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RESUMO

Este estudo analisa a Comunicação Pública por meio da participação popular no Facebook, com foco nas possibilidades da comunicação e 
inovação tecnológica. O corpus é constituído, a partir do perfil institucional do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG). A 
problemática busca responder como a comunicação publicitária, produzida e veiculada nas Novas Plataformas Midiáticas, pode influenciar na 
imagem deste Órgão Público e qual a finalidade e recondução da utilização destes meios midiáticos. Neste cenário, órgãos governamentais 
perceberam a importância de se comunicar com a sociedade, proporcionando espaços de interação na internet. Diante desse contexto, a 
presente pesquisa justifica-se pela necessidade de compreender o uso das plataformas midiáticas, não apenas como meios de conversação ou 
contato, mas, também, como espaço de defesa, prestação de contas e difusão de ideias e valores de cidadania. A análise de conteúdo proposta 
por Bauer (2002) é aplicada como método de pesquisa deste estudo, por meio do monitoramento da utilização e apropriação da ferramenta, no 
perfil institucional do MPOG. A sustentação teórica baseia-se nos elementos característicos definidos por Palacios (2002), na produção de 
conteúdos para a Web; verificando de que forma esta rede social tem contribuído na construção do debate de políticas públicas na internet. Os 
resultados revelam a importância do uso da rede social, Facebook, na esfera pública. Para Matos (2011), esse modelo de comunicação tem como 
núcleo, a comunicação social-midiática do governo para com a sociedade. No entanto, nota-se, ainda, que esse tipo de comunicação online deve 
ser adaptada na linguagem da plataforma inserida para facilitar a leitura por parte dos seguidores. Por fim, observou-se que as novas ferramentas 
tecnológicas contribuem para uma comunicação direta, podendo considerar a rede social, Facebook, uma mediação por proporcionar espaços de 
debates, opiniões, discussões nas decisões governamentais. Conclui-se que o MPOG busca construir um diálogo melhor entre o Estado e a 
sociedade no ambiente online, o que o tem tornado referência em um tipo de Comunicação Pública que fornece participação à população em 
determinados programas públicos, no intuito de contribuir para o desenvolvimento do País.
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