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RESUMO

Esta pesquisa descreve a prática de marketing por organizações públicas no contexto da era digital, especificamente quanto ao uso das redes sociais. Compreendam-se como

redes sociais os conjuntos de pessoas e instituições e suas conexões mediadas por um dispositivo ligado à web. Os objetivos da pesquisa são: a) Analisar como as prefeituras de

Belo Horizonte, Passos, Pouso Alegre, Poços de Caldas e Varginha utilizam a rede social Facebook para comunicar a população; b) Analisar como essas prefeituras planejam

suas ações de interação com o público-alvo; c) Analisar a repercussão de postagens e verificar se há monitoramento e mensuração de resultados pelas prefeituras. Descritivo e

de natureza qualitativa, esse estudo faz uso de levantamento bibliográfico, seguido de pesquisa documental nas páginas de Facebook das cinco prefeituras, no período de maio a

outubro de 2016. Os resultados parciais mostram que a Prefeitura de Belo Horizonte utiliza de forma diversificada a sua rede social, com temas de utilidade pública, pontos

turísticos e variedades. As postagens com imagens da cidade são as que mais geram “curtidas”, comentários e compartilhamentos. Vê-se que o Facebook da Prefeitura de Belo

Horizonte acerta no gosto do mineiro: valorizar suas raízes (ver fotos da sua cidade), saber notícias da cidade (utilidades públicas) e o bom humor. Já na Prefeitura de Pouso

Alegre nota-se um trabalho voltado à utilidade pública. Todas as postagens que ultrapassaram 100 “curtidas” tinham relação com o tema, como, por exemplo, uma postagem

sobre concurso público.  Observa-se que a Prefeitura de Pouso Alegre não ousa em suas postagens e faz um trabalho concentrado na comunicação convencional. Os dados das

prefeituras de Passos, Poços de Caldas e Varginha encontram-se em fase de coleta e análise. Pretende-se que essa pesquisa contribua para a discussão sobre os novos rumos

da comunicação, tendo em vista a crescente influência das mídias sociais no cotidiano de pessoas e instituições.
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