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O CASO DA PSP
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As redes sociais são tema incontornável. Pelas suas caraterísticas, são utilizadas a nível global e, como fonte de informação, podem funcionar como aliado
à ação da PSP. A adesão das forças policiais às redes sociais, tem crescido à
escala global com o propósito de1:
ǦǦ fortalecer a imagem policial,
ǦǦ informar os cidadãos sobre crimes, incidentes e trânsito,
ǦǦ obter informações que contribuam para as investigações,
ǦǦ procurar interação e uma forte ligação com a comunidade.
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Taxa de crescimento
Média de fãs por dia: 274
Média de fãs por semana: 1.920
Média de fãs por mês: 8.231

ESTADO DA ARTE
DINÂMICAS ATUAIS DE SOCIALIZAÇÃO
Devido à flexibilidade e ao poder de comunicação da Internet, a interacção
social online desempenha um papel cada vez mais importante na organização
social no seu conjunto2.
As competências comunicacionais são relevantes num mundo em mudança.
As Tecnologias da Informação e Comunicação alteraram as dinâmicas como
as pessoas e as organizações se relacionam, criando oportunidades e ameaças. Os spots e os anúncios tradicionais e institucionais que eram emitidos
na televisão e publicados na imprensa, sobretudo na nacional, já não têm a
eficácia de outrora3. É quase “obrigatória” a presença de instituições públicas
como a PSP nas redes sociais para uma maior disseminação dos seus conteúdos informativos.
AO ENCONTRO DA AUDIÊNCIA

POSTS

A comunicação de uma organização deve estar direccionada para onde os
seus públicos estão e, fruto da nova forma de sociabilidade baseada no online, estes estão cada vez mais ligados aos sites de redes sociais4.
Com as novas ferramentas de comunicação proporcionadas pela Internet deixou de ser necessário que qualquer organização tenha de aguardar, por exemplo, que a sua actividade diária seja divulgada por um órgão de comunicação
social. É possível comunicar directamente com o público, sem intermediários,

permitindo às organizações apresentarem-se, usando as suas próprias palavras, sem distorção da mensagem que emitem.
A grande maioria das pessoas confia mais naquilo que lhe é próximo e os sites de redes sociais proporcionam a obtenção dessa proximidade, através do
contacto directo com a organização (Treadaway e Smith; 2010)4.
A OPORTUNIDADE
A utilização dos sites de redes sociais surge como uma oportunidade única
para as organizações se aproximarem dos seus públicos através da informação que disponibilizam nos seus perfis e, sobretudo, no reforço do diálogo
com a população, potencializando a relação entre ambos.
O facto de existir uma elevada quantidade de informação pessoal autêntica
em cada perfil criado nos sites de redes sociais, faz com que os seus utilizadores encarem a relação com as organizações presentes nesse espaço de uma
forma mais pessoal, exigindo também das mesmas outro tipo de resposta,
assente em vários requisitos (Shih; 2010)4:
ǦǦ Autenticidade;
ǦǦ Transparência;
ǦǦ Compromisso;
ǦǦ Respostas em tempo real;
ǦǦ Relação a longo termo.

REFLEXÃO CRÍTICA
A FANPAGE DA PSP
A Polícia de Segurança Pública é a entidade pública com a página no Facebook que tem mais seguidores em Portugal3. Além do Facebook, está presente no Twitter, Youtube, LinkedIn, Flickr e no Instagram.
No Facebook tem ganhado notoriedade pela forma criativa e divertida como
publica os seus artigos, desconstruindo, através do humor e de uma comunicação light, a imagem do polícia austero, demasiado sério e sisudo5.
A direcção nacional da Polícia de Segurança Pública está alinhada com os
gestores e dá o espaço que permite ambiente criativo. Não é uma relação fácil por tratar-se de uma instituição policial que não pode abdicar de uma imagem de seriedade, imparcialidade e isenção5.
OBJECTIVO E ESTRATÉGIA5
Principal objectivo: criação de valor para a marca PSP.
A equipa de comunicação gere-se por um princípio basilar: a PSP não é "um
corpo estranho na comunidade, é parte dela (a equipa do Gabinete de Imprensa e Relações Públicas da PSP conta com 10 elementos, três deles dedicados exclusivamente às redes sociais.).

CONCLUSÕES

Os fatores facilitadores de comunicação:
ǦǦ relevância;
ǦǦ criatividade;
ǦǦ disrupção.
Chaves potenciadoras da comunicação:
ǦǦ aposta num marketing digital positivo e gerador de confiança;
ǦǦ interação com os digital influencers;
ǦǦ análise aos trending topics do Twitter.
PROPOSTAS DE INVESTIGAÇÃO
Analisar e perceber a queixa generalizada de défice de resposta dos gestores às questões dos utilizadores.
Fazer uma análise científica da tipologia dos artigos e a sua correspondência
com as taxas de interação demonstradas em partilhas e comentários.
Proceder a um tratamento mais científico dos vetores abordados na estratégia de comunicação externa ao nível da socialweb, por forma a obter conclusões mais consistentes com o tema do presente trabalho.
Nota final: para o trabalho de Lima (2017) que aborda a presença da Polícia
Militar de Minas Gerais (Brasil) nas redes sociais1.
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RAZÕES E FINALIDADES
ǦǦ Aproximar a instituição dos cidadãos
ǦǦ Contribuir para a informação junto dos cidadãos
ǦǦ Melhorar da imagem junto dos cidadãos
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MOTIVAÇÕES DOS SEGUIDORES:
ǦǦ Por influência (de conhecidos, da sua profissão ou por admiração)
ǦǦ Para obtenção de informação

4

AVALIAÇÃO
Os cidadãos seguidores da PSP valorizam a publicação de informação,
a linguagem utilizada e a proximidade que geram.
FALHAS E LACUNAS
ǦǦ Mais adequação de conteúdos ao que o público procura.
ǦǦ Mais frequência de publicação.
ǦǦ Melhorar qualidade de resposta a interacções.
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