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RESUMO 

As redes sociais possibilitam as organizações governamentais aplicarem novas formas de 

levar informação ao seu público-alvo a partir de uma resposta rápida e interativa que a 

internet hoje nos oferece enquanto sociedade de rede. Com isso, a comunicação 

governamental visa à prestação de contas do governo à sociedade, tendo um caráter 

informativo, objetivando esclarecer as ações e práticas de determinado governo bem como se 

tornando ferramenta poderosa para um relacionamento pessoal e interpessoal entre os 

governantes e a própria sociedade. O Facebook, maior rede social do mundo criado para as 

pessoas manterem contato com amigos e familiares, hoje é também um local para a 

comunicação entre o Estado e os cidadãos. Este trabalho tem como objetivo verificar e 

analisar a estrutura de comunicação governamental das prefeituras da Fronteira Oeste do Rio 

Grande do Sul no Facebook, a forma como disponibilizam informação e como dialogam com 

a sociedade por meio deste canal. A pesquisa caracteriza-se como exploratória, de abordagem 

qualitativa e quantitativa, permitirá compreender a trajetória recente da comunicação 

governamental no ambiente digital utilizado nos municípios. Tais análises evidenciaram que 

grandes partes dos munícipios que possuem páginas, sofrem da falta de consciência dos 

gestores municipais sobre a importância e funcionalidade de uma comunicação 

governamental e a falta de investimento em pessoas qualificadas para gestão eficaz de redes 

sociais, dados considerados preocupantes no que se referem à forma que as assessorias 

conduzem a comunicação em virtude da falta de planejamento e diversos outros fatores, 

deixando assim, um vácuo no processo de democratização da informação. 
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