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Resumo 

O presente artigo tem como objetivo apresentar o desenvolvimento das estratégias utilizadas 

pelo Departamento de Marketing do Time Enactus UFPA na rede social Facebook, visando a 

criação de conteúdos personalizados para a plataforma. Partindo do avanço digital da sociedade, 

a utilização de plataformas digitais para a veiculação de conteúdos institucionais torna-se 

essencial para o sucesso de uma iniciativa. Com a pesquisa teórica e a aplicação do plano, 

observou-se uma ampliação no número de pessoas físicas e jurídicas interessadas no Time, além 

do desenvolvimento de um espaço com informações sobre as iniciativas empreendedoras 

desenvolvidas pela organização e para os membros e interessados em empreendedorismo. 

 

Palavras-chave: empreendedorismo social; marketing; Facebook; criação de conteúdo; 

negócio social.  

Abstract 

This article aims to present the development of tools of the Department of Time Marketing at 

UFPA in the social network Facebook, aiming to create customized data for a platform. Score 

of the society's digital advancement, the use of large volumes for the dissemination of 

institutional content becomes essential for the success of an initiative. With a theoretical 

research and a plan application, there was an increase in the number of physical and legal 

persons granted over time, as well as the development of a space with information about 

companies as entrepreneurs and organized. 
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INTRODUÇÃO 

Com o advento da Internet e a expansão das relações sociais para o universo digital, as 

marcas, empresas e instituições inseriram-se neste suporte para estarem cada vez mais próximas 

do seu público. Diversas opções são utilizadas por essas instituições para marcarem presença 

no ciberespaço, como sites, podcasts e redes sociais. Esses suportes estão proporcionando novas 

maneiras para empreendimentos construírem laços com seus stakeholders4. 

Uma das plataformas utilizadas em larga escala pelas organizações é o Facebook. Esta 

rede social é a mais popular no Brasil, tendo sido criada em 2004. Em julho de 2018, a 

plataforma atingiu 127 milhões de usuários no Brasil (AGÊNCIA BRASIL, 2018).  Contudo, 

devido a estas recentes transformações no relacionamento de marcas com seus públicos, 

algumas organizações imaginam que apenas programar postagens em plataformas é ter uma 

estratégia de marketing de conteúdo. No entanto, é preciso repensar e adotar posicionamentos 

para conquistar seu público, além de desenvolver conteúdos relevantes que mantenham a 

audiência. 

Pensando nisso, o Time Enactus UFPA - a partir dos membros do Departamento de 

Marketing da organização - criou uma estratégia de produção de conteúdos para sua página 

oficial no Facebook5. A iniciativa visa oferecer conteúdos de relevância para a audiência da 

página, além de reforçar o vínculo institucional do Time. A presente pesquisa apresenta as 

estratégias utilizadas, além dos passos tomados para a produção deste conteúdo e os principais 

resultados alcançados.  

 

DEFINIÇÃO DOS CONTEÚDOS 

Com o objetivo de criar um conteúdo com uma característica própria, compartilhando 

conhecimento sobre termos utilizados no meio do empreendedorismo social e dicas 

profissionais para o desenvolvimento dos membros, o Departamento criou uma força-tarefa de 

trabalho para a determinada rede social. O grupo de trabalho era composto por dois membros 

do time e supervisionado pelo líder do Departamento de Marketing no período de existência da 

iniciativa. Segundo Gomes (2005, p.10),  

                                            
4 Stakeholder significa público estratégico e descreve uma pessoa ou grupo que tem interesse em uma empresa, 

negócio ou indústria, podendo ou não ter feito um investimento neles. 
5 Disponível em www.facebook.com/EnactusUFPA. Acesso em 01 abr 2019.  

http://www.facebook.com/EnactusUFPA
http://www.facebook.com/EnactusUFPA
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O Plano de Marketing é uma ferramenta de gestão que deve ser 

regularmente utilizada e atualizada, pois permite analisar o mercado, 

adaptando-se às suas constantes mudanças e identificando tendências. 

Por meio dele você pode definir resultados a serem alcançados e 

formular ações para atingir competitividade. 
 

Assim, inspirando-se nos modelos de planos de marketing empresarial, a força-tarefa 

realizou adaptações e desenvolveu um passo a passo para produzir os conteúdos necessários 

para a plataforma. O primeiro passo da força-tarefa foi a realização de uma análise da 

audiência da página. Segundo os dados coletados, a audiência da referida página é composta 

por pessoas entre 18 e 64  anos e, em grande parte, por membros do próprio time, que possuem 

alto grau de engajamento nas postagens. 

Com estes dados, foram realizadas entrevistas com grupos focais compostos por 

integrantes do Time, visando compreender o que os membros gostariam de ver nas plataformas 

da organização. Dentre as respostas mais recorrentes, estavam o compartilhamento de 

conteúdos que agregassem desenvolvimento profissional e informações sobre o universo do 

empreendedorismo. 

Por meio destes dados, a força-tarefa optou pelo desenvolvimento de conteúdos que, 

principalmente, atendem-se a estas demandas apresentadas pelo público. “É importante lembrar 

que o sucesso da implementação do Plano de Marketing depende de um bom planejamento, da 

conscientização e do envolvimento dos funcionários, fatores essenciais para que se torne uma 

realidade” (GOMES, 2005, p. 62). Logo, torna-se essencial reforçar a importância deste 

mapeamento com a audiência da página, para que a produção dos conteúdos atenda os anseios 

deles. 

 

CONTEÚDOS E RESULTADO 

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017, p.126),  

No marketing, a curiosidade advém de fornecer aos 

consumidores um conhecimento atraente sem revelar demais. 

Assim, criar curiosidade envolve uma abordagem conhecida 

como marketing de conteúdo: um conjunto de atividades 

relacionadas a criar e distribuir conteúdo que seja relevante 

para a vida dos consumidores, mas também fortemente 

associado a determinada marca. 

 

Por isso, adotamos como estratégia o desenvolvimento de postagens que fomentem 

curiosidade e conhecimento sobre o Time e áreas relacionadas à atuação da organização 
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(segundo passo da estratégia). Foram desenvolvidos três quadros postados semanalmente na 

rede social. 

O quadro O que é?, postado às segundas, visa apresentar termos atrelados ao universo 

do empreendedorismo que nem todos conhecem. Como estratégia de conteúdo, em vez de 

buscar definições prontas, a equipe realiza entrevistas com especialistas do ramo para buscar 

novas maneiras de explicar estes termos ao público. 

 

Imagem 01 - Postagem “O que é Empreender?” 

 

                                                             Fonte: Enactus UFPA 

 

No exemplo acima, a equipe entrevistou José Augusto Lacerda, professor conselheiro 

do Time Enactus UFPA, para apurar o significado de Empreender, segundo o entrevistado. 

Ao contrário do que muitos pensam, empreender não consiste 

apenas na criação do próprio negócio. Trata-se de toda uma 

mentalidade e de um conjunto de comportamentos orientados 

para a inovação. O que ocorre muitas vezes por meio de novas 

empresas, é bem verdade, mas também é comum à 

organizações já existentes, sejam elas da iniciativa privada, do 

governo ou do terceiro setor. Empreender é, sobretudo, ver 

soluções onde outros vêem apenas ameaças ou problemas. É 

captar oportunidades e criar formas criativas de aproveitá-las, 

seja com novos produtos, processos, tecnologias ou modelos 

de gestão (LACERDA, em entrevista à ENACTUS UFPA, 

2019). 
 

Às quartas, em parceria com a força-tarefa de produção de conteúdo audiovisual, foram 

postados os vídeos institucionais dos negócios sociais realizados pelo Time. Segundo Carolina 



 
 
 
 

 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

(2016, on-line) este tipo de conteúdo é uma ferramenta eficaz de divulgação e “tem como foco 

a apresentação da organização por meio de uma narrativa que conta desde a fundação até os 

dias atuais, ressaltando a missão e os valores da companhia”. 

 

Imagem 02 - Lista de reprodução dos Vídeos Institucionais do Time Enactus UFPA 

 

Fonte: Enactus UFPA 

 

O material, além de reforçar a imagem dos negócios sociais desenvolvidos pela 

organização, é utilizado como estratégia para a imprensa local, apresentando as iniciativas para 

jornalistas e veículos de comunicação. 

E, finalizando a semana, às sextas é veiculado o quadro #DicaDoTime. O quadro teve 

início em 2017, visando apresentar dicas de filmes e séries para o final de semana. Durante a 

força-tarefa, o quadro foi pivotado e passou a trazer dicas profissionais para os membros, como 

cursos gratuitos, dicas de leitura e afins.  

 

Imagem 03 - Postagem sobre curso de liderança no quadro #DicaDoTime 
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                                                             Fonte: Enactus UFPA 

Com as estratégias, a página no Facebook do Time Enactus UFPA conquistou um 

alcance orgânico significativo, ultrapassando a cada publicação mais de mil visualizações. 

Desse modo,aumentou o engajamento do público com a página.  

 

Imagem 04 - Gráfico de alcance nas publicações do Time Enactus UFPA 

 

                                                             Fonte: Enactus UFPA 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na tentativa de apresentar o processo e as estratégias na criação de conteúdo para a 

página do Time Enactus UFPA, é fundamental destacar a relevância do estudo com a audiência. 

Compreendemos que apenas programar postagens de forma aleatória e desconexa não gera o 
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resultado necessário para a organização, logo, é imprescindível ter uma finalidade e um público 

a ser atingido.  

 Concluímos, portanto, que as propostas adotadas pelo Departamento de Marketing do 

Time Enactus UFPA, por meio da força-tarefa de conteúdo digital, geraram um retorno positivo. 

Assim, a organização passou a contar com conteúdos que apresentem e destaquem os negócios 

sociais desenvolvidos pelo Time, reforçando a importância do trabalho na região. 
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