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Analyze the level of engagement of the government's Facebook pages in northeastern Brazil See the actual engagement and check the
themes of the posts, analyze the interactions of followers (likes, comments, shares), describe the use of this tool by the public
authorities and describe the importance of engagement. Netnography was used in order to analyze the level of engagement of users on
Facebook pages in the nine states of the Northeast region of Brazil. Data from Facebook were collected in two ways: through direct
observation of researchers and through the Facepager platform the average engagement rate of the states in the Northeast during the
survey period was observed, where a surprise was obtained when calculating the rates and comparing among the states, the fact that the
Ceará government had the highest average engagement in the period Recognizing the technological advance and the increasing
popularization of the internet through social networks, and how it has made life easier for people and managers, the importance of
engagement as a way of intertwining the relationship between government and citizens was noted Ícone "Verificada pela comunidade"
Abrir no Google Tradutor Social networks proved to be a great tool for a closer relationship with the public, already widely used by
companies that manage to significantly increase their numbers through the use of such resources, with the governments of the
northeastern states it was no different.
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ENGAJAMENTO EM REDE SOCIAL FACEBOOK EM PÁGINAS DO GOVERNO: UM ESTUDO DO NORDESTE
BRASILEIRO

Analisar qual o nível de engajamento das páginas do Facebook dos governos do território nordeste brasileiro Ver o real engajamento e
verificar quais as temáticas das postagens, analisar as interações dos seguidores (curtidas, comentários, compartilhamentos), descrever a
utilização desta ferramenta pelo poder público e descrever a importância do engajamento. Utilizado a netnografia com a finalidade de
analisar o nível de engajamento dos usuários nas páginas do Facebook dos nove estados da região Nordeste do território Brasileiro. Os
dados do Facebook foram coletados de duas formas: por meios de observação direta dos pesquisadores e por intermédio da plataforma
Facepager foi observada a taxa média de engajamento dos estados do Nordeste no período da pesquisa, onde obteve-se uma surpresa ao
calcular as taxas e comparar entre os estados, o fato de que o governo cearense obteve a maior média de engajamento no período
Reconhecendo o avanço tecnológico e o aumento da popularização da internet por meio das redes sociais, e como tem facilitado a vida
das pessoas, e gestores, notou-se a importância do engajamento como forma de entrelaçar o relacionamento, entre governantes e
cidadãos. As redes sociais se mostraram como uma ótima ferramenta para uma maior aproximação com o público, já muito utilizada
pelas empresas que conseguem aumentar significativamente seus números, por meio do uso de tais recursos, com os governos dos
estados nordestinos não se mostrou diferente.
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ENGAJAMENTO EM REDE SOCIAL FACEBOOK EM PÁGINAS DO GOVERNO: 

UM ESTUDO DO NORDESTE BRASILEIRO. 

 

RESUMO 

Hodiernamente a sociedade lida com distintas modificações estruturais. Muitas dessas 

modificações estão ligadas ao campo tecnológico, devido à importância das mídias sociais, há 

necessidade da presença dos governos nos mesmos, para atos como comunicação, divulgação, 

prestação de contas, feedbacks, etc., possibilitando assim um engajamento entre o público e a 

gestão pública. De tal modo o presente estudo busca analisar qual o nível de engajamento das 

páginas do Facebook dos governos do território nordeste brasileiro.  A estratégia de pesquisa 

escolhida foi a netnografia onde foram utilizados os próprios registros da rede social Facebook 

do governo do estado, se tratando, portanto, de uma pesquisa documental. No período de 01 de 

outubro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, poucos posts buscavam incentivar a participação 

direta do cidadão, houve uma média geral de postagem de 1,7 publicações por dia durante o 

período de análise, das nove páginas apenas uma teve uma taxa de engajamento 

consideravelmente boa que foi a página do governo do Ceará.   

 

Palavras-chave: Engajamento. Administração pública. Facebook. Rede social. Governo.    

 

ABSTRACT 

Today, society deals with different structural changes. Many of these changes are linked to the 

technological field, due to the importance of social media, there is a need for the presence of 

governments in them, for acts such as communication, dissemination, accountability, 

feedbacks, etc., thus enabling engagement between the public and the public. public 

Management. In this way, the present study seeks to analyze the level of engagement of the 

Facebook pages of the governments of the northeast Brazilian territory. The research strategy 

chosen was netnography, where the state government's Facebook social network records were 

used, therefore, it was a documentary research. In the period from October 1, 2019 to December 

31, 2019, few posts sought to encourage direct citizen participation, there was an overall 

average of 1.7 posts per day during the analysis period, of the nine pages only one had a 

considerably good engagement rate that was the page of the government of Ceará.. 

 

Keywords: Engagement. Public administration. Facebook. Social network. Government. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ultimamente permanecer conectado na internet, sendo mais preciso nas redes sociais, 

é de fundamental importância para o poder público, seja para informar, divulgar, receber 

feedback ou criar um relacionamento com o público. Para Torres (apud BORCATO, 2016), 

as redes sociais são sites para desenvolver interação social, criação de conteúdo e 

compartilhamento de informações em diversos formatos.  

O engajamento torna-se um fator essencial no processo de comunicação e divulgação 

nas mídias sociais, levando em consideração seu conceito que se refere ao ato de criar uma 

conexão mais intensa e significativa entre o prestador de serviço ou produto para com o 

consumidor e que persiste ao longo do tempo. (DE SOUZA, 2012) 

De fato, desde a popularização da internet no Brasil ocorrida em meados dos anos 

90, o setor público busca se apropriar desta ferramenta para aproximar-se dos cidadãos 

usuários dos serviços públicos. (DALTRO; SANTOS, 2017). De acordo com o IBOPE 

(Rocha, 2013), no Brasil o Facebook possui uma audiência correspondente a 73,5% das 

audiências das redes sociais. A partir deste ponto surgiu a necessidade de problematizar a 

seguinte questão: Qual nível de engajamento nas páginas dos Facebook dos governos dos 

estados do território nordeste brasileiro?  

O presente estudo tem por objetivo geral analisar o nível de engajamento das páginas 

do Facebook dos nove estados que estão situados na região nordeste do Brasil, a partir deste 

ponto conceituar mídias sociais e engajamento, assim também como verificar quais as 

temáticas das postagens, analisar as interações dos seguidores (curtidas, comentários, 

compartilhamentos), descrever a utilização desta ferramenta pelo poder público e descrever 

a importância do engajamento.  

A principal motivação para sustentar o presente projeto de pesquisa, reside por 

observar o notável aumento e a popularidade da internet e a facilidade ao acesso da mesma 

por meio da utilização das redes sociais, que atualmente são um dos principais canais de 

comunicação e interação social, surgiu a necessidade de observar como os órgãos públicos 

estão utilizando tais ferramentas.  

Podemos afirmar que ao estudar sobre o tema, buscou-se alcançar um entendimento 

mais amplo sobre como o setor público tem utilizado a rede social Facebook como um canal 

de comunicação para ampliar o engajamento. O Público alvo desta pesquisa foi a 

comunidade em geral que tem interesse em assuntos relacionados a gestão pública e gestores 
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públicos, tendo como base o engajamento entre os órgãos públicos e a comunidade por meio 

do Facebook. 

O presente estudo foi estruturado de forma a iniciar trazendo os conceitos de mídias 

sociais e engajamento, visando trazer uma maior compreensão aos leitores no tocante ao 

tema abordado, posteriormente é apresentado a relação entre as mídias sociais e o setor 

público, dando seguimento, é apresentado a metodologia utilizada para a construção deste 

trabalho, no tocante a análise dos resultados da pesquisa, é apresentado a taxa de 

engajamento de cada estado, posteriormente é feito um comparativo entre as taxas de 

envolvimento dos governos nordestinos na rede social Facebook no período de pesquisa.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1. Conceito mídias sociais 

O tema mídias sociais tem se mostrado bastante pertinente em nossos dias e diversos 

autores trazem conceitos diferentes, como por exemplo, Bueno (2015 apud BORCATO, 

2016) conceitua as redes sociais na internet, sendo como serviços baseados na web que 

permitem aos usuários construir um perfil público ou semi-público, dentro de um sistema 

limitado, se relacionar com outros usuários com os quais se estabelece uma conexão 

voluntária. 

Enquanto para Torres (apud BORCATO, 2016), as redes sociais são sites para 

desenvolver interação social, criação de conteúdo e compartilhamento de informações em 

diversos formatos, os usuários criam perfis e se relacionam com outras pessoas, através de 

fotos, vídeos, mensagens e lista de amigos entre as principais redes sociais estão o Facebook, 

o Instagram e o Twiter. As mídias sociais são, portanto, meios de interação entre pessoas por 

intermédio de perfis públicos para compartilhar informações de diversos formatos como 

fotos, vídeos, áudios, mensagens de texto e entre outros. Sendo assim as empresas podem 

usar esses meios para campanhas publicitárias de vários formatos, além da interação direta 

com o cliente.  

 “A internet é o lugar onde o comércio irá aparecer e nós devemos estar lá” Peter 

Winter, (apud. Dizard, 2000, p. 234), com a advento da internet no mundo empresarial, 

várias oportunidades foram surgindo, dentre elas está essa fortíssima ferramenta que 

conhecemos como “Mídias Sociais” podendo ser definida como tecnologias e práticas on-

line usadas para disseminar conteúdo, provocando o compartilhamento de opiniões, ideias 
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propostas, experiências e perspectivas, de uma forma interativa com o público. (Cacho e 

Azevedo, 2010, p. 4). 

O meio digital possibilitou e intensificou o modo pelo qual a sociedade civil se 

comportava, no que diz respeito a organização, transparência, comunicação e dentre outros 

fatores, gerando uma nova visão de ambiente. De forma ampla a atmosfera digital 

possibilitou e potencializou a sociedade cívica de forma coletiva, por meios de um novo 

aspecto, mais vasta que pensou o espaço e o formato ideal para o crescimento da mesma.  

Sites de redes sociais como por exemplo o Facebook, Instagram entre outros são 

utilizados com frequência através da internet para a expressão, onde de certa forma há muita 

liberdade, ou seja, um ambiente virtual livre, sendo definidos por Boyd e Ellison (2007, 

apud. RECUERO, 2009, p. 102) como aqueles sistemas que permitem a construção de uma 

persona através de um perfil ou página pessoal, a interação através de comentários, e a 

exposição pública da rede social de cada autor. De acordo com o IBOPE (Rocha, 2013), no 

Brasil o Facebook possui uma audiência correspondente a 73,5% das audiências das redes 

sociais. Onde a Bahia é destaque nas regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste, com o maior 

número de usuários (Serasa Experian, 2013). Conforme menciona Douglas Silva (2020) o 

Brasil foi o 4º país com maior número de usuários ativos no mundo no mês de abril de 2020. 

 

2.2. Conceito de engajamento  

A conceituação da expressão engajamento ganhou mais ênfase nesta década, onde 

vem sendo estudada por algumas disciplinas de cunho acadêmico, tais como a Sociologia, 

Comportamento Organizacional, Ciência Política e Psicologia (BRODIE et al., 2011). 

 
Na Sociologia, o foco está no engajamento cívico; na Ciência Política, no 

engajamento do Estado e na abrangência desse engajamento. Na Psicologia, o 

interesse está no engajamento social, de tarefa e ocupacional; a Psicologia 

Educacional centra-se no engajamento do estudante. Já na disciplina 

Comportamento Organizacional o objeto de estudo é o engajamento do 

funcionário (BRODIE et al., 2011; HOLLEBEEK, 2011b, apud DOS SANTOS 

MARRA et al., 2013). 

 

“Engajamento refere-se à criação de uma conexão mais profunda e significativa entre 

a empresa e o consumidor e que perdura ao longo do tempo” (DE SOUZA, 2012). Tratando-

se da definição de engajamento, seu conceito central vem como uma resposta dos 

consumidores para com uma marca, empresa ou prestadora de serviços, podendo ser público 
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ou privada, esse retorno comportamental pode ser através de envolvimento, 

compartilhamento de ideias e de fidelidade (VAN DOORN et al., 2010).   

“Ser engajado é estar envolvido, ocupado e interessado em alguma coisa”.  (Higgins, 

2006, apud DOS SANTOS MARRA et al., 2013). Desta forma entende-se que no que diz 

respeito ao engajamento político para com a comunidade o mesmo se dá através da interação, 

comunicação e o relacionamento, podendo ser praticados por meios desta ferramenta 

(Facebook) que vem sendo fortemente difundida no mundo, através de publicações que 

venha a deixar claro os feitos da gestão atual e consequentemente a opinião dos usuários, 

que por sua vez usufruem da gestão pública, desta forma aumentando o engajamento entre a 

comunidade e o setor público.  

Vivek (2009) apresenta a definição de engajamento como uma conexão e 

participação do consumidor com as ofertas de uma organização ou com suas atividades 

organizadas. Trazendo esse conceito para o âmbito da administração pública, colocando o 

público/população como o consumidor do serviço que de fato é, e a gestão pública como a 

organização, essa participação da comunidade em questões ligadas a tomada de decisões ou 

interação que se relaciona com a gestão política é vital para manter a Transparência, 

Participação e Prestação de contas aos envolvidos. 

 

2.3. Mídias sociais e o setor público 

Hodiernamente o uso da internet pelos brasileiros é considerado expressivo, dados 

expostos pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad C), publicadas 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que de 2017 para 2018, 

o percentual de residências em que a Internet era utilizava passou de 80,2% para 83,8%, 

dados relativos à área urbana, e um acréscimo de 41,0% para 49,2%, em área rural.   

“Desde a popularização da internet ocorrida em meados dos anos 90, o setor público 

vem se apropriando desta ferramenta para aproximar-se dos cidadãos usuários dos serviços 

públicos. ” (DALTRO; SANTOS, 2017). Mas algo de maior importância do que o aumento 

e a facilidade ao acesso à internet e seus recursos como se tem hoje, é importante orientar e 

conscientizar a população sobre o valor e tamanha importância da participação nas decisões 

públicas, “que só acontece através da educação, da conscientização cidadã e politização da 

população” (BRISOLA, LEAL, PACHECO e CRISPINO 2012, p. 11). 

A sociedade e os Estados estão passando atualmente por novas perspectivas, 

possibilitando a construção da ideia de um cidadão mais presente por meio do denominado 
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governo eletrônico sendo ele “uma infraestrutura única de comunicação compartilhada por 

diferentes órgãos públicos a partir da qual a tecnologia da informação e da comunicação é 

usada de forma intensiva para melhorar a gestão pública e o atendimento ao cidadão”. 

(ROVER. 2012) 

 A motivação para a construção do governo eletrônico envolve variadas razões, 

podendo ser de cunho econômico, político e cultural, além de colocar o governo ao alcance 

de todos, podemos dizer como características importantes desse processo de construção 

sendo elas, gerenciamento eficiente dos trabalhos os conteúdos disponíveis, a capacitação e 

participação das pessoas envolvidas. (ROVER. 2012) 

Reconhecendo que hoje as mídias sociais, especificamente o Facebook, que no 

mundo possui 2,2 bilhões de usuários ativos (OLIVEIRA, 2018).  Sabendo o poder de 

alcance global para distintos públicos, mas de uma forma um pouco mais abrangente, o 

público mais jovem, onde só no Brasil cerca de 57 milhões de usuários são das idades entre 

dezoito e trinta e quatro anos (DELGADO, 2018) por serem um pouco mais assíduos na 

utilização das mesmas, reconhecendo isso, tal recursos tem se tornado uma ferramenta que 

pode auxiliar a rejuvenescer o engajamento cívico, fazendo com que os jovens se envolvam 

cada vez mais sobre questões públicas. (COLE, 2009) 

Ao fazer a utilização das mídias sociais, o setor público pode dar indícios da forma 

em que o governo está a respeito de sua transparência, e engajamento com os cidadãos (DOS 

SANTOS e SILVA, 2017). Isso acontece pela facilidade e agilidade na propagação das 

noticiais postadas, tamanho de potencial de alcance das informações, onde as pessoas em 

qualquer lugar poderão ter acesso na palma de suas mãos. 

Isso como já proposto pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do 

Estado (1995) onde diz serem necessidades do cidadão tanto “informação ao cidadão a 

respeito do funcionamento e acesso aos serviços públicos, e quaisquer outros 

esclarecimentos porventura solicitados, assim como ao recebimento de reclamações e 

sugestões do cidadão sobre a qualidade e a eficácia dos serviços públicos que demandam 

uma resposta proativa da Administração Pública a respeito. ” 

Em 2011, na mesma direção apontada pela Reforma Gerencial, foi promulgada a 

Lei nº 12.527 (2011), conhecida como Lei de Acesso à Informação (LAI), que 

regulamenta o direito constitucional de acesso às informações públicas. Ao entrar 

em vigor em 16 de maio de 2012, este dispositivo criou mecanismos que 

possibilitam, a qualquer pessoa, física ou jurídica o recebimento de informações 

públicas dos órgãos e entidades da administração pública. Esta lei atribui aos 

órgãos e entidades públicos o dever garantir à sociedade o direito de acesso à 

informação, que deve ser disponibilizada de forma transparente, clara e em 

linguagem de fácil compreensão. A lei prevê o uso da internet na divulgação de 
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informações e isto levou os órgãos públicos a utilizarem não só websites oficiais, 

mas, também, mídias sociais para essa finalidade. (DALTRO, et al, 2017.) 

 

Dado isto, precisa se ter em mente de que o governo eletrônico se trata de uma 

infraestrutura de comunicação usufruída e partilhada por diversos órgãos do poder público, 

que valer-se da tecnologia da informação com o objetivo de melhorar a comunicação da 

gestão pública para com a população. “As tecnologias de informação e comunicação 

reconhecidamente tem potencial imenso na administração pública. ” (LENHARD, 2016) O 

Facebook por exemplo, pode auxiliar no G2C, que é a relação entre governo e cidadão, 

podendo disponibilizar onde estão sendo investido os recursos do governo, eventos culturais 

ocorridos, esclarecimento de assuntos pertinentes a gestão, opinião pública na tomada de 

decisão como reclamações, sugestões e elogios. 

As redes sociais, são ótimas ferramentas para o engajamento cívico, publicação de 

informações ao mesmo passo que auxilia aos gestores públicos a se relacionarem com a 

sociedade, vale ressaltar o fato do comprimento do princípio da publicidade, que garante a 

transparência no setor público, para servir de fundamento a este princípio existe a Lei nº 

12.527 de 2011 – a Lei de Acesso à Informação – chega para observar e regulamentar o 

direito de acesso à informação por parte de todos.  

 

3. METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento deste estudo a estratégia de pesquisa escolhida é a 

netnografia com a finalidade de analisar o nível de engajamento dos usuários nas páginas do 

Facebook dos nove estados da região Nordeste do território Brasileiro, que são compostos 

por: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e 

Sergipe. Identificando os temas das postagens, assim como a interação dos administradores 

dos perfis para com os seus respectivos seguidores, quantidades de curtidas, comentários e 

compartilhamentos, descrevendo a importância do engajamento.  

Para isso, a pesquisa será baseada em estudos de autores contemporâneos tais como 

Leidiane Borcato (2016), Emmanuelle Daltro (2017), Micael Delgado (2018), Wilson 

Dizard (2000), Filipe Oliveira (2018), entre outros pesquisadores que elaboraram trabalhos 

e estudos pertinentes ao assunto. Como objeto de estudo delimitamos os estados da região 

Nordeste do território brasileiro. Tomando como fonte para o procedimento da pesquisa as 
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páginas da rede social Facebook do governo do estado, se tratando, portanto, de uma 

pesquisa documental. 

A técnica de análise escolhida é a netnografia. Trata-se de uma técnica conceituada 

por Kozinets (2014) como “uma forma especializada de etnografia adaptada às contingências 

específicas dos mundos sociais de hoje mediados por computadores”. Neste caso a coleta de 

dados proposta está diretamente ligada ao engajamento online na rede social Facebook.  

O objetivo é analisar como são as interações feitas dentro do meio social online. 

Serão utilizados os próprios registros da rede social. Os dados do Facebook foram coletados 

de duas formas: por meios de observação direta dos pesquisadores e por intermédio da 

plataforma Facepager, software alemão desenvolvido por Jakob Jünger e colegas. Esta 

plataforma é um serviço de busca de dados públicos disponíveis em sites com base em APIs 

e webscraping. Permite acompanhar estatísticas como número de curtidas, 

compartilhamentos, comentários, entre outros. 

Com uma pesquisa de caráter quali-quanti, foram observadas as publicações dos 3 

últimos meses de 2019. Onde para cada publicação foram analisadas as quantidades de 

comentários por parte do público, respostas dos administradores da página, curtidas, 

compartilhamentos além de analisar as legendas das postagens com objetivo de categorizar 

as mesmas de modo a facilitar o entendimento e saber quais categorias estão mais engajadas. 

Quanto à metodologia utilizada para calcular o nível (taxa) de engajamento foi a seguinte 

formula matemática de Valvasori (2014), (compartilhamentos + comentários + respostas por 

parte dos administradores + curtidas)÷ total de seguidores, esta expressão matemática é 

empregada em diversas citações (Ishida, 2015; Conde, 2016). 

Para a comparação e análise dos dados, também foi utilizado o software Microsoft 

Excel, bem como para a geração dos gráficos e tabelas. 

4. ANALISE DOS RESULTADOS 

4.1. Análise habitantes vs seguidores 

Reconhecendo o Nordeste brasileiro como sendo a segunda região mais populosa do 

país. É possível identificar a popularidade de cada estado estudado através da quantidade de 

seguidores de suas respectivas páginas. Como se pode observar na tabela 01 o estado com 

maior número de seguidores no Facebook é a Bahia com um total de 512.778 seguidores, 

porém acaba perdendo algumas posições ficando em sexto lugar se comparado o percentual 

de seguidores em relação ao número de habitantes, nesse quesito se destaca o estado de 
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Sergipe pois mesmo apesar de possuir o menor número de habitantes da região, onde o total 

de seguidores do estado no Facebook representa 5,22% de sua população, em última posição 

tanto em número de seguidores como também em percentual ao seu número populacional é 

o estado do Rio Grande do Norte com 50.635 seguidores  que representam 1,43% da 

população Potiguar.  

Na sequência segue tabela com a população estimada para o ano de 2020 de cada 

estado e número de seguidores de suas respectivas páginas, além do percentual no 

comparativo dos dois dados 

 

Tabela 1– Comparativo entre os estados 

ESTADO POPULAÇÃO SEGUIDORES % 

Alagoas 3.351.543 110.930 3,31% 

Bahia 14.930.634 512.778 3,43% 

Ceará 9.187.103 342.024 3,72% 

Maranhão 7.114.598 302.780 4,26% 

Paraíba 4.039.277 153.279 3,79% 

Pernambuco 9.616.621 255.380 2,66% 

Piauí 3.281.480 120.664 3,68% 

Rio Grande do Norte 3.534.165 50.635 1,43% 

Sergipe 2.318.822 120.971 5,22% 

TOTAL 57.374.243 1.969.441 3,43% 

Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 

 

4.2. Análise dos temas das publicações e seus níveis de engajamento 

Sobre os temas das postagens nas páginas oficiais dos governos dos estados do 

Nordeste todas as publicações envolviam informações sobre a gestão pública, desse modo 

foram divididos os temas da seguinte forma: economia, educação, lazer/turismo, obras, 

saúde e informações diversas (estão inclusas em informações diversas postagens 

relacionadas conteúdos que não se inclui nas demais categorias, tais como, comunicados, 

lives, notas de pesar, falecimento e outras.) 

 

4.2.1. Alagoas 
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Durante o período analisado o Governo de Alagoas teve um número total de 136 

postagens, desse número 65% das publicações foram direcionadas para informações gerais, 

trazendo noticiais e acontecimentos de interesses públicos um destaque também é o fato de 

que apenas 4% dos posts foram direcionados para o tema da educação. Como se pode 

observar no gráfico 01.  

 

Gráfico 01 - Quantidade de Publicações por categoria: Alagoas 

 
Fonte: Dados da pesquisa 2020. 

 

No que se refere ao engajamento foi observado que houve um número de 420 

compartilhamentos, com um destaque para o tema de lazer/turismo pois mesmo possuindo 

uma pequena porcentagem na quantidade de postagens, obteve um total de 87 repostagens, 

tal tema possui também a maior média de engajamento do estado um fato interessante a ser 

citado é o fato de que não houve nenhuma resposta aos comentários do público por parte dos 

administradores da página. Algo que proporcionou uma baixa taxa de engajamento, a tabela 

02 ilustra os dados utilizados para conseguir calcular as taxas de engajamento. 

 

Tabela 02 – Engajamento por categoria: Alagoas 
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Fonte: Dados da Pesquisa 2020. 

 

4.2.2. Bahia 

O Governo baiano durante todo o período de observação fez um total de 176 

publicações, com um número um pouco mais expressivo foram as publicações que foram 

denominadas como de informações diversas, representando 36% das postagens da página, 

como se pode ver no gráfico 02. 

 

Gráfico 02 – Quantidade de Publicações por Categoria: Bahia 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 2020. 

 

Quanto ao engajamento o governo apresentou bons números, em ambos os temas, 

porém se destacaram as publicações que tratavam a respeito de obras pois se manteve bem 

à frente dos outros temas, em número de compartilhamentos, comentários, curtidas e 

respostas aos comentários dos usuários. Um ponto que chamou a atenção ao analisar a página 

foi o excelente percentual de resposta aos comentários dos seguidores, dados que podemos 

ver expressos na tabela 03. 

CATEGORIA TOTAL COMPARTILHAMENTOS COMENTARIOS CURTIDAS
RESPOSTAS POR PARTE 

DOS ADMS

MÉDIA DE 

ENGAJAMENTO

EDUCAÇAO 5 1 3 62 0 0,012%

ECONOMIA 7 16 20 159 0 0,025%

INFORMAÇOES DIVERSAS 89 274 423 2423 0 0,032%

OBRAS 12 16 25 262 0 0,023%

SAÚDE 8 26 21 225 0 0,031%

LAZER/TURISMO 15 87 53 537 0 0,041%

136 420 545 3668 0
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Tabela 03 – Engajamento por categoria: Bahia 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 2020. 

 

4.2.3. Ceará 

Ao analisar a rede social do governo cearense, foi possível identificar um total de 

130 postagens no período da pesquisa, dentre as quais os temas foram bastante divididos, 

com um pequeno destaque para as publicações voltadas para obras e reformas ao redor do 

estado tal tema ocupou 25% das publicações, pode ser considerado um empate técnico dentro 

das publicações a respeito da educação, lazer/turismo e informações diversas com as 

quantidades de postagens bastante parecidas. Como se pode analisar no gráfico 03. 

 

Gráfico 03 – Quantidade de Publicações por Categoria: Ceará 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 2020. 

 

Um fato interessante ao analisar o nível da taxa engajamento da página do governo 

do estado do Ceará, foi o fato de que mesmo sem realizar respostas aos comentários dos 

CATEGORIA TOTAL COMPARTILHAMENTO COMENTARIOS CURTIDAS
RESPOSTA POR PARTE 

DOS ADMS

MÉDIA DE 

ENGAJAMENTO

EDUCAÇÃO 21 319 219 6037 192 0,06%

ECONOMIA 16 722 435 11435 303 0,16%

INFORMAÇOES DIVERSAS 60 892 864 13440 598 0,05%

OBRAS 34 2011 1473 35452 966 0,23%

SAUDE 30 467 395 9194 364 0,07%

LAZER/TURISMO 15 112 201 2885 171 0,04%

176 4523 3587 78443 2594
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seguidores o governo conseguiu alcançar bons números quanto a taxa calculada, devido ao 

que se pode analisar como excelentes números expressos nas tabelas abaixo. 

 

Tabela 04 – Engajamento por categoria: Ceará 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 2020. 

 

4.2.4. Maranhão 

No que se refere aos temas das publicações do governo maranhense no Facebook, 

foram publicadas um total de 141 postagens ao longo dos três meses em que foram 

analisados para a construção deste trabalho, quanto as categorias analisadas houve apenas 

um pequeno destaque para as postagens que foram definidas como de informações diversas, 

representando 28% do total, o tema menos publicado no estado foi sobre saúde, com apenas 

9 publicações ao longo do período. Como é possível analisar no gráfico 04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04 – Quantidade de Publicações por Categoria: Maranhão 

CATEGORIA TOTAL COMPARTILHAMENTOS COMENTARIOS CURTIDAS
RESPOSTAS POR PARTE 

DOS ADMS

MÉDIA DE 

ENGAJAMENTO

ECONOMIA 15 3658 1911 67573 0 1,426%

EDUCAÇAO 25 7334 2333 108422 0 1,381%

INFORMAÇOES DIVERSAS 24 9588 2496 94381 0 1,297%

LAZER/TURISMO 23 3724 1400 55211 0 0,767%

OBRAS 32 8798 3641 106827 0 1,090%

SAÚDE 11 1837 1128 41617 0 1,185%

130 34939 12909 474031
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Fonte: Dados da Pesquisa 2020. 

 

Sobre a taxa média de engajamento do estado, se destacaram as publicações que 

apresentavam informações voltadas para divulgar eventos e pontos turísticos ao redor do 

estado do Maranhão, que é muito rico ao se tratar de belezas naturais, tal temática superou 

as demais em número principalmente de compartilhamentos, onde as 25 postagens do 

período alcançaram juntas um total de 1456 repostagens, o que proporcionou para que as 

publicações categorizadas como de lazer/turismo obtivesse uma média de engajamento 

bastante superior às demais, como é possível observar na tabela 05.  

 

Tabela 05 – Engajamento por categoria: Maranhão 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 2020. 

 

4.2.5. Paraíba 

A página do Facebook representando o governo paraibano, entre em os meses de 

outubro a dezembro de 2019 realizou um total de 158 publicações, o tema com um maior 

destaque ao se tratar de quantidade posts foi o de Informações Diversas que ao decorrer do 

CATEGORIA TOTAL
COMPARTILHA

MENTOS
COMENTARIOS CURTIDAS

RESPOSTAS POR PARTE 

DOS ADMS

MÉDIA DE 

ENGAJAMENTO

EDUCAÇAO 29 320 145 1834 1 0,026%

ECONOMIA 10 63 81 476 3 0,021%

INFORMAÇOES DIVERSAS 39 276 168 1916 7 0,020%

LAZER/TURISMO 25 1456 214 4689 11 0,084%

OBRAS 29 274 167 1553 9 0,023%

SAUDE 9 45 36 401 3 0,018%

141 2434 811 10869 34

29
20%

10
7%

39
28%

25
18%

29
21%

9
6%

Qtd. De PUBLICAÇÕES por CATEGORIA

EDUCAÇAO ECONOMIA INFORMAÇOES DIVERSAS

LAZER/TURISMO OBRAS SAUDE
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período alcançou a marca de 56 postagens, os demais temas tiveram número bastante 

parecidos entre eles ficando com números entre 18 e 22 publicações no período da pesquisa.  

Ao se tratar de nível de engajamento o tema que alcançou uma média mais elevada 

foram as publicações que tratavam sobre assuntos voltados para a economia, um fator que 

ajudou a elevar tal taxa foram a quantidade de comentários, que se mostrou superior aos 

demais temas, quanto a resposta por parte dos administradores da página a esses 

comentários, houve um número pouco expressivo em relação à quantidade total de 

comentários. Esses dados podem ser analisados na tabela 06. 

 

Tabela 06 – Engajamento por categoria: Paraíba 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 2020. 

 

4.2.6. Pernambuco 

No que se refere a quantidade de publicações o governo do estado de Pernambuco 

utilizou sua página para publicar um total de 156 postagens durantes os meses em que a 

página foi analisada, onde dois temas se destacaram dos demais em número de posts sendo 

o de informações gerais com 63 posts e o de educação com 40 publicações, número superior 

se comparado a mesma categoria com os outros estados Nordestinos. Os demais temas 

ficaram com números em torno de 10 a 15 publicações. 

Quanto ao engajamento o tema que apresentou melhores número, foi o de economia, 

pois mesmo estando entre os temas com menores números quanto a quantidade de 

publicações, conseguiu atingir uma boa média de engajamento, fator que se deve 

principalmente a quantidade de curtidas, a pagina teve um número razoável de respostas por 

parte dos administradores, esses e outros dados podem ser observados na tabela 07. 

  

 

Tabela 07 – Engajamento por categoria: Pernambuco 

CATEGORIA. TOTAL COMPARTILHAMENTO COMENTARIOS CURTIDAS
RESPOSTAS POR PARTE 

DOS ADMS

MÉDIA DE 

ENGAJAMNETO

EDUCAÇÃO 22 244 129 773 4 0,034%

ECONOMIA 19 434 271 898 3 0,055%

INFORMAÇOES DIVERSAS 56 466 131 2655 5 0,038%

LAZER/TURISMO 22 121 147 528 1 0,024%

OBRAS 18 186 152 758 5 0,040%

SAUDE 21 159 95 512 2 0,024%

158 1610 925 6124
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Fonte: Dados da Pesquisa 2020. 

 

4.2.7. Piauí 

Durante o período observado foi possível identificar um total de 162 publicações na 

página do governo do estado do Piauí, um fato interessante sobre a divisão dessas 

publicações quanto aos seus temas foi que a página apresentou números bastante parecidos 

em cada tema, com um pequeno destaque para a categoria de informações diversas; 

No que se refere a taxa de engajamento não houve a mesma igualdade, como ocorreu 

ao analisar a quantidade de postagens, as publicações que ficaram categorizadas como de 

informações gerais ultrapassaram e muito nos quesitos, curtidas, comentários e 

compartilhamentos. Foi observado que o governo não responde os comentários de seus 

seguidores. Dados que ficam evidentes ao se observar a tabela 08. 

 

Tabela 08 – Engajamento por categoria: Piauí 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 2020. 

 

4.2.8. Rio Grande do Norte 

A página oficial do governo potiguar dentro da rede social Facebook publicou um 

total de 163 posts no período o tema menos divulgado foi o sobre obras, com apenas 10 

publicações durante os meses pesquisados, os demais temais possuíram números bastante 

superiores com um destaque para o de informações gerais totalizando 41 postagens. 

Em se tratando do envolvimento por parte dos seguidores da página, para as 

postagens o tema que possuiu a melhor média entre os demais foi o de informações diversas, 

CATEGORIA TOTAL COMPARTILHAMENTOS COMENTARIOS CURTIDAS
RESPOSTAS POR PARTE 

DOS ADMS

MÉDIA DE 

ENGAJAMENTO

EDUCAÇÃO 40 217 179 1156 27 0,015%

OBRAS 10 30 70 353 9 0,018%

INFORMAÇÕES GERAIS 63 3896 706 4366 78 0,056%

ECONOMIA 15 309 182 3422 2 0,102%

SAÚDE 14 139 74 356 11 0,016%

TURISMO 14 107 38 437 6 0,016%

156 4698 1249 10090 133

CATEGORIA TOTAL COMPARTILHAMENTOS COMENTARIOS CURTIDAS
RESPOSTAS POR PARTE 

DOS ADMS

MÉDIA DE 

ENGAJAMENTO

EDUCAÇÃO 24 30 3 184 0 0,007%

ECONOMIA 22 130 77 357 0 0,021%

INFORMAÇOES DIVERSAS 37 1940 321 5127 0 0,165%

LAZER/TURISMO 27 477 33 1219 0 0,053%

OBRAS 32 138 72 501 0 0,018%

SAÚDE 20 91 42 575 0 0,029%

162 2806 548 7963 0
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um fato curioso ao observar, foi que apesar do pouco número em quantidade, as postagens 

voltadas para obras e reformas ao redor do estado, ficaram em segundo lugar ao se tratar da 

média de engajamento, na tabela 09 se pode observar alguns dados sobre as postagens e 

média de engajamento, tal taxa poderia ser maior caso os responsáveis por administrar a 

página respondessem aos comentários dos seus seguidores.  

 

Tabela 09 – Engajamento por categoria: Rio Grande Do Norte 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 2020. 

 

4.2.9. Sergipe 

O governo Sergipano realizou um total de 164 publicações nos três meses finais do 

ano de 2019, do mesmo modo como os demais estados a categoria com um destaque 

numérico ao se tratar de quantidade de publicações foi o de informações gerais com 56 

postagens, o setor com menor representatividade foi o de obras com apenas 8 postagens no 

período. 

Um aspecto bastante interessante, e que não pode deixar de ser mencionado é o fato 

que no final de cada mês o governador atual Belivaldo Chagas Silva realiza uma live 

expondo planos e propostas do governo, além de responder a algumas perguntas da 

população, essas perguntas não foram computadas para a construção e cálculo da taxa de 

engajamento, que teve suas melhores pontuações quando o assunto era sobre eventos, e os 

pontos turísticos do estado, que por sinal é muito bonito, tais publicações foram 

categorizadas como de laser/turismo. Esses dados podem ser observados nos dados expostos 

na tabela 10. 

 

Tabela 10 – Engajamento por categoria: Rio Grande Do Norte 

CATEGORIA TOTAL COMPARTILHAMENTOS COMENTARIOS CURTIDAS
RESPOSTA POR PARTE 

DOS ADMS

MÉDIA DE 

ENGAJAMENTO

EDUCAÇÃO 20 24 20 318 0 0,036%

ECONOMIA 34 89 118 827 0 0,060%

INFORMAÇOES DIVERSAS 41 311 129 1320 0 0,085%

LAZER/TURISMO 29 40 47 543 0 0,043%

OBRAS 10 20 34 284 0 0,067%

SAÚDE 29 63 30 447 0 0,037%

163 547 378 3739 0
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Fonte: Dados da Pesquisa 2020. 

 

4.3. Engajamento dos Estados 

Ao analisarmos a taxa de engajamento estudamos diversos aspectos afim de chegar 

a um resultado, dentre eles um ponto bastante importante, foram as respostas dos 

responsáveis pelas páginas aos comentários dos usuários, um governo se distanciou bastante 

dos demais nesse aspecto que foi o governo baiano atingindo o número de 2594 respostas, 

enquanto que o segundo melhor respondente na ocasião o estado de Pernambuco, apresentou 

apenas 133 respostas, enquanto 4 dos 9 governos analisados não apresentaram 1 resposta 

sequer para os comentários de seus seguidores. Como podemos apreciar no gráfico 05. 

 

Gráfico 05 – Resposta por parte dos administradores 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 2020. 

 

Após perquirir as postagens das páginas oficiais dos estados nordestinos no 

Facebook, pretendendo identificar a média de engajamento de cada governo, foram 

identificadas as médias de curtidas, comentários, respostas dos administradores das páginas 

e compartilhamentos de cada estado, esses dados foram somados, em seguida dividido pela 

CATEGORIA TOTAL COMPARTILHAMENTOS COMENTARIOS CURTIDAS
RESPOSTAS POR PARTE 

DOS ADMS

MÉDIA DE 

ENGAJAMENTO

EDUCAÇÃO 21 54 9 240 0 0,012%

ECONOMIA 13 23 13 191 0 0,014%

INFORMAÇOES DIVERSAS 56 207 479 1579 6 0,034%

LAZER/TURISMO 34 516 70 1562 0 0,052%

OBRAS 8 56 12 216 0 0,029%

SAÚDE 32 89 18 390 0 0,013%

164 945 601 4178 6

0

2594

0 34 20 133 0 0 6
0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

RESPOSTAS POR PARTE DOS ADM
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quantidade de seguidores, por fim encontramos a taxa média de engajamento ao multiplicar 

o resultado obtido por 100. 

Ao examinar e comparar as taxas de engajamento de cada governo, foi encontrado 

uma informação surpreendente, pois o governo cearense possuidor da maior taxa de 

envolvimento, foi justamente o estado com a menor quantidade de postagens no decorrer do 

período de análise, além de ser um dos governos que não foi identificado respostas por parte 

dos administradores da página aos comentários dos seguidores. A taxa de 1,174% de 

engajamento do estado do Ceará é justificada pelo fato de que as publicações apresentaram 

excelentes números de curtidas, compartilhamentos e comentários. No gráfico 06 é 

apresentado as médias de engajamento de cada estado. 

 

Gráfico 06 – Média de engajamento 

 
Fonte: Dados da Pesquisa 2020. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Reconhecendo o avanço tecnológico e o aumento da popularização da internet por 

meio das redes sociais, e como tem facilitado a vida das pessoas, e gestores, notou-se a 

importância do engajamento como forma de entrelaçar o relacionamento, entre governantes 

e cidadãos. 

O presente trabalho buscou analisar o nível de engajamento nas páginas oficias do 

Facebook dos nove estados do Nordeste brasileiro. Para realização da pesquisa foi definido 

como período de estudos os meses de outubro à dezembro de 2019, onde foram verificados 
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a quantidade e quais os temas das publicações postadas nas páginas dos governos, foi 

analisado também como os seguidores tem interagido com as postagens. 

As redes sociais se mostraram como uma ótima ferramenta para uma maior 

aproximação com o público, já muito utilizada pelas empresas que conseguem aumentar 

significativamente seus números, por meio do uso de tais recursos, com os governos dos 

estados nordestinos não se mostrou diferente, onde todos os nove governos fazem o uso do 

Facebook como recurso para divulgar informações referentes a gestão. 

Os gestores se mostraram não apenas preocupados em apenas ter uma rede social do 

governo, mais também em movimenta-las com postagens diárias, com uma média de geral 

de postagem de 1,7 publicações por dia durante o período de análise um número bastante 

positivo, pois demonstrou como os governos consideram importante utilizar a página oficial 

do estado no Facebook como um meio eficiente para manter a população informada, 

apresentando postagens sempre com temáticas bastante diversificadas, onde foram 

apresentados alguns temas como educação, saúde, economia, obras, turismo/lazer. 

Foi constatado durante a pesquisa com respeito aos comentários nas publicações, foi 

que parte do público utiliza tal recurso da rede social para elogiar, reclamar ou até mesmo 

para cobrar por promessas não cumpridas pelos governadores. Porém a grande maioria 

desses comentários não eram respondidos, fato que ficou evidente pois 4 dos nove estados 

não expressaram uma resposta sequer aos seus seguidores, outros 4 governos encontramos 

alguns poucos comentários de respostas, número considerados insignificantes, o único 

estado que no período estudado apresentou um número significativo de respostas aos 

usuários foi o governo do estado da Bahia. Cuja taxa de resposta por parte dos 

administradores da página foi de 72%. 

Por fim foi observada a taxa média de engajamento dos estados do Nordeste no 

período da pesquisa, onde obteve-se uma surpresa ao calcular as taxas e comparar entre os 

estados, o fato de que o governo cearense obteve a maior média de engajamento no período, 

apesar de que durante os três meses em que a página foi observada, não houve nenhuma 

resposta aos comentários dos usuários, o estado ficou em primeira posição pois possuiu bons 

números em quantidade de curtidas, compartilhamentos e comentários, mesmo sendo parte 

desses comentários reclamações ou cobranças quanto a gestão do estado.  

Reconhecendo que o tema envolvendo engajamento, gestão pública e Facebook está 

longe de ser findado, a pesquisa se mostrou bastante eficiente no que se refere ao calcular a 

taxa de engajamento, recomenda-se a elaboração ou produção de novos trabalhos, inclusive 
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em outras redes sociais, a fim de comparar de forma anual o desenvolvimento da taxa de 

engajamento, vale a pena ressaltar que tal pesquisa pode ser realizada em outras regiões do 

país ou até mesmo ser utilizada para se estudar páginas oficiais de prefeituras municipais, 

pois é uma ótima ferramenta para se identificar a qualidade de eficiência das mídias sociais 

utilizadas pela gestão pública.  
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