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Compara o uso do Twitter entre ministros do Governo
Central da Coreia e do Governo Federal dos EUA e
investiga suas estratégias nas mídias sociais.

A pesquisa se sustenta pela necessidade
de observar os efeitos das normas culturais
no Ocidente e Ásia sobre os padrões de
uso e estratégias aplicados às mídias
sociais no setor público.



Questões de pesquisa:

Qual é a natureza do uso das mídias sociais
pelo setor público nas culturas ocidentais e
asiáticas?

Quais são as estratégias adotadas nas
mídias sociais pelos agentes
governamentais dessas culturas?



Bases teóricas e trabalhos citados:
TICs no setor público (governança, transparência e
controle da corrupção): Bertot, Jaeger, & Grimes; Khan
& Park; Chun, Shulman, & Sandoval; Brown; Mergel.

Natureza colaborativa e participativa da

Web 2.0 e engajamento: Patrice; Osimo; 

"Governo social": Khan et al.

Definição de SNS: Boyd & Ellison
Definição de mídia social: Hansen,
Shneiderman & Smith



Bases teóricas e trabalhos citados:
Propriedades de redes para formação de relações

interpessoais: Bakshy et. al.; Hughes & Palen; Jansen et.
al.; Java et al.; Zhao & Rosson.

Dimensões culturais: Hofstede 

Diferenças culturais e usos das redes:

Simon; Straub; Rice, D’Ambra, & More;
Campbell; Fogg & Iizawa. 



Método:
Análise webométrica + análise de redes sociais
+ "algumas entrevistas" 

40 contas
 32 contas

de fevereiro a
agosto de 2011

Coleta com uso de software interno;
Análise de dados com Webometric Analyst
(LexiURL Searcher) + análise de redes com
NodeXL.



Resultados: Formação de redes

Redes densas: as
contas se seguem

mutuamente.
 

Relações recíprocas:
80,98% 

 

Redes pouco densas,
indicando poucas
conexões entre as
contas.

Relações recíprocas:
3,96%



Resultados: Estratégias

Formação de redes
mais densas para uma

maior circulação das
mensagens.

Conteúdos de uma
conta são retuitados

pelas demais,
independentemente
da agenda de cada

ministério.

Retuitar postagens de outros ministérios
não é uma prática adotada, os
conteúdos compartilhados estão de
acordo com a agenda de cada pasta. 

Os seguidores
americanos estavam
mais interessados nos
tweets do governo que
os coreanos



Resultados: Outlinks

Portais domésticos
/ nacionais,
serviços de

notícias e blogs
próprios.

 

Variedade de endereços
linkados; tendência a
direcionamento para
agencias privadas de
notícias e não fontes
secundárias, como
seriam os portais.



Resultados: Nuvem de palavras retuitadas

destaque para
assuntos de

interesse coletivo,
como meio
ambiente 

predominância de
assuntos particulares
de cada ministério

Temáticas semelhantes abordadas pelas
contas de ambos os países. 



Conclusão:
As normas coletivas de cada nação podem se refletir

nos comportamentos e estratégias adotados no

ambiente online/digital. 

Isso se verifica quando a coreia, com uma

"cultura coletiva", adota estratégias para

formação de redes mais densas, o que não

acontece com as contas dos EUA, que

sustentam uma "cultura individualista".


