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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 Instagram, visando a 

criação de um portfólio institucional da organização. 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 

da criação de um espaço com informações sobre as iniciativas empreendedoras desenvolvidas 

pela organização. 
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Abstract 

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

Department of Time Enactus UFPA in the social network Instagram, aiming at the creation of 

an institutional portfolio of the organization. Starting from the digital development of society, 

the use of digital platforms for the delivery of institutional content becomes essential for the 

success of an initiative. With the theoretical research and the implementation of the plan, there 

was an increase in the number of individuals and legal entities interested in the Team, as well 

as the creation of a space with information about the entrepreneurial initiatives developed by 

the organization. 
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INTRODUÇÃO 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 69,8% dos brasileiros 

com mais de 10 anos de idade possuem acesso à internet (G1, 2018). Tal contingente reflete a 

globalização e a formação da sociedade no ambiente digital, fenômenos que estão alterando 

tanto o modo como as pessoas se relacionam quanto a forma de trabalho, a economia e, 

consequentemente, o modelo organizacional e de comunicação do mundo empreendedor 

(SILVEIRA, 2004). 

Essas mudanças no processo comunicacional da sociedade vêm acompanhadas da 

necessidade de adequação do fazer publicitário, adotando as redes sociais como mecanismo 

essencial para manter a proximidade entre marca e consumidor (DEMEZIO; SILVA; et al., 

2016, p.2). 

Uma das principais redes sociais utilizadas pelo público é o Instagram. Lançado em 

2010, a plataforma permite o compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários 

(DEMEZIO; SILVA; et al., 2016, p.2). O relatório Digital in 2018: The Americas aponta que 

40% dos brasileiros conectados nas redes sociais estão presentes no Instagram, sendo a quarta 

mais utilizada pelo público (EXAME, 2018). Em outras palavras, o Instagram mantém 

conectadas mais de 22 milhões de pessoas, só no Brasil. 

A plataforma apresenta características particulares que o tornam especialmente 

estratégico para a manutenção dessa comunicação, destacando-se a ferramenta do Storytelling 

- que permite a interação dos usuários com textos ou estímulos audiovisuais dinâmicos e de 

curta duração -, do uso de Hashtags -  palavras-chave marcadas pelo símbolo # que reagrupam 

publicações de assuntos específicos e podem ser acompanhadas por seguidores - (DEMEZIO; 

SILVA; et al., 2016, p.2) e do design simplificado da plataforma. 

É com base nessas informações que o Time Enactus UFPA tomou a iniciativa de utilizar 

o Instagram para se aproximar de seu público-alvo. A instituição sem fins lucrativos é composta 

por alunos voluntários da Universidade Federal do Pará, e, por isso, é de extrema importância 

que mantenha boa comunicação com essa comunidade. O uso dessa rede social como portfólio 

institucional  veio para atender a demanda de disponibilizar um conteúdo sintético, simples e 

auto-explicativo para os usuários, visto que os materiais anteriormente disponibilizados para a 

apresentação do Time Enactus UFPA eram de teor mais complexo, extenso e complementado 

com a oratória, características que se direcionam a um público diferente: aos possíveis parceiros 

empresariais. 
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O Instagram foi a plataforma escolhida para dar vida ao portfólio principalmente devido 

à logística em que as imagens se reagrupam no perfil do usuário, sendo possível criar fileiras 

com imagens que se complementam. Em segundo lugar, as hashtags foram um recurso 

apreciado para agrupar as publicações e o flyer de cada um dos projetos do Time Enactus UFPA, 

facilitando o acompanhamento direcionado. 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar as estratégias utilizadas pelo 

Departamento de Marketing do Time Enactus UFPA para desenvolver o Instagram como um 

portfólio online. Além disso, a pesquisa demonstra os passos realizados para a produção deste 

conteúdo e os principais resultados alcançados por esta iniciativa do departamento, com base 

nos feedbacks coletados na plataforma. 

DEFINIÇÃO DOS CONTEÚDOS 

Com o intuito de dinamizar a atuação do Departamento de Marketing, os membros 

foram subdivididos em forças-tarefas, uma delas especificamente direcionada para o Instagram. 

Cada membro ficou responsável por uma parte da produção do conteúdo para as publicações, 

estando as tarefas divididas a seguir, sempre contando com a orientação do líder do 

Departamento: 

a) produção do pacote gráfico das fileiras; 

b) pesquisa do conteúdo, elaboração dos textos e postagem na plataforma;  

 Para a criação de conteúdo relacionado ao design, a equipe se inspirou em outras 

iniciativas de Times Enactus nacionais e internacionais, sem fugir da identidade visual já 

existente - estratégia de gestão empresarial conhecida como benchmarking. Já a parte textual 

das postagens, foi desenvolvida a partir das informações referentes a cada projeto que o Time 

Enactus UFPA possui em ação atualmente, inspirados em conteúdos anteriormente produzidos 

pelo Departamento de Marketing e sugestões dos líderes dos projetos. 

Ao elaborar as postagens, houve especial preocupação em destacar 3 pontos principais 

de cada iniciativa empreendedora: 

1) a problemática que a ação empreendedora busca amenizar;  

2) os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS’s) que se alinham ao 

projeto e; 

3) os principais resultados conquistados pela atuação do Time naquele projeto. 

CONTEÚDO E RESULTADOS 
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Dentro da ação de pivotagem, foram realizadas 7 postagens para a composição do 

portfólio. Cinco postagens apresentaram os projetos em andamento do Time e duas indicando 

a organização - a nível mundial e regional.  

 

Imagem 01: Postagem - O que é a Enactus? 

 

Fonte: Enactus UFPA (2019) 

Nesse primeiro post, foi realizada uma simplificada explanação da sigla da instituição e 

apresentado o objetivo que une as 36 instituições Enactus ao redor do mundo. 

 

Imagem 02: Postagem - Entenda o Time Enactus UFPA 

 

Fonte: Enactus UFPA (2019) 

Essa fileira foi destinada à apresentação, especificamente, da atuação do Time Enactus 

UFPA e suas características específicas, também abordando seu surgimento e a quantidade de 

membros e alumnis que atualmente o compõem. 

 

As postagens relacionadas aos projetos, apresentadas a seguir, foram acompanhadas por 

três textos: um apresentando a problemática que o projeto visa contribuir para transformar; o 

segundo destacando as ODS’s que norteam a iniciativa e o último, apontando quais foram as 

conquistas do projeto até a data da publicação. 
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Imagem 03: Postagem - Projeto Amana Katu 

 

Fonte: Enactus UFPA (2019) 

A postagem do Amana Katu destacou a problemática da água na Amazônia juntamente 

com a apresentação do projeto em si. Em seguida, se apresentam os ODS 4, 6 e 8 e suas 

principais conquistas, com especial destaque à premiação do World Water Race 2018. 

 

Imagem 04: Postagem - Projeto Costuraê 

 

Fonte: Enactus UFPA (2019) 

A apresentação do Costuraê se inicia com o destaque à importância da independência 

financeira para a autonomia das brasileiras. No post, são destacados os ODS 4, 5 e 8 e, entre as 

conquistas, a participação em premiações na KPMG, o aumento da receita e, especialmente, a 

conquista do ateliê. 

 

Imagem 05: Postagem - Projeto Cíclica 

 

Fonte: Enactus UFPA (2019) 
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Na postagem do Cíclica foi abordado o problema do lixo e o objetivo da valorização dos 

recicladores, alinhado aos ODS 8, 11 e 12. Nos resultados, dá-se destaque ao aumento da renda 

desses trabalhadores e das parcerias conquistadas. 

 

Imagem 06: Postagem - Projeto Fiero 

 

Fonte: Enactus UFPA (2019) 

Nesse post aborda o problema da fome e do desperdício, seguido da explicação da 

iniciativa do projeto - alinhada aos ODS 8,11 e 12. Entre as conquistas, está o aproveitamento 

de alimentos subutilizados e a linha de produtos desenvolvida. 

 

Imagem 07: Postagem - Iniciativa Empreendedora Minerva 

 

Fonte: Enactus UFPA (2019) 

A apresentação da Minerva envolve dados quanto a atuação da mulher como servidora 

de pequenos reparos domésticos, justamente com o objetivo de incentivar essa atuação por meio 

dos ODS 5, 8 e11. 
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Imagem 08: Capturas de tela com o resultado final da pivotagem do Instagram 

                   Home                                  Projetos                            Sobre Enactus 

 

   Fonte: Enactus UFPA (2019) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho, foi apresentado o uso do Instagram como portfólio institucional do Time 

Enactus UFPA, tendo em vista a busca por uma apresentação simples e objetiva sobre a atuação 

do Time. Durante o processo de pivotagem, percebeu-se que, nas mídias sociais do Time, 

faltavam informações sobre os projetos, para que todos pudessem ter fácil entendimento acerca 

do empreendedorismo social e nossas atividades.  

Com a pivotagem nessa plataforma, pôde-se cumprir tais objetivos, uma vez que todas 

as áreas que referem ao Time foram contempladas pelas postagens. A pivotagem, amplamente 

aceita e elogiada, trouxe mais visibilidade para a organização. Logo, investir em informação 

para alimentar a plataforma trabalhada é fundamental para fomentar o trabalho de divulgação e 

promoção do Time e suas iniciativas empreendedoras. Dessa forma busca-se alcançar mais 

pessoas e intensificar os resultados das ações realizadas e, por conseguinte, impactar mais vidas. 
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