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1 INTRODUÇÃO  

A presença digital, conforme conceitua Strutzel (2015), está relacionada         
à existência de uma instituição (pública ou privada) nas mídias sociais. É            
fundamental para a construção da marca, sendo a forma como a entidade se             
posiciona e estabelece um diálogo com seu público. 

As mídias sociais, por sua vez, seriam “[...] a apropriação dos sites de             
rede social pelos usuários, ao propagar, replicar e dar visibilidade a           
determinadas informações” (SOUSA, 2016). A Universidade Federal do Rio         
Grande mantém uma página no Facebook, criada em 2011, e um perfil no             
Twitter, criado em 2009. Ambos canais, juntamente com o portal institucional,           
formam a presença digital da instituição e são geridos pela Secretaria de            
Comunicação da universidade. 

Na esfera da comunicação pública, especialmente, a construção de         
laços com os públicos-alvo e a transparência das informações da instituição           
são ainda mais mandatórias enquanto estratégia. Neste sentido, “(...) no caso           
das mídias sociais, o processo de retransmitir torna-se mais fácil. O fato é que              
essas mídias possibilitam uma comunicação mais aproximativa entre sujeito e          
receptor” (MAINIERI; RIBEIRO,2013). 

Assim, neste trabalho pretendemos analisar a estratégia utilizada pela         
FURG para produção de conteúdo e relacionamento com seus públicos em           
seus canais de mídias sociais, avaliando a contribuição de tais ações para a             
performance de comunicação pública da instituição. 

  
2 METODOLOGIA  

O presente trabalho emprega como procedimento geral a análise de          
conteúdo, considerando-a como diversas técnicas onde se objetiva especificar         
o conteúdo emitido em um processo de comunicação. 

A análise de conteúdo compreende técnicas de pesquisa que permitem, de           
forma sistemática, a descrição das mensagens e das atitudes atreladas ao           
contexto da enunciação, bem como as inferências sobre os dados coletados.           
(CAVALCANTE, 2014) 

Como método específico, utilizou-se o observacional, uma vez que         
fez-se um estudo sobre a presença digital da Universidade Federal do Rio            
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Grande. No que se refere a outros procedimentos técnicos, analisou-se tom de            
voz, linguagem, organização de conteúdo. Além disso, analisou-se key         
performance indicators de alcance e engajamento. No que diz respeito aos           1

objetos de análise, foram selecionados de forma arbitrária. 
 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
Os canais de mídias sociais representam a FURG institucionalmente.         

Visto isso, em teoria, o público-alvo pode ser definido por estudantes,           
servidores, professores, funcionários e comunidade externa. Nada obstante, as         
métricas de dados demográficos de ambos perfis indicam que a maioria da            
audiência é formada por estudantes da FURG ou estudantes que pretendem           
estudar na instituição. No Facebook, a faixa etária de 18 a 34 anos representa              
42% dos 32.395 seguidores. O perfil do Twitter, por sua vez, mantém 3.219             2 3

seguidores. Posto a eficiência desses canais para falar com os jovens, a            
linguagem também é voltada para esse público. 

A informalidade no tom de voz dos perfis estimula o fortalecimento dos            
laços entre a FURG e seus públicos. Escreve-se de forma correta e não se              
percebe uma linguagem descontraída ao extremo ou ironias desnecessárias.         
Sendo o público majoritariamente estudantes, o emprego de GIFs e memes é            
recorrente. A postagem divulgando a lista de espera do SISU 2018/1           
(goo.gl/g1QhxC), publicada em fevereiro de 2018, por exemplo, abarca         
informalidade no tom de voz e o emprego de conteúdo memético. Esta teve             
alcance de 7.813 pessoas, envolvimento de 424 (reações, comentários e          
compartilhamentos), além de 271 cliques nos links dispostos na legenda . 4

O uso de uma linguagem desburocratizada, descomplicada e objetiva         
denota o compromisso em mostrar os fatos relevantes da universidade. Os           
emojis são empregados somente quando cumprem um papel de         
complementação ou apoio ao texto, visando torná-lo mais atrativo ao          
público-alvo. As hashtags, por sua vez, são utilizadas sempre que elas tiverem            
uma utilidade na legenda da publicação, seja para taguear o tema ou            
complementar a informação. 

O conteúdo apresentado nos perfis da universidade podem ser         
caracterizados em editorias que compreendem a divulgação semanal do         
cardápio dos Restaurantes Universitários, a previsão mensal do tempo, a          
agenda semanal de eventos, as inscrições de editais, bolsas e vagas de            
estágio e os destaques da semana, publicação que visa mostrar as notícias de             

1 Key performance indicator são indicadores de performance escolhidos, por sua natureza            
relacionada ao que se objetiva com uma estratégia de comunicação, para medir a eficácia das               
ações realizadas. 
2 Aferição realizada no dia 11 de setembro de 2018. 
3 Aferição realizada no dia 11 de setembro de 2018.  
4 Aferição realizada no dia 12 de setembro de 2018. 

https://goo.gl/g1QhxC
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maior destaque no site institucional. Ou seja, são tratados assuntos relevantes           
institucionalmente para a universidade ou de interesse dos públicos-alvo.  

O vídeo institucional da FURG (goo.gl/evn2Sd), publicado em abril de          
2018, pode ser considerado um dos conteúdos de maior destaque da presença            
digital da universidade em mídias sociais, dados os resultados de repercussão           
alcançados. Visando atingir um público mais amplo, empregou as técnicas          
descritas acima (exceto gifs e conteúdo memético) e alcançou 223.273          
pessoas, obteve envolvimento de 17.087 . 5

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Consuma-se, através da análise, que a atuação da FURG em mídias           
sociais, além de cumprir um papel institucional e informativo, estimula reações           
de orgulho e pertencimento no público. O teor dos comentários e interações            
positivas dos usuários revela a criação de laços importantes que permitem que            
as informações essenciais cheguem com mais facilidade às pessoas. Sendo          
assim, a tarefa precípua de uma ação de comunicação pública, seja ela o             
estímulo à cidadania através da informação e participação, mostra-se         
plenamente cumprida. 
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5Aferição realizada no dia 12 de setembro de 2018. 
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