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Situação Atual

Os diferentes Tribunais de Contas do Brasil 

gerenciam contas nas redes sociais de forma 

independente.



Objetivo
Criar padrões

Ter uma linha de ação 

semelhante nas redes 

sociais dos TCs no Brasil, 

estabelecendo objetivos 

comuns.

Atingir mais público

Criar conteúdo que possa 

ser de interesse para toda a 

população

● Mudança de imagem: 

mais próximos

● Transparência e 

efetividade

Compartilhar experiências

Compartilhar as ações que 

tiveram sucesso e verificar 

soluções para solucionar 

eventuais crises na Social 

Media



Diagnóstico das contas dos TCs no 
Facebook



- Publicações muito raras.

- Sem padronização de imagens 

nem formatação de conteúdo.

- Permitindo a existência de  

páginas clones (fakes)

- Com urls não otimizadas (ex: 

facebook.com/Tribunal-de-Contas-do-Estado-de-

Minas-Gerais-273326236081324/timeline/ no 

lugar de facebook.com/tceMinasGerais)

- Contas abandonadas, em 

algumas ocasiões faz mais de 2 

meses

- Sem moderação nem respostas 

em comentários

- Sem monitoramento de clicks 

(bitly, goo.gl…)



Recomendações de gestão no Facebook

Gerencia - Perfil Jornalista

● Escolher conteúdo

● Impedir conteúdo não padronizado 

(encurtador de links, qualidade de 

fotos, formatos de banners, estilo de 

redação…)

Estratégia - Perfil Relações Públicas

Definir alguém que seja responsável pela 

interação

● Responder e moderar comentários

● Atrair novos seguidores com interação 

em outras páginas

● Monitorar as menções da página e os 

clicks

● Monitorar a existência de fakes

Definir um responsável pela conta de cada TC com as seguintes funções



Casos de sucesso nos
TCs no Facebook



TCE - RS



OK
● Link com o Saiba mais
● Usam diversas fontes e assuntos nas notícias
● Boa freqüência nas postagens
● Usam encurtador com estatísticas
● Interagem nos comentários
● Usam hashtags
● Imagens com tamanho adequado, e 

personalizadas

PONTOS QUE PODEM SER MELHORADOS

● Trabalhar no formato vídeo



TCE - PA



OK
● Link com o Saiba mais
● Usam diversas fontes nas notícias
● Boa freqüência nas postagens
● Usam encurtador com estatísticas
● Usam vídeo direto na plataforma
● Usam hashtags

PONTOS QUE PODEM SER MELHORADOS

● Enfatizar interação com seguidores



TCE - CE



OK
● Interação nos comentários
● Uso de hashtags
● Link a outras contas de redes sociais (twitter)
● Imagens no tamanho certo
● Conteúdo variado (links, imagens, textos…)
● Url da página otimizada

PONTOS QUE PODEM SER MELHORADOS

● Utilizar encurtador de links com estatísticas (bit.
ly, goo.gl, etc.)



TCE - MS



OK
● Link com o Saiba mais
● Usam diversas fontes nas notícias
● Boa frequüência nas postagens

PONTOS QUE PODEM SER MELHORADOS

● Usar hashtags 
● Interagir com seguidores



TCU

Fev 2014: 11.502 seguidores

Set 2015: 30.467 seguidores

 - Crescimento último mês: 2,5%

PTAT: 1.138

 - Pessoas que falam sobre a página

ENGAGEMENT (PTAT/número de likes.): 

3,67%, muito superior à media dos TCs



OK
● Uso de hashtags
● Link a outras contas de redes sociais
● Link com o Saiba mais
● Infográfico simples de entender

PONTOS QUE PODEM SER MELHORADOS

● Ajustar tamanho de imagens 
● Interagir com visitantes



TCE - MG

Fev 2014: 1892 seguidores

Set 2015: 5442 seguidores

PTAT: 222

 - Pessoas que falam sobre a página

ENGAGEMENT: 4%

 - Falta mais interação com a comunidade, mas existe 

uma boa freqüência de publicação de conteúdo, assim 

como padronização nos textos. 

 - O engagement medio no Facebook é de um 7%, mas na 

área política geralmente é muito menor.



OK
● Link com o Saiba mais
● Imagem com o tamanho correto
● Usam links com estatísticas (bit.ly)

PONTOS QUE PODEM SER MELHORADOS

● Usar hashtags
● Divulgar outras contas de redes sociais
● Enfatizar interação com visitantes
● Otimizar url
● Interagir com seguidores



TCE - AC



OK
● Galeria com o lado humano do Tribunal

PONTOS QUE PODEM SER MELHORADOS

● Usar hashtags
● Disponibilizar links para outras contas de redes 

sociais
● Criar Link Saiba mais 
● Ajustar tamanho de imagens
● Interagir com seguidores



Casos de sucesso fora dos
TCs no Facebook



CGU



OK
● Galeria com o lado humano do Tribunal
● Usar hashtags
● Vídeo direto no Facebook
● URLs encurtadas
● Interagem com a comunidade
● Excelente freqüência de publicação

PONTOS QUE PODEM SER MELHORADOS

● Os tamanhos das imagens nem sempre são os 
corretos



Recomendações de curto prazo
Estatísticas

Compartilhar uma nova 

conta de google para criar 

todos os links goo.gl, dessa 

forma seria possível ver os 

links com mais clicks em 

todos os TCs e verificar 

assim os maiores 

interesses.

Política de comentários

Não deixar nenhum 

comentário sem resposta e 

remover o spam em menos 

de 24 horas

Alteração de URLs

Criar um padrão de urls 

no Facebook, seguindo o 

mesmo procedimento já 

realizado pelo TCE - CE, 

Maranhão, Acre



Recomendações de medio prazo
Padronização de conteúdo

Usar imagens com o 

tamanho correto para 

publicação, links de várias 

fontes, galerias de fotos de 

eventos, vídeos 

diretamente na 

plataforma… criar um 

documento com os 

diferentes tipos.

Estabelecer freqüência

Não deixar nenhuma 

página sem públicar nada 

durante mais de 48 horas. 

Pode ser criado um banco 

de informação (fontes de 

notícias, por exemplo) 

para ter sempre material 

disponível.

Definir hashtags

Criar um conjunto de 

hashtags padronizados que 

todos os TCs deverão 

compartilhar nas 

publicações que falem do 

mesmo assunto ou 

categoria.



Diagnóstico das contas dos TCs no Twitter



- Sem padronização de imagens 

nem formatação de conteúdo.

- Com urls não padronizadas 

(@TCE_ap, @tcepe, 

@tcuoficial...)

- Sem monitoramento de clicks

- Tweets com mais de um ano 

fixados na tela inicial

- Tweet automáticos, sem 

personalização

- Contas abandonadas ou nunca 

utilizadas



Recomendações de gestão no Twitter

Gerencia - Perfil Jornalista

● Escolher conteúdo

● Impedir conteúdo não padronizado 

(encurtador de links, qualidade de 

fotos, formatos de banners, estilo de 

redação…)

Estratégia - Perfil Relações Públicas

Definir alguém que seja responsável pela 

interação

● Monitorar e responder menções (@) e 

DMs

● Atrair novos seguidores com interação 

em outros perfis

● Monitorar clicks

Definir um responsável pela conta de cada TC com as seguintes funções



Casos de sucesso nos
TCs no Twitter



TCU @tcuoficial



OK
● Uso inteligente de hashtags: Destacando e 

usando imagens
● Divulgação de vídeos
● Transmissão de eventos ao vivo

PONTOS QUE PODEM SER MELHORADOS

● Enfatizar interação com seguidores
● Usar encurtador de imagens
● Atualizar página inicial



TCE - PE @tcepe



OK
● Tweets com imagens de tamanho correto
● Muita freqüência

PONTOS QUE PODEM SER MELHORADOS

● Enfatizar interação com seguidores
● Usar encurtador de imagens
● Adotar cabeçalho personalizado



TCE - PB @tcepb



OK
● Tweets muito freqüentes

PONTOS QUE PODEM SER MELHORADOS

● Corrigir configuração dos tweets com textos 
importados do facebook

● Utilizar recursos audiovisuais
● Aprimorar estratégia de captação de seguidores 

com perfis mais envolvidos com o Twitter



TCE - RR @tcerr



OK
● Fazem RT de outras contas
● Utilização de imagens

PONTOS QUE PODEM SER MELHORADOS

● Retomar registros na conta
● Corrigir apontamentos de Links



TCE - RN @tce_rn



OK
● Utilização de encurtador de links com 

estatísticas
● Fazem RTs de outras contas

PONTOS QUE PODEM SER MELHORADOS

● Utilizar recursos multimedia
● Promover interação com seguidores



Casos de sucesso fora dos
TCs no Twitter



CGU @cguonline



OK
● Uso inteligente de hashtags: Destacando e 

usando imagens
● Usam encurtadores com estatísticas
● Interagem com seguidores e fazem RTs de outras 

fontes
● Sempre colocam a fonte da informação 

mencionando as contas de Twitter de outros 
canais

PONTOS QUE PODEM SER MELHORADOS

● Não divulgam vídeos
● Não fazem transmissão de eventos ao vivo



Recomendações de curto prazo
Estatísticas

● Compartilhar uma nova 

conta de google para 

criar todos os links goo.

gl, dessa forma seria 

possível ver os links com 

mais clicks em todos os 

TCs e verificar assim os 

maiores interesses.

● Monitorar informação 

no Twitter usando 

ferramentas 

especializadas

Política de menções

● Usar ferramentas de 

monitoramento de 

menções e adotar uma 

mesma plataforma 

(hootsuite?) para 

gerenciar melhor a 

informação.

● Fazer RT de informação 

publicada por outros 

TCs

Personalização

● Não importar 

conteúdo de forma 

automática no 

Twitter, para evitar 

textos cortados.

● Escrever os textos 

especificamente para 

Twitter, com hashtag 

e 140 carateres.



Recomendações de medio prazo
Padronizar conteúdo

Usar imagens com o 

tamanho correto para 

publicação, links de várias 

fontes, galerias de fotos de 

eventos, vídeos 

diretamente na 

plataforma… criar um 

documento com os 

diferentes tipos.

Estabelecer freqüência

Não deixar nenhum perfil 

sem públicar nada durante 

mais de 48 horas. Pode ser 

criado um banco de 

informação (fontes de 

notícias, por exemplo) 

para ter sempre material 

disponível.

Definir hashtags

Criar um conjunto de 

hashtags padronizados que 

todos os TCs deverão 

compartilhar nas 

publicações que falem do 

mesmo assunto ou 

categoria.



Proposta para comunicação Interna



Necessidade

Deve

● Estar integrado com plataformas já 

existentes

● Registrar as conversas de forma 

organizada para posterior consulta

● Ser privado e confidencial

Não pode

● Precisar de um aplicativo extra

● Ser compatível com apenas uma 

plataforma

● Ser complexo na utilização

● Precisar de treinamento

Ter um sistema rápido e simples para poder comunicar notícias e abrir um canal de 

comunicação bidirecional entre os membros da rede de comunicação



- Qualquer membro pode abrir 

um assunto para discussão

- Pode ser configurado para 

recebimento imediato pelo 

email, diário, resumo semanal, 

etc.

- Apenas precisa do email para 

participar (para ler e para 

responder)

Proposta: Google Groups
- Existe uma versão web para ver as 

conversas registradas

- A administração pode estar 

dividida entre várias pessoas

- É possível ver quem está e quem 

não está participando

- Apenas os membros podem enviar 

mensagens ao email do grupo 

(redeTC@googlegroups.com, por exemplo)

- Qualquer pessoa pode criar um 

grupo pelo endereço https:

//groups.google.com

mailto:conselheirosTC@googlegroups.com
mailto:conselheirosTC@googlegroups.com




Configurações que podem 
ser feitas



Vantagens do Google Groups
Sem limite de usuários

Whatsapp tem um limite 

de 100 usuários por grupo, 

telegram de 200, google 

groups apenas limita a 

quantidade de usuários 

convidados por dia, mas 

não tem limite máximo,

Gratuito

O Google oferece a 

plataforma de forma 

gratuita, garantindo a 

privacidade dos dados.

Simples

Apenas tem que criar e 

responder emails, 

existindo uma interface 

web para consultar todo o 

conteúdo.


