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PARA ALÉM DA REMEDIAÇÃO:  

As universidades e a produção de conteúdo nas redes sociais virtuais1 
 

BEYOND REMEDIATION:  
Universities and the production of content in social networks 

 
 

Pedro Augusto Farnese de Lima2 
 
RESUMO 
Este artigo busca investigar como as instituições federais de ensino superior estão se organizando na 
adoção de estratégias para produzir conteúdo na página de rede social virtual Facebook. Os 
resultados preliminares mostram que predominam nas fanpages a réplica de conteúdos já 
inseridos em outros veículos institucionais e que não há ainda uma preocupação em se 
estabelecer um formato que seja adequado ao meio. O objetivo deste estudo foi verificar as 
informações de cada uma dessas organizações eram disponibilizadas nas fanpages e, dessa 
forma, estabelecer e correlacionar as táticas para atrair seus públicos, além de estabelecer 
padrões de linguagens e conteúdo.  
 
Palavras-chave: Organizações, Redes Sociais, Remediação, Produção de Conteúdo. 
 
ABSTRACT 
This article seeks to investigate how federal higher education institutions are organizing themselves 
in the adoption of strategies to produce content on the Facebook page. The preliminary results show 
that fanpages predominantly feature content replicated from other vehicles of the institution and 
there continues to be little concern in establishing a format appropriate to this medium. The aim of 
this study was to verify the information on each of these organizations available on fanpages and 
thus to establish and correlate the tactics used to attract their audiences, as well as establishing 
patterns of language and content. 
 
Keywords: Organizations, Social Networks, Remediation, Producing Content. 
 
Introdução 

As tecnologias da informação estão cada vez mais incorporadas no cotidiano do cidadão e, 

na perspectiva comunicacional, implica em um acesso facilitado à informação e a produção de 

conteúdo sobre aquilo que se vê, pensa e opina. As relações entre pessoas e com as diversas 

organizações também são influenciadas, pois essa “potencialidade” do público de ofertar sentidos 

implica em um comportamento mais atento sobre o que está sendo dito e o que isso pode gerar 

quando se pensa em reputação.  

                                                             
1 Trabalho apresentado no GT 3: Interações, Tecnologias e Processos Comunicativos 
2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFJF. pedro.farnese@ifsudestemg.edu.br  
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Com a criação de novas ferramentas e funcionalidades de serviços e produtos que 

promovem a interação, as estratégias de difusão das informações ganham ainda mais força e 

promovem mudanças do modus operandi das organizações que buscam se adequar ao novo cenário, 

mais rápido, exigente e de fácil comunicação. Neste contexto, então, estão presentes as 

comunidades sociais virtuais que proporcionam a seus usuários não apenas receberem informações, 

mas, efetivamente, participarem de discussões, expressarem opiniões, divulgarem informações, 

enfim, interagirem com outros usuários.  

Essa nova realidade exige das organizações um planejamento bem articulado, pois ao 

mesmo tempo em que as redes sociais implicam em benefícios para a visibilidade, pode se 

transformar em uma verdadeira “dor de cabeça”, trazendo consequências incalculáveis para a 

reputação. De acordo com André Lemos (2012), as organizações contemporâneas, as novas mídias, 

as redes sociais e a comunicação global são um pharmaco, ao mesmo tempo veneno e remédio.  

Elas servem tanto para potencializar e estabilizar as redes e os fluxos 
comunicacionais, aumentando sua coerência interna e ampliando a eficácia de sua 
ação externa, como também para fomentar controvérsias, revelar inconsistências 
e visualizar problemas. Isso pode levar, por um lado, a um novo arranjo 
organizacional, com inovação e fortalecimento (criação de uma nova 
organização, diferente ou maior do que a anterior), ou, por outro, à 
desestabilização e morte.(Lemos, 2012, p.13). 

 
Na tentativa de constatar como as organizações estão se adaptando a essa realidade, na 

adoção de estratégias de produção de conteúdo, recorremos a uma análise de conteúdo das 

postagens nas páginas oficiais no Facebook de cinco instituições federais de ensino: as 

Universidades Federais de Minas Gerais (UFMG), de Juiz de Fora (UFJF), de Viçosa (UFV), de 

São João del-Rei (UFSJ); e o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais 

– Campus Juiz de Fora (IF Sudeste MG-JF). 

Nossa hipótese é a de que predominam nas redes sociais virtuais a réplica de conteúdos já 

inseridos em outros veículos institucionais e que não há ainda uma preocupação em se estabelecer 

um formato que seja adequado ao meio. O objetivo deste estudo foi comparar as informações de 

cada uma dessas organizações, identificar a natureza deste conteúdo e o formato dessas postagens e, 

dessa forma, estabelecer e correlacionar as táticas para atrair seus públicos e buscar novas 

audiências, além de estabelecer padrões de linguagens e conteúdo. 

Essa conjuntura tecnológica demanda esforços acadêmicos consideráveis. As organizações 

têm, agora, instrumentos poderosos de visualização de dados (para monitoramento, controle, 

vigilância), de comunicação entre os diversos atores, de acesso aos usuários e consumidores de seus 

produtos, de memória institucional, de processamento de informações em tempo real, de 
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comunicação multimidiática planetária (textos, sons, imagens fixas e animadas). Basta saber se 

todos esses atributos disponíveis estão sendo bem utilizados para reforçar laços, estabilizar 

fronteiras, abrir caixas pretas e inovar. 

 

Remediação e convergência digital 

Dentro do contexto atual, altamente conectado e dominado por tecnologias digitais e 

móveis, as organizações enfrentam dois grandes desafios: acompanhar as transformações 

nos comportamentos e desejos do público e utilizar a multiplicidade de plataformas 

tecnológicas para desenvolver estratégias e engajar o público. 

A produção de conteúdo é uma estratégia cada vez mais adotada pelas organizações 

com o objetivo de disseminar informação relevante para atrair, cativar e reter clientes. Lee 

Odden, autor consagrado de livros sobre marketing digital, modifica de forma emblemática 

a famosa frase de Biil Gates – "o conteúdo é o rei" para "o conteúdo não é o rei, é o reino”. 

E se o público é o foco das organizações, é preciso ir onde ele está. A Pesquisa 

Brasileira de Mídia (SECOM, 2015), divulgada em 2015, revelou que praticamente a 

metade da população, 48%, usa internet. O percentual de pessoas que a utilizam todos dos 

dias cresceu de 26% em 2014 para 37% ano passado. O hábito de uso também é mais 

intenso do que o obtido anteriormente. Os usuários das novas mídias ficam conectados, em 

média, 4h59 por dia durante a semana e 4h24 nos finais de semana – na pesquisa anterior, 

os números eram 3h39 e 3h43 –, valores superiores aos obtidos pela televisão. 

Os números mostram que navegando na Internet, as ações envolvem interagir e 

consumir informações: visitar sites, ler blogs, navegar na Wikipedia, assistir vídeos no 

YouTube, interagir no Facebook, ver fotos no Instagram, ler notícias, baixar e-books, jogar, 

tudo isso é conteúdo consumido diariamente em dispositivos moveis e/ou fixos. A 

integração entre a vida online e offline de modo complementar, integrado e sinergético pode 

auxiliar a impactar o público-alvo pretendido para uma organização. 

Neste contexto, o que o ocorre, então, é uma convergência midiática que, segundo 

Jenkins (2008), é a ideia de que todas as principais organizações estão de alguma forma 

convergindo para a Internet. E neste ciberespaço encontram um público diferente, com 

comportamentos diferentes. Os internautas produzem, consomem, comentam e argumentam 

sobre as informações em tempo real. A convergência midiática vem mudando a forma de 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 

relação entre os indivíduos e as organizações, uma vez que as contribuições e feedbacks do 

público demandam que produtores levem em consideração as opiniões e conversações em 

rede. 

Atentas a essa realidade, ter um website na internet onde estão dispostas todas as 

informações sobre a organização, com o objetivo de alavancar a imagem, fidelizar o público e 

garantir maior visibilidade já é uma prática comum e qualquer organização que não esteja afinada 

com essa tendência provavelmente não terá sucesso em seus objetivos. Uma página na internet 

significa o cartão de visita da organização, já que é neste ciberespaço que as pessoas buscam 

informações atualmente. Essa constatação está referendada na pesquisa Digital News Report 2016 

elaborada pelo Reuters Institute for the Study of Journalism, em parceria com a University of 

Oxford. No estudo, o Brasil e República Checa ocupam a segunda posição, entre 26 países 

analisados na América, Europa e Ásia, com 91% dos entrevistados que apontaram preferência pelo 

consumo de informações on line. No caso brasileiro, esses números tiveram um avanço 

considerável, tendo subido 25 pontos percentuais em apenas quatro anos. A Grécia foi o país que 

apresentou essa tendência mais acentuada, com 96% das pessoas pesquisadas.  

A pesquisa revela, também, que a maior parte deste consumo de informações não vem 

apenas de navegações aleatórias na internet e, sim, das redes sociais virtuais. O Facebook é a rede 

social em que maior parte das pessoas busca notícias (69%), com o Whatsapp em segundo (39%) e 

o YouTube logo atrás, com 37%. 

Mesmo com o alerta dos números e das orientações dos estudiosos de marketing digital em 

elaborar um conteúdo específico para cada mídia emergente, muitas organizações ainda se valem da 

remediação para difundir suas informações. Como explica Bolter e Grusin (2000), isso acontece 

quando elementos característicos de uma mídia se articulam em outra.  

Segundo os autores, as mídias digitais têm grande capacidade de “remediar” praticamente 

todos os elementos de mídias anteriores, transformando igualmente a experiência que se tem desses 

veículos a partir de um duplo processo de aproximação e distanciamento. Esse comportamento está 

na possibilidade de aglutinar imagens, fotos, vídeos, textos, sons e outras linguagens em outra 

mídia, sendo uma representação da representação, o que justifica o conceito de “remediação”. Isso 

significa, na prática, que as organizações, ao invés de criarem conteúdos próprios para as redes 

sociais virtuais, apenas reproduzem nelas o que está inserido em seus websites.  

Segundo Canavilhas (2012), com a possibilidade de todos os meios migrarem para o 

ambiente digital, a tendência era uma convergência de conteúdos e aparecimento de uma nova 

linguagem. Mas o que se verifica atualmente é o que Salaverría (2010, p. 39) chama “confluencia 

de contenidos”, ou seja, os grupos que integram as organizações transportam para as versões 
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digitais os conteúdos de todos os seus meios criando uma sensação de multimedialidade que não é 

mais do que uma oferta tripla da mesma informação. Usando a classificação de Salaverría (apud 

Canavilhas 2012), a “convergência de conteúdos” (multimedialidade) está muito atrasada em 

relação à maturidade já atingida pelas convergências tecnológica (multiplataforma), empresarial 

(concentração) e profissional (polivalência).  

A atual multimedialidade por acumulação é uma mera remediação e não pode ser 
vista como um fenômeno de convergência de conteúdos: defendemos que isso 
apenas acontece quando é utilizada uma linguagem própria com características 
únicas e diferenciadoras em relação aos restantes meios.(CANAVILHAS, 2012, 
p. 17).  

 
Torna-se, a partir dessas constatações, um desafio gerir os ativos intelectuais no 

âmbito das instituições para alcançar vantagens competitivas por meio do desenvolvimento 

de produtos e serviços mais inteligentes e adequados. De acordo com Antonello (2004, 

p.19) é necessário uma gestão do conhecimento nas organizações frente a essa realidade 

que se apresenta para “aumentar a sua habilidade de procurar, codificar, distribuir e 

interpretar a informação externa, o que é chamado de capacidade de absorção d a 

organização”. Quanto mais plataformas diferentes surgem, mais se torna necessário para as 

organizações disporem de equipes multidisciplinares e até a necessidade de contratação de 

mais pessoas qualificadas no assunto demandando a produção de conteúdo específico para 

cada uma delas.  

 

Corpus de análise e metodologia 

A pesquisa teve como pressuposto verificar as estratégias de produção de conteúdo 

adotadas pelas organizações na utilização das redes sociais virtuais, que se tornaram meios de 

comunicação cada vez mais inseridos no cotidiano das pessoas. Decidimos por tomar como corpus 

de análise as instituições públicas federais de ensino que, ao longo da última década, apresentaram 

uma expressiva expansão em todo o Brasil. Segundo Censo da Educação Superior (INEP, 2015), 

universidades, institutos e faculdades brasileiras disponibilizam quase oito milhões de vagas em 

seus processos seletivos por ano. O ambiente de profundas mudanças que tem caracterizado a 

Educação no Brasil chamou-nos a atenção para o marcante desenvolvimento de estudos sobre os 

processos de relacionamento e sistemas de comunicação das organizações contemporâneas.  

A escolha das instituições a serem estudadas se deu a partir de um critério geográfico. 

Optamos por analisar as que estão situadas em Minas Gerais, estado que abriga o maior número de 
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órgãos de ensino federal (REDE FEDERAL, 2015). Concentramos a nossa atenção naquelas 

localizadas na região da Zona da Mata e Campos das Vertentes: as Universidades Federais de Juiz 

de Fora (UFJF), São João del-Rei (UFSJ), Viçosa (UFV) e o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia Sudeste de Minas Gerais – Campus Juiz de Fora (IF Sudeste MG-JF). A título de 

enriquecimento da pesquisa, optamos por incluir, também, a Universidade Federal de Minas Gerais, 

por ser a maior instituição pública mineira.  

Dentre as inúmeras redes sociais virtuais que se encontram à disposição do público, o 

Facebook foi determinado por ser a mídia que possui maior número de contas ativas no Brasil, 

conforme pesquisa divulgada pela Digital News Report 2016. A utilização contínua dessa rede 

social para diversos fins foi outro ponto que nos levou a analisar as fanpages, além de permitir uma 

interação social com o público e estimular trocas comunicativas e replicação de postagens.  

A pesquisa foi desenvolvida por meio de observação empírica e o levantamento de dados 

ocorreu entre os dias 01 e 15 de julho de 2016. O período se justifica pelo fato de não haver nenhum 

acontecimento que pudesse modificar o fluxo de informação. Recorremos a metodologia de análise 

de conteúdo híbrida (BAUER, 2008), com a construção de um conteúdo quantitativo e qualitativo 

para verificar quais são as formas de produção de conteúdo, o formato das postagens e a frequência 

na alimentação das fanpages. 

Cabe ressaltar que os objetivos dessa pesquisa não estão relacionados em avaliar a qualidade de 

ensino, pesquisa e extensão das organizações, tampouco atribuir categorias qualitativas no que se 

refere a sua relevância social. Salientamos que nosso foco está na forma de produção de conteúdo. 

Dessa maneira, ao analisarmos as postagens de cada uma das instituições, categorizamos os 

conteúdos da seguinte maneira: 

• Conteúdo remediado: informações que são compartilhadas no Facebook através de 

link e que se referem a outro veículo de comunicação produzido pela própria 

instituição (website ou outras redes sociais virtuais);  

• Conteúdo exclusivo: postagem produzida exclusivamente para o Facebook; 

• Curadoria de Conteúdo: Replicar conteúdo de terceiros, citando a fonte e o link 

para o site de onde o conteúdo foi reproduzido; 

• Conteúdo colaborativo: postagens feitas a partir de informações (fotos, vídeos ou 

dados) enviadas pelo público que curte a fanpage; 

• Vídeos: produção de vídeos exclusivamente para alimentar as postagens no 

Facebook; 
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• Fotos: Compartilhamento de fotos de eventos gerais, cobertura jornalística ou da 

memória organizacional.  
 

A Universidade Federal de Minas Gerais 

Considerada a maior instituição de ensino federal mineira, a UFMG conta, atualmente, com 

48.949 alunos, distribuídos em 80 cursos de graduação (75 presenciais e 5 a distância), 77 

programas de pós-graduação strictu sensu (77 mestrados e 63 doutorados) e 68 especializações latu 

sensu. Os números foram retirados no site oficial da instituição tendo como base o ano de 2015. 

(UFMG, 2016) 

No dia do levantamento de dados para essa pesquisa (01 jul. 2016), a fanpage no Facebook 

possuía um total de 116.835 seguidores. No período em análise, foram postadas 31 mensagens, uma 

média de duas publicações diárias. Cabe ressaltar que todos os dias a página foi alimentada, 

inclusive nos fins de semana. O formato das postagens não seguiu um padrão. A maioria 

apresentava uma chamada, sendo umas com foto link (remediando para algum website), outras 

apenas fotos. Algumas publicações contavam apenas com uma foto link com um título. (Figura 1). 

  
 

Figura 1: Formas de apresentação das postagens da UFMG. Fonte: Fanpage UFMG 

Com relação a forma de produção das publicações, a maioria (61%) está relacionada a 

conteúdo remediado, como pode ser verificado na tabela abaixo:  

Forma de conteúdo Número de postagens Porcentagem 
Conteúdo remediado 19 61% 
Curadoria de Conteúdo  5 16% 
Vídeo 7 23% 
Tabela 1: Natureza dos conteúdos das postagens na fanpage da UFMG. Fonte: elaboração do autor 
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Vale destacar que no quesito “Curadoria de Conteúdo” todas as postagens referem-se a 

alguma pesquisa desenvolvida por membros da comunidade acadêmica da UFMG e que tiveram 

destaque em outras mídias. Nota-se, ainda, que a universidade não produziu conteúdo exclusivo 

para a página e não contou com postagens colaborativas.  

 

A Universidade Federal de Juiz de Fora 

Dados retirados no website institucional baseados no ano de 2015 revelam que a UFJF 

abriga 18.868 alunos em 35 cursos de graduação, 55 especializações, 23 mestrados e 9 doutorados. 

No início do levantamento para esta pesquisa, a fanpage contava com 48. 610 seguidores. 

Registramos 39 postagens, uma média de 2,6 por dia, porém, em apenas um dia (02 jul de 2016) 

não foi constatada nenhuma publicação.  

Todas as mensagens apresentavam uma chamada, mas nem todas contavam com o apoio de 

uma foto link com título com informações adicionais. Em uma postagem, verificamos a ocorrência 

de um gift (imagem com movimento). (Figura 2). 

   
Figura 2: Formas de apresentação das postagens da UFJF. Fonte: Fanpage UFJF 
 

O conteúdo de remediação apresentou uma maior incidência no quantitativo de postagens. 

Mesmo em número reduzido, percebe-se, também, o incentivo à participação dos curtidores na 

página com o envio de fotos ou vídeos que retratem a rotina da Universidade. Já a curadoria de 

conteúdo refere-se a assuntos ligados ao universo acadêmico, não necessariamente de pesquisas 

realizadas na UFJF. (Tabela 2) 

Forma de conteúdo Número de postagens Porcentagem 
Conteúdo remediado 28 72%  
Vídeo 5 13% 
Curadoria de Conteúdo  3 7% 
Conteúdo colaborativo 2 5% 
Fotos 1 2% 
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Tabela 2: Natureza dos conteúdos das postagens na fanpage da UFJF. Fonte: elaboração do autor 
 
A Universidade Federal de Viçosa 

Os números mais recentes divulgados na página da UFV datam de 2014. Este balanço 

mostra que a Universidade conta com 19.389 alunos, divididos em 71 cursos de graduação (68 

presenciais e três a distância), 44 mestrados, 25 doutorados e 15 especializações (oito presenciais e 

sete a distância). No dia 01 de julho de 2016, sua fanpage no Facebook apresentava 24.733 

curtidores.  

Durante nosso estudo, foram notificadas 18 publicações, uma média diária de 1,2 postagens. 

Mas o fluxo de informações não apresentou um período cristalizado, ou seja, em cinco dias, 

especificamente nos fins de semana, a página não apresentou nenhuma atualização.  

Em comum no formato das postagens foi o texto introdutório que fornece um panorama 

geral do assunto a ser tratado. Anexados a esta chamada, verificamos links que remediavam para o 

site institucional, porém algumas sem fotos e outras com imagens em destaque. (Figura 3) 

 

 
 

Figura 3: Formas de apresentação das postagens da UFV. Fonte: Fanpage UFV 
 

A predominância de informações na fanpage é de remediação. Mas vale destacar que nas 

postagens foram observadas a presença de conteúdo exclusivo e participativo. (Tabela 3). 

Forma de conteúdo Número de postagens Porcentagem 
Conteúdo remediado 15 83%  
Vídeo 1 5,6% 
Conteúdo Exclusivo  1 5,6% 
Conteúdo Colaborativo 1 5,6% 
Tabela 3: Natureza dos conteúdos das postagens na fanpage da UFV. Fonte: elaboração do autor 
 
A Universidade Federal de São João del-Rei 

Em visita ao website da Universidade para coleta de informações, verificamos que o 

balanço mais recente sobre os números institucionais são relacionados ao ano de 2011. São 10.700 

alunos divididos em 49 cursos de graduação (46 presenciais e três a distância), 14 mestrados, dois 
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doutorados e 10 especializações (seis presenciais e quatro a distância). A página oficial no 

Facebook registrava, em 01 de julho de 2016, 10.940 seguidores.  

No período em análise, foram realizadas 22 postagens, uma média diária de 1,4. 

Detectamos que em apenas um dia (10 jul 2016) não houve atualização na página. Sobre o formato 

das publicações, todos os posts apresentavam uma chamada introdutória, sendo inserida uma arte 

relacionada ao assunto tratado ou um gift. Os links de remediação foram inseridos de forma 

encurtada. (Figura 4) 

  
Figura 4: Formas de apresentação das postagens da UFSJ. Fonte: Fanpage UFSJ 
 

Com relação a forma de produção de conteúdo, vigoraram as postagens de remediação. 

Porém, podemos destacar uma preocupação da universidade em produzir artes específicas para 

todas as postagens de conteúdo remediado no Facebook, como forma de ilustrar as postagens, seja 

em forma de fotografias ou gifts. A interação com os curtidores também pode ser destacada. 

Percebe-se que já há uma cultura na dinâmica da página em publicar clips musicais sugeridas pelo 

público, com uma mensagem de otimismo ou uma pequena biografia do artista. (tabela 4) 

Forma de conteúdo Número de postagens Porcentagem 
Conteúdo remediado 16 73%  
Conteúdo Colaborativo 4 18% 
Vídeo  1 4,5% 
Curadoria de Conteúdo 1 4,5% 
Tabela 4: Natureza dos conteúdos das postagens na fanpage da UFSJ. Fonte: elaboração do autor 
 
O IF Sudeste MG - Campus Juiz de Fora do  

Os dados mais recentes são de 2016 e revelam a presença de 5.053 estudantes em 22 cursos 

técnicos (12 presenciais e 10 a distância), quatro graduações e uma especialização. No dia 01 de 

julho de 2016, a página oficial no Facebook registrava 4.838 curtidas.  
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Foram registradas 28 atualizações no período analisado (média de 1,86/dia), mas nos fins de 

semana não houve publicações. As postagens apresentaram um formato uniforme, com texto 

introdutório e uma foto ou arte produzida. Os links dos conteúdos remediados não eram reduzidos, 

sendo apresentados em sua versão original. (Figura 5) 

  
Figura 5: Formas de apresentação das postagens do IF Sudeste MG-JF. Fonte: Fanpage IF Sudeste 
MG-JF 
 

Com relação à produção de conteúdo, a análise dos dados revela que há uma 

preocupação em se produzir postagens exclusivas. Foram criadas editorias com temáticas 

diversas que utilizam os alunos como personagens. Pode-se concluir que a estratégia do 

Campus Juiz de Fora é trabalhar a identificação do estudante com a instituição, uma relação 

de pertencimento. (Tabela 5) 

Forma de conteúdo Número de postagens Porcentagem 
Conteúdo exclusivo 15 54%  
Conteúdo Remediado 7 25% 
Vídeo  3 11% 
Curadoria de Conteúdo 2 7% 
Fotos 1 3% 
Tabela 5: Natureza dos conteúdos das postagens na fanpage do IF Sudeste MG-JF. Fonte: 
elaboração do autor 
 
Análise dos dados 

Nos 15 dias de investigação nas páginas das cinco instituições objeto dessa análise, 

foram apuradas 138 postagens que apresentaram diversos formatos e natureza na produção 

de conteúdo. Prevaleceu a remediação na difusão das informações, o que pôde ser 

constatado em 95 publicações (69%). Esses números revelam que as estratégias estão 

intimamente relacionadas àquilo que as universidades publicam em seus websites, não 

apresentando uma política de comunicação específica para o meio. Constatamos, apenas, 

uma readequação em algumas chamadas, o que pode trazer um ar de novidade ao que está 
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sendo postado. Outro ponto evidenciado que traz um “frescor” para as postagens 

remediadas é a produção de uma arte com um título atraente e a inserção de gifts animados 

para atrair a atenção do internauta.  

Percebemos que essas linguagens não tiveram uma unidade, pois a cada postagem 

um formato diferente era evidenciado. Acreditamos ser necessário o estabelecimento de um 

padrão para que o processo de identificação com a página seja alcançado e que o público 

possa reconhecer uma tendência de linguagem, o que pode gerar percepções positivas para 

as instituições, se mostrando planejada e organizada.  

Outro ponto a ser destacado é a falta de interação com os internautas. Foram poucas 

as postagens que tiveram como natureza o conteúdo colaborativo. A UFSJ foi a que mais 

apresentou postagens nas quais a fonte era algum curtidor da página. O baixo índice de 

colaboração talvez pode ser explicado pelo fato de não haver incentivo por parte das 

instituições em contar com essa participação. Tal situação, no nosso entendimento, deve ser 

revista pelas instituições, já que vivemos em uma realidade na qual as tecnologias de 

comunicação digital provocam mudanças consideráveis numa perspectiva relacional entre 

pessoas e organizações. Quaisquer estratégias que se deseja exitosa, não pode perder isso 

de vista.  

Deve-se ter muito cuidado quando se for utilizar uma informação de terceiros, o que 

classificamos aqui como “Curadoria de Conteúdo”. É preciso ter ética, sempre citando a 

fonte, e no caso da internet, colocar o link para o site de onde o conteúdo foi reproduzido. 

As instituições aqui analisadas seguiram essa premissa. Mas não basta replicar quaisquer 

assuntos. É necessário que haja interesse para o público. A UFMG utilizou esse recurso 

para difundir informações de suas pesquisas que estavam sendo publicadas por outros 

órgãos, uma espécie de “clipagem”. A UFJF, UFSJ e o IF Sudeste MG-JF divulgaram 

informações pertinentes as suas respectivas comunidades acadêmicas como, por exemplo, a 

postagem que foi divulgada pela Federal de Juiz de Fora no dia 03 de julho de 2016 com o 

título “Ferramenta edita textos dentro das normas da ABNT”. A UFV não apresentou 

postagens nessa categoria.  

Diferente das Universidades que apresentaram a maioria das postagens com 

remediação, o IFSudesteMG-JF teve como foco o Conteúdo Exclusivo. Como estratégia, 

foram criadas editorias, explorando todo o potencial da comunidade acadêmica, usando os 
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estudantes como sua principal matéria prima. Essa tendência nos parece interessante, uma 

vez que se cria uma identidade e os personagens foco das editorias tornam-se 

multiplicadores da imagem da instituição, uma vez que seus seguidores também terão 

acesso a essa postagem e isso pode gerar um aumento significativo no número de 

seguidores da página.  

A categoria fotos foi pouco explorada pelas instituições em análise. Apenas a UFJF 

e o IF Sudeste MG-JF utilizaram esse recurso como forma de disponibilizar ao público um 

álbum de imagens de eventos realizados. Também a produção de vídeos se mostrou tímida 

no quantitativo de produções das instituições analisadas. Todas apresentaram um produto 

audiovisual, (UFJF, UFSJ e UFV, uma cada; IF Sudeste-JF três; e UFMG sete). Com a 

melhoria da banda larga e a adoção do 3G/4G, assistir vídeos rapidamente se tornou uma 

prática cotidiana nas redes sociais. E isso pode ser creditada ao desenvolvimento da técnica 

Streaming, na qual o vídeo é enviado na sua forma comprimida, sendo visualizado quase 

em tempo real, sem necessidade de esperar pelo carregamento do conteúdo.  

 

Considerações Finais 

É certo que as universidades públicas não precisam conquistar adesão das pessoas 

como meio de sobrevivência para se manterem ativas. É certo, também, que o fato de serem 

federais já prescinde um valor agregado. Mas em um ambiente tecnológico, é preciso que 

essas organizações saiam da zona de conforto do financiamento federal e se tornem abertas 

ao público. Se essas instituições são um celeiro de produção de conhecimento, porquê não 

difundir toda essa informação? E se as redes sociais virtuais vêm apresentando uma 

audiência cada vez mais crescente, são nesses locais que devem ser concentradas essas 

estratégias.  

Produzir conteúdo nunca esteve tão acessível e ao mesmo tempo tão complexo. 

Cada vez mais nos informamos por meio das mídias sociais, através do comentário de 

amigos e compartilhamento de conteúdo. A proposta de que um dos mais acessados sites de 

rede sociais, o Facebook, seja incorporado como ambiente de interação e comunicação das 

organizações se dá por sua arquitetura atraente, com ferramentas que permitem desenvolver 

diversas atividades e instigam a participação, protagonismo, colaboração e horizontalização 

das relações entre os mais diversos públicos. Nesse sentido, o foco na produção de 
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conteúdo tem como objetivo disseminar informação relevante para atrair, cativar e 

conquistar novos públicos. Esse direcionamento estratégico das organizações pode gerar 

uma relação de confiança que impulsiona a imagem institucional e traz credibilidade.  

Estar nas redes exige transparência, relacionamento e conteúdo. Tal 

responsabilidade requer das instituições profissionalismo e adoção de estratégias claras e 

bem definidas. Um passo em falso, por mínimo que seja, pode trazer sérios transtornos. É 

imprescindível contar com profissionais bem capacitados, que atue nessa perspectiva de 

construção de relações sociais que envolvem imagem, marca, confiança, transparência, 

colaboração e reconhecimento.  

Há, por isso, um longo caminho a percorrer desde a atual fase de remediação até à 

verdadeira convergência de conteúdos caracterizada pela hipermultimedialidade por integração, 

com vários níveis de interatividade e possibilidade de personalização da informação. O importante é 

dar grande atenção ao conteúdo e entender que uma campanha aleatória pode gerar benefícios 

pontuais, mas fazer um conteúdo bem feito e perene, de modo a se tornar um padrão que será 

percebido pelo público, pode fazer toda a diferença para a boa imagem das organizações.  
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