃO FACEBOOK INSTRAGRAM TWITTER YOUTUBE LINKEDIN

Exécito 
Brasileiro

SIM SIM SIM SIM SIM

ODG – ODS – 
ODOp Cmdo 
Mil de Área

SIM SIM SIM SIM NÃO (1)

Divisão de 
Exécito – Região 
Militar  - 
Diretoria - OADI

SIM SIM NÃO NÃO NÃO (1)

Grande Unidade SIM SIM NÃO NÃO NÃO

AMAN, ESA, 
IME

SIM SIM NÃO SIM NÃO (1)

Demais 
Estabelecimentos
de Ensino

SIM SIM NÃO NÃO NÃO

Colégio Militar 
(2)

SIM SIM NÃO SIM NÃO (1)

Unidade SIM SIM NÃO NÃO NÃO

Sabunidade SIM SIM NÃO NÃO NÃO



Isolada 

Tiro-de-Guerra SIM SIM NÃO NÃO NÃO

Fonte: DO AUTOR, 2019

Através da utilização das mídias sociais, o EB tem avançado na Comunicação Social,
onde através de informações, a sociedade brasileira tem reconhecido o trabalho dos militares,
o que tem sido de suma importância para a instituição, demonstrando que a mesma encontra-
se no caminho certo no que diz respeito ao relacionamento com a sociedade, haja vista o
retorno que tem obtido.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A internet trouxe grandes avanços para um processo de globalização, a qual se dá
através, principalmente, das mídias sociais. Diante deste quadro, e da necessidade de manter
uma comunicação  efetiva  entre  seus  membros  e  entre  a  sociedade,  o  Exército  Brasileiro
também recorreu às mídias sociais.

A preocupação com a Comunicação Social no Exército Brasileiro surgiu nos anos de
1951, e nos dias atuais é uma importante ferramenta no processo de tomada de decisão e
interação com a opinião pública.

A sociedade  atualmente  confia  na  instituição  e  dá  credibilidade  à  mesma,  sendo
importante que seus feitos sejam expostos nos órgão de mídia, a fim de preservar a imagem
institucional, bem como fortalecer os laços com a sociedade.

Desta forma, o Centro de Comunicação Social do Exército assessora o Comandante,
desenvolvendo e coordenando as atividades de comunicação em nível estratégico. Com isso, a
utilização de várias mídias sociais é relevante.

Neste estudo, apesar de se constatar que o facebook é a mídia mais utilizada pelos
militares,  deu-se  ênfase  ao  Youtube,  tendo  em  vista  ser  o  mesmo   uma  ferramenta  que
propicia a criação de uma comunidade de inscritos, onde tem-se um feedback imediato sobre
o que o público gostou ou não, o que foi mais assistido, como forma de se ter uma ideia do
interesse do público pelo conteúdo.

       Desta forma, o Exército Brasileiro, através das mídias sociais, conecta-se com o mundo,
fornecendo a todos informações sobre sua atuação e sua história, o que é fundamental para a
credibilidade da instituição.
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