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Uma tendência de comunicação que se estabeleceu na rede de internet e é usualmente 

utilizada por grandes marcas com seu público consumidor, o “meme”, trata-se da reprodução de 

imagens, vídeos ou textos verbais e que é recriada de forma humorada, tornando-se um viral na 

internet (Horta, 2015). Neste contexto, em que busca-se uma aproximação cada vez maior, sua 

aplicação pode, em determinadas situações atrair seguidores em redes sociais, como o facebook.  

O Time Enactus UFPa, faz parte de uma rede global de jovens engajados em projetos de 

empreendedorismo social, está localizado na cidade de Belém do Pará, na Universidade Federal 

do Pará. Com um pouco mais de 2 anos desde a sua fundação, possui na internet, duas redes 

sociais como os principais canais de comunicação e interação entre os admiradores e o trabalho 

desenvolvido pelo time, o facebook e o instagram  

Em uma breve análise sobre o perfil do público que acessa e interagi com o grupo na 

internet, constatou-se que jovens na faixa etária de 17 à 28 anos são em sua maioria, o público 

que acompanha o trabalho do time nas redes sociais. Nesse contexto, a diretoria de marketing, a 

partir das análises feitas, identificou a necessidade de uma linguagem que apromiximasse ainda 

mais o Time Enactus UFPA com o público externo, uma forma de atrair mais seguidores e 

admirados do trabalho realizado para futuros processos seletivos. As publicações foram feitas 

levando em consideração o uso de conteúdos que não firam ou denigram a imagem das pessoas 

e também que não tenham conteúdo racista, homofóbico, misógino e outras formas violências. 

Além disso, buscam repassar o cotidiano vivenciado pelos grupos de jovens espalhados pela 

rede Enactus no Brasil, levando consideração os valores da instituição.  

O primeiro meme publicado foi o intitulado “Logo Eu”, com a seguinte mensagem: Veio 

falar de Empreendedorismo Social pra mim, logo eu que sou de um time Enactus. Nesta 

publicação, optou-se por não incluir a universidade de origem, como forma de facilitar a 

interação com membros de outros time Enactus do Brasil. Considerada uma ad publicações mais 
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fortes já realizada na página do Time Enactus UFFPA, o meme “Logo eu” foi visualizado por 

4.795 pessoas, com uma interação de mais de 90 pessoas, apenas no facebook, entre as reações 

de like, amei e hahaha. Além disso, foi compartilhada 20 vezes.   

Esta publicação foi realizada no dia 11 de janeiro de 2017, no mesmo período, uma das 

campanhas mais fortes que o time realiza, o Programa Trainee, que registra grandes índices de 

interação, a postagem sobre o principal processo seletivo do time foi visualizado por 1.038 

pessoas, obteve 30 reações com os botões amei e like e foi compartilhada 8 vezes. Um número 

bem abaixo quando compara-se a publicação com uso de meme.  

Outra postagem utilizada foi inspirada no meme sobre o filme norte americanos “As 

branquelas”. Neste meme, ocorre a reprodução de um trecho do filme com os dizeres “Quando 

dizem que empreendedorismo social não dá certo... Segura meu projeto”. A publicação foi 

realizada no dia 19 de abril de 2017 e foi visualizada por 6.114 pessoas, recebeu um total de 63 

reações com os botões amei, like e hahaha. Além disso, foi compartilhada 31 vezes.  

Outra grande publicação feita pelo time nas redes sociais, para o mesmo período, foi o 

passo a passo para a coleta seletiva, o conteúdo abordava os materiais que podem se reciclados, 

bem como informações sobre um dos projetos, o Projeto Cíclica. A postagem foi visualizada 

1.038 pessoas, além disso, registrou 30 reações – entre likes e amei- e compartilhada 8 vezes.  

No dia 20 de maio de 2017, o time apostou em mais um meme, o “Zileide Silva”. 

Conhecida repórter da TV Globo, Zileide Silva virou meme após entrar ao vivo durante a 

cobertura do vazamento de áudios de Joesley Batista, proprietário da JBS, no momento da 

transmissão, uma pessoa aparece segurando uma placa com os dizeres “Eu votei na Dilma”.   

A situação gerou um meme que foi reproduzido por muitas páginas na internet. O time 

Enactus UFPA, pensando no Encontro Nacional da Enactus que se aproxima, escreveu “Faltam 

61 dias para o ENEB”, a publicação em menos de 24 horas foi visualizado por 1.260 pessoas. 

Além disso, foi compartilhada 7 vezes e recebeu 31 reações, entre os botões curti, amei e 

hahaha.  

Para comparar efetividade no uso de memes, é feita a comparação com uma publicação 

de bastante alcance realizada para o mesmo período sobre o lançamento do Projeto Costuraê, 

um dos projetos do Time Enactus UFPA.  

Recentemente o projeto teve primeiro contato com a comunidade atendida pelo projeto 

– mulheres em situação de vulnerabilidade social. A publicação referente ao lançamento do 
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projeto era caracterizada por texto explicativo e fotos da cobertura do evento. Considerada umas 

das publicações com maiores números de interação, rendeu ao Time Enactus UFPA um bom 

número de visualizações, totalizando 3.154 pessoas alcançadas e mais 21 reações – entre botões 

de ameie like, além disso, um total de 12 compartilhamentos.  

Portanto, observou-se no Time Enactus UFPA, uma eficiência quando trata-se de 

alcançar o público alvo do time, jovens entre 17 e 28 de anos. Além disso, os dados revelam 

uma acentuada interação nas publicações realizadas a partir de memes, quando comparadas com 

as publicações formais da página. A utilização dessa ferramenta informal permite ao time UFPA 

a participação mais efetiva de seus seguidores, de forma a aproximar o o público externo à 

realidade vivenciada pelos membros do time de forma descontraída.  
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