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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 para a criação dos vídeos 

institucionais referentes aos negócios sociais da organização. Partindo do avanço digital da 

sociedade, a utilização de plataformas digitais para a veiculação de conteúdos institucionais é 

essencial para o sucesso de uma iniciativa. Neste sentido, a criação dos vídeos torna-se 

necessária para participação em editais, reportagens na imprensa e a apresentação das 

iniciativas empreendedoras para o público geral. Com a pesquisa teórica e a aplicação do plano, 

os projetos passaram a contar com material audiovisual, essencial para o andamento das 

iniciativas. 
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Abstract 

The present article aims to present the development of the strategies used by the Marketing 

Department of Time Enactus UFPA for the creation of institutional videos related to the social 

business of the organization. Based on the digital advancement of society, the use of digital 

platforms for the delivery of institutional content are essential for the success of an initiative. 

In this sense, the creation of the videos becomes necessary for participation in public notices, 

press reports and the presentation of entrepreneurial initiatives for the general public. With the 

theoretical research and the application of the plan, the projects began to count on audiovisual 

material, essential for the progress of the initiatives. 
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INTRODUÇÃO 

“A força da marca, a imagem ou reputação, a inovação, o chamado capital humano ou 

intelectual, a cultura organizacional, o relacionamento com os stakeholders, a responsabilidade 

social, entre outros, são hoje atributos constituintes do valor de organização” (BUENO, 2009, 

p. 185). Segundo Bueno (2009), esses valores são mais dignos de investimento atualmente em 

comparação ao investimento em ativos físicos. Mas esses chamados “ativos intangíveis” já são 

intrínsecos à Enactus, ou seja, sempre ajudaram a atribuir o prestígio e reconhecimento da nossa 

organização. 

Tendo tão bem organizados o valor de mercado da organização, torna-se papel do 

marketing transformar o valor em matéria prima para divulgação e promoção da Enactus a 

colegas, possíveis parceiros e à própria sociedade. Dentro do Time Enactus UFPA surgiram, 

então, os projetos de audiovisual para registrar e popularizar ainda mais o trabalho realizado 

em ações e projetos desde a criação do time, em 2014. 

A ação consiste na produção de 4 vídeos institucionais sobre os projetos executados 

atualmente no Time Enactus UFPA. Cada um traz esclarecimentos sobre funcionamento do 

projeto, dados importantes, cita premiações e explica brevemente a cultura organizacional do 

time, além de colocar relatos de membros e impactados. Os vídeos foram disponibilizados na 

página do Facebook5 da organização. Essa produção teve como objetivos: 

1. Dar à sociedade o reconhecimento do trabalho realizado pelo Time Enactus UFPA na 

cidade de Belém. 

2. Registrar os resultados alcançados com as ações. 

3. Criar vínculos com as comunidades impactadas, de modo que elas se vejam como parte 

fundamental do nosso time. 

4. Reconhecer e valorizar esforço dos membros do time. 

5. Produzir material utilizável em apresentações e reuniões com parceiros. 

6. Criar material base de vídeos para possíveis editais. 

 

Inspirado nesses objetivos foi organizada a força tarefa de audiovisual do Time Enactus 

UFPA, composta por três membros do departamento de marketing, incluindo o líder do 

                                            
5 Perfil disponível em https://www.facebook.com/EnactusUFPA/. 
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departamento. A escolha do gênero se deve ao fato de que “com o audiovisual na internet, 

aumenta-se a possibilidade de aproximação do real, do reconhecido pelo usuário em seu 

ambiente natural, da vida” (RENÓ, 2006, p. 131).  

Somando isso ao conceito de “cultura participativa” na web cunhado por Jenkins (2014), 

em que os usuários na web têm o poder de atribuir ou não valor e prestígio às mídias na internet, 

apostamos no princípio da propagabilidade. Segundo o autor, a propagabilidade se dá a partir 

da aderência dos usuários ao conteúdo. Assim, notamos grande potencial de propagabilidade 

das ações dos projetos do Time Enactus UFPA quando transformados em narrativas 

audiovisuais. 

Nesse contexto, os recursos visuais permitiriam um marketing ainda mais sólido e 

humanizado, já que seria possível mostrar o dia a dia dos projetos na prática e depoimentos dos 

próprios impactados para dar credibilidade ao que antes era dito pelos próprios membros do 

time em textos e publicações nas redes sociais e divulgações na imprensa externa. Isso ainda 

ajuda a reforçar os ativos intangíveis citados inicialmente, a fim de promover e divulgar a 

organização. 

A relevância disso, como posto anteriormente, é mostrar o impacto social gerado a partir 

dos quatro projetos já existentes no time Enactus UFPA. Os artifícios utilizados para alcançar 

o que foi proposto serão explicados nos tópicos seguintes. A seguir, faremos um panorama geral 

dos projetos e os valores de cada um. 

 

AS INICIATIVAS EMPREENDEDORAS DO TIME ENACTUS UFPA 

Falar de iniciativas atreladas ao empreendedorismo social executadas na Amazônia 

significa falar diretamente sobre meio ambiente, sociedade e cultura em uma das áreas mais 

ricas em biodiversidade no mundo. Isso fica claro em todos os projetos do Time, mas sob 

diferentes aspectos. Para começar, o projeto Amana Katu6 (“chuva boa”, em tupi guarani) 

trabalha diretamente visando o paradoxo da água na Amazônia: milhares de pessoas vivem 

rodeadas por grandes rios de água doce, mas não possuem água potável para beber. Pensando 

em modificar essa realidade, a iniciativa desenvolveu um sistema de cisternas compactas e de 

baixo custo que transformam água da chuva em água potável. 

                                            
6 Vídeo disponível em https://bit.ly/2GGWA0A. 
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https://bit.ly/2GGWA0A
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Dentro desse contexto há um grande potencial para explorar as imagens dos rios da 

Amazônia e mostrar a comunidade ribeirinha da região. Vale lembrar que o Time Enactus 

UFPA fica localizado em Belém (PA), e mostrar em vídeos as ações do projeto significa 

também mostrar fortes características identitárias da região.  

No caso do Amana Katu, o aspecto marcante é a questão da água. Primeiro pela 

abundância em nossa região, no caso dos rios, e também pelo grande índice de chuvas, 

característica marcante de Belém e que torna possível o uso proveitoso das cisternas. 

Outra característica marcante da região amazônica é a gastronomia. Esse aspecto marca 

o projeto Fiero7, que consiste na capacitação de feirantes do tradicional Mercado de São Brás 

para o reaproveitamento de alimentos que seriam desperdiçados unicamente por critérios 

estéticos. Há também a elaboração de uma linha de produtos alimentícios veganos.  

O desperdício de alimentos é um problema mundial que, dentro do contexto do projeto 

Fiero, é combatido com a valorização e capacitação de feirantes tradicionais de Belém e 

também dando força à gastronomia regional com as criações do projeto. Atualmente, a 

iniciativa produz e comercializa o melaço de pimenta com laranja e o melaço de abacaxi, visto 

que há abundância de frutas sazonais na região. Todos esses aspectos socioeconômicos e 

culturais foram aproveitados para a criação do vídeo do projeto. 

No caso do vídeo institucional do projeto Cíclica8, também levou-se em consideração 

questões socioeconômicas de outro grupo de trabalho em Belém, os trabalhadores do mercado 

de reciclagem. O contexto do projeto envolve o fechamento do aterro sanitário de Marituba e o 

consequente desemprego de grande parte da força de trabalho localizada na região.  

O projeto Cíclica capacita estes profissionais e contribui com o aumento da renda da 

comunidade de recicladores da ARAL, do bairro de Águas Lindas em Belém. A questão do lixo 

ainda é problema sério na cidade, que já possui quase um milhão e meio de habitantes e não 

fornece destinação adequada aos resíduos sólidos de grande parte dessa população. Essa 

problemática compôs a narrativa central do vídeo do projeto. 

O último aspecto explorado no contexto da cidade de Belém foi a valorização e auxílio 

prestado a mulheres em situação de vulnerabilidade socioeconômica do bairro do Guamá, 

região periférica de Belém. Essas mulheres compõem a comunidade atendida pelo projeto 

                                            
7 Vídeo disponível em https://bit.ly/2Px8qhE. 
8 Vídeo disponível em https://bit.ly/2voWXHP. 

https://bit.ly/2Px8qhE
https://bit.ly/2Px8qhE
https://bit.ly/2voWXHP
https://bit.ly/2voWXHP
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Costuraê9, que oferece oficinas de capacitação em costura e gestão de negócios para geração de 

renda.  

Essas mulheres, geralmente aposentadas, depositam no projeto seus sonhos, aspirações 

e a esperança de que, mesmo na terceira idade, serão capazes de ganhar dinheiro fazendo o que 

gostam. Assim, a força e poder feminino, inseridos do contexto da periferia da cidade, são as 

características marcantes do vídeo institucional do projeto. 

 

METODOLOGIA 

A iniciativa funcionou em uma força tarefa de criação de vídeos composta por três 

integrantes do departamento de marketing, incluindo o líder do departamento. As atividades 

semanais da força tarefa incluíram pesquisa e contato com membros dos projetos, levantamento 

do material audiovisual do time, produção de roteiros, novas gravações para o banco de dados 

de audiovisual, produção e edição dos vídeos.  

Os vídeos em si seguiram em partes uma fórmula pré-estabelecida, para facilitar sua 

produção e posterior edição e para que todos respeitassem um padrão que formaria a identidade 

visual do time. Cada um é composto de um pequeno pitch sobre o projeto - explicação da 

problemática, apresentação do projeto, alinhamento às ODS, apresentação de resultados -, mas 

valorizando as particularidades dos temas, como exposto anteriormente. 

Após levantamento do banco de dados do time, optou-se por produzir roteiros e 

posteriormente fazer outras imagens necessárias de cada projeto, além de colher depoimentos 

da comunidade impactada e gravações com os membros de cada projeto. As edições foram 

compostas, majoritariamente, de cortes simples e narração em off por membros do time de 

marketing. Os vídeos, editados no Adobe Premiere Pro, contaram também com alguns quadros 

e legendas explicativas para apoio visual, elaborados no Adobe After Effects. 

Embora sejam vídeos institucionais, o objetivo foi de criar vídeos publicitários que 

pudessem ser usados em uma miríade de situações, entre elas apresentações acadêmicas ou a 

parcerias e submissão em editais. Uma apresentação rápida, de poucos minutos, de fácil 

compreensão ao público em geral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                            
9 Vídeo disponível em https://bit.ly/2GNYmy2.    

https://bit.ly/2GNYmy2
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Com o trabalho de produção e divulgação dos projetos do Time Enactus UFPA foi 

possível explorar e conhecer ainda mais o impacto social do time e valorizar o trabalho 

realizado por membros e impactados das iniciativas empreendedoras. Levando em consideração 

que a localização das ações e comunidades é a Amazônia e a região de Belém, aproveitamos 

também a riqueza cultural e a coexistência de diferentes realidades socioeconômicas quando 

criadas as narrativas dos vídeos produzidos. 

Partimos do princípio de Jenkins (2014) de que fazemos parte de uma cultura 

participativa. Sendo assim, os indivíduos que recebem o conteúdo online podem 

recompartilhar, moldar e propagar os conteúdos midiáticos de forma ampla e complexa. Em 

um primeiro momento, a tomada de conhecimento das ações e o fluxo de mídia por si mesmos 

já aumentam o alcance dos projetos e o conhecimento da sociedade. 

Considerando a propagação e impacto dos projetos Enactus no mundo todo, nota-se que 

a divulgação das ações do Time Enactus UFPA via vídeos institucionais nas redes sociais 

garante o reconhecimento de resultados e valorização do time, mas pode ainda possibilitar que 

os espectadores na web recebam as informações, despertem conhecimento e interesse, 

propaguem o conteúdo e tomem consciência de que podem, também, ser agentes de 

transformação. A partir da divulgação, espera-se também que os vídeos sejam úteis para que o 

Time Enactus UFPA ganhe ainda mais reconhecimento e parcerias a nível regional e nacional. 

 

REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 

 

BUENO, Wilson da Costa. Comunicação empresarial: políticas e estratégias. São Paulo: 

Saraiva, 2009. 

 

JENKINS, GREEN, FORD. Cultura da conexão: criando valor e significado por meio da 

mídia propagável. São Paulo: Aleph, 2014. 

 

RENÓ, Denis Porto. Ciberdocumentarismo: tópicos para uma nova produção audiovisual. 

Ciências & Cognição. Rio de Janeiro, v. 7, 2006, p. 128-134. Disponível em: . Acesso em 14 

dez 2018. 


