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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho tem por objetivo analisar a construção da imagem da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte na rede social Facebook. Sabemos que os avanços tecnológicos 

dos últimos anos promoveram mudanças também no âmbito social, cultural e 

econômico. De natureza qualitativa descritiva, recortamos como objeto de estudo o 

Facebook, considerado o site de rede social mais popular no Brasil e de grande 

repercussão no mundo. Realizamos uma revisão bibliográfica e uma análise de conteúdo 

em três grupos: a fanpage oficial da UFRN e os grupos UFRN e UFRNDepressão. 

Recortamos os meses de setembro, outubro e novembro de 2014, em razão da sucessão 

eleitoral da gestão. Partimos do pressuposto que as discussões e postagens estariam 

mais evidenciadas naquele momento político. Utilizamos também os recursos 

metodológicos da aplicação de questionários, com gestores de comunicação das 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFEs) do Nordeste, e entrevistas informais 

(semi-estruturadas), onde line, com gestores de empresas de comunicação de Natal-RN, 

especializadas no monitoramento de redes sociais. A fundamentação teórico-

metodológica se alicerça nos autores da cibercultura, Lemos e Lèvy (2010), Castell 

(1999) e Santaella (2003), além de Corrêa (2009), Bueno (2009) e Kunsch (2007), que 

consideram as comunidades virtuais um público estratégico e relevante para a 

comunicação organizacional.  A pesquisa nos permitiu concluir que os discursos nos 

sites de rede social estudados têm contribuído para uma imagem positiva da UFRN e 

possibilitou-nos, também, propor um acompanhamento sistemático da construção da 

imagem institucional.  

 

Palavras chave: Comunicação, Comunicação organizacional; Redes sociais; Facebook; 

Cibercultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This work has the aim to analyze the image construction of Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (Federal University of Rio Grande do Norte) in the social network 

“facebook”. We know that the technology advances in the last years promoted changes 

in the social, economic and cultural scope. Of a qualitative and quantitative nature, we 

crop as main goal the study of Facebook, considered the most popular social network in 

Brazil and with great repercussion in the world. We perform a bibliographic review and 

a content analyzes in three groups: the official UFRN fanpage and the groups UFRN 

and UFRNDepressão. We cut September, October and November 2014, because of the 

electoral succession management. We assume that the discussions and the posts would 

be more evidenced at that political moment. We also utilized methodological resources 

of applying questionnaires, with communication managers from Instituições Federais 

de Ensino Superior (IFEs) (Federal Higher Education Institutions) from the Northeast of 

Brazil, and interviews with communications companies from Natal – RN (Brazil), 

specialized in social network monitoring. The theorical-methodological grounding is 

founded in the ciberculture authors, Lemos e Lèvy (2010), Castell (1999) e Santaella 

(2003), in addition to Corrêa (2009), Kunsch (2007), who consider social community a 

relevant and strategic public for the organizational communication. The research 

allowed us to conclude that the studied speeches in social network websites has 

contributed for a good UFRN image and also enabled us to propose a systematic 

accompaniment of the institutional image.  

 

Keywords: Facebook, cibercuture, social network, organizational communication, 

UFRN. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os avanços tecnológicos do último século provocaram mudanças sociais, 

culturais, políticas e econômicas e, em virtude disso, a comunicação vem assumindo 

cada vez mais um papel preponderante nas formas de representação e apresentação da 

sociedade. Hoje, o homem se vê, frequentemente, “bombardeado” por informações das 

mais diversas naturezas, consequência das novas tecnologias e do fenômeno da internet, 

popularizadas a partir da década de 1990, quando os novos progressos em 

telecomunicações e computação provocaram grandes avanços. Vivemos a era da 

informação que, segundo Castells (1999) é a matéria-prima da revolução tecnológica. 

Nas organizações, a comunicação vem assumindo cada vez mais importância estratégica 

em face das transformações e do advento dessas novas tecnologias, que mudou o 

cenário global, onde as exigências e a competitividade mostram a necessidade de uma 

integração e interação das partes.  

Nesse novo cenário, o mundo assiste a um processo de inovação jamais visto, as 

novas tecnologias e as ferramentas digitais são alternativas para as organizações se 

comunicarem com maior agilidade com seus stakeholders
1
 e os mais diversos públicos. 

As novas mídias digitais provocaram uma mudança no paradigma da comunicação, 

alterando as formas de comunicar, aproximando pessoas, modificando a relação entre 

emissores e receptores, de modo que os participantes desse processo se transformaram, 

também, em responsáveis pelo conteúdo das informações. E, conforme Lévy (1999), 

isso acontece no “ciberespaço”, onde grupos sociais humanos, como aqueles formados 

pelas organizações, têm a possibilidade de coordenarem, cooperarem, incrementarem e 

consultarem ideias e conhecimentos em tempo real, superando obstáculos geográficos e 

mesmo cronológico. O autor chama de “virtualização das organizações” a situação cujas 

ferramentas da cibercultura prestam suporte às organizações, tornando-as 

gradativamente menos subordinadas às restrições geográficas, horários estipulados e 

planejamento de longo prazo.  

                                                 
1
 Segundo Mafei e Cecato (2011, p. 17) “os stakeholders variam conforme o perfil e setor do negócio, 

mas, em linhas gerais, podem ser: empregados, acionistas, clientes, investidores, fornecedores, governo, 

organizações do terceiro setor, órgãos de defesa do consumidor ou regulatórios como aqueles que 

estabelecem as regras para o funcionamento de determinado setor, casos da aviação comercial, energia 

elétrica, telecomunicações e outros. Ou seja, como resume Kunsch (2007, p. 9) são os “públicos 

estratégicos”, ou, “qualquer indivíduo ou grupo que pode afetar a organização ou é afetado por suas 

ações, decisões, políticas, práticas ou resultados”. 
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Nesse ambiente, surgiram as redes sociais, a partir da Web 2.0, quando a 

comunicação digital foi induzida a consideráveis modificações, permitindo uma grande 

dinamização no processo comunicativo, com o aparecimento de novos emissores, 

fazendo parte do cotidiano das pessoas e das organizações. Kunsch (2013) advoga que 

as comunidades virtuais e as redes sociais são públicos de fundamental importância e 

que não podem ser ignorados pelos setores de comunicação das organizações. E são 

nessas redes que proliferam todos os tipos de discursos, sobre os mais diversificados 

assuntos, inclusive os chamados discursos “bem-ditos
2
” e “mal-ditos

3
”, conforme 

conceituação de Roman (2009, p. 130). Estes podem influenciar na criação de uma 

identidade, formar ou deformar a imagem de um indivíduo, de uma marca, e até mesmo 

de uma organização.  

Ainda segundo Kunsch (2003, p. 170), “a imagem é o que passa na mente dos 

públicos no seu imaginário, enquanto identidade é o que a organização é”. Sendo assim, 

as informações divulgadas nas redes sociais, se monitoradas, podem ser de grande valia 

para a estratégia de comunicação da Instituição. Essas redes sociais, além de ferramenta 

de comunicação em todos os níveis, transformam-se, muitas vezes, em ferramenta de 

trabalho, de modo que as informações veiculadas podem ser fundamentais para compor 

a estratégia de defesa e fortalecimento da imagem e da reputação das organizações, 

conforme defende Bueno (2012). Logo, a questão que nos motiva nesse trabalho é saber 

qual a imagem da UFRN na rede social Facebook e o problema da pesquisa se configura 

diante da constatação de que não há nenhum processo formal e sistemático de 

monitoramento das redes sociais realizado pela comunicação da Universidade, o que 

nos leva a propor, como consequência desse questionamento, a sua implementação.  

Para a consecução desse objetivo, realizamos uma pesquisa identificando 

algumas das representações mais recorrentes da opinião pública sobre a Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte através da mídia virtual, considerando que já existe 

uma fanpage  da UFRN administrada pela Agência de Comunicação (Agecom).  

                                                 
2
 Discursos bem-ditos “são mensagens orais ou escritas, institucionais e oficiais, autorizadas e planejadas, 

divulgadas pelos canais de comunicação formais ou informais, como intranet, e-mail, notas, comunicados 

internos, memorandos, house organs, mural físico ou eletrônico etc”. (ROMAN, 2009, p. 130/131). 
3
 Discursos mal-ditos “são produzidos à sombra dos espaços institucionais e divulgados à margem dos 

canais convencionais de comunicação”. (ROMAN, 2009, p. 132). Ainda segundo o autor, esses discursos 

se propagam com muita velocidade e intensidades pelas redes virais e encontram nas redes informatizadas 

de comunicação corporativa um espaço favorável para sua disseminação. 
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Desse modo, teríamos como objetivo geral saber qual a imagem dessa 

Instituição na rede social Facebook. Todavia, pela natureza do mestrado profissional, 

agregamos à pesquisa acadêmica uma possibilidade de melhoria nos processos de 

gestão. Recorremos à metodologia da análise de conteúdo para diagnosticar a imagem 

da instituição na rede social.  

Em seguida, como objetivos específicos, propomos uma nova ferramenta de 

comunicação, que permita o monitoramento das redes sociais e a consequente avaliação 

da imagem construída pelos discursos veiculados nessas novas mídias digitais. O 

processo ampliará a área de atuação da Assessoria de Comunicação da Reitoria da 

UFRN, cumprindo assim, outro objetivo específico dessa pesquisa.  

Justificamos a opção pelo Facebook devido à sua popularização cada vez mais 

ascendente, com disseminação entre milhões de internautas no mundo todo
4
, 

promovendo novas formas de comunicação, troca de informações e produção cultural, 

representando não apenas mais um fenômeno tecnológico, mas também um fenômeno 

social, cultural, comunicacional. As redes sociais on line já fazem parte do cotidiano das 

pessoas e não podem ser ignoradas pelos setores de comunicação das organizações. 

Essa popularização também é uma realidade no Brasil, o país que registrou o 

maior crescimento em número de usuários em 2012, com uma alta de 146%, segundo 

reportagem no Portal IG, assinada por Claudia Tozzeto (2012). Em junho desse mesmo 

ano, o Facebook alcançou os 54 milhões de usuários, conforme dados da Securities and 

Exchange Commission (SEC)
5
, publicados pelo mesmo Portal. Além disso, observamos 

que a UFRN tem sido um dos assuntos mais recorrentes entre os adeptos do Facebook 

na comunidade universitária. 

O Facebook foi criado em 2004, pelo americano Mark Zuckerberg, então aluno 

de Harvard (EUA), com a intenção de formar uma rede que integrasse as comunidades 

de estudantes do secundário (High School). Essa rede se popularizou rapidamente e 

extrapolou o propósito inicial, atingindo outras universidades. Atualmente, o Facebook 

ganhou mais destaque com a popularização de dispositivos móveis como smartphones e 

                                                 
4
O Facebook atinge hoje um quinto da população mundial – cerca de 1,3 bilhão de pessoas se logando 

pelo menos uma vez por mês nessa rede social e controla 20% do tráfego para sites de notícias, de acordo 

com dados da empresa SimpleReach. Informações publicada pelo Observatório da Imprensa, reproduzido 

do New York Times, em 26 de outubro de 2014. 
5
 SEC é o órgão regulador americano equivalente à Comissão de Valores Imobiliários (CVM) Brasileira. 
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tablets, atingindo um quinto da população mundial. Esse dado revela que cerca de 1,3 

bilhão de pessoas se „logam‟ pelo menos uma vez por mês nessa rede social, segundo 

dados de matéria assinada por Ravi Somaiya, publicada no New York Times (2014), 

reproduzida no Brasil pelo Observatório da Imprensa.  

Essa pesquisa justifica-se também pela observação da preocupação dos gestores 

diante dos discursos veiculados nas redes sociais e da necessidade da Assessoria de 

Comunicação da Reitoria de contar com uma ferramenta que possa monitorar esses 

discursos. O monitoramento do Facebook poderá integrar o conjunto de ações, posto em 

prática pela gestão de comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no 

meio digital. Conforme informação da Agência de Comunicação (Agecom), são 

realizadas inserções, diariamente, de conteúdos informativos institucionais nas suas 

redes sociais Facebook, Twitter, You Tube e Instagram, além do Portal da UFRN na 

Internet, administrada pela Agência. Recordamos que já há na Instituição um sólido 

trabalho na área das inovações tecnológicas, em especial na área de Tecnologia da 

Informação (TI), que tem ocupado um lugar importante no processo de comunicação 

interno e externo, com sua página oficial na internet consolidada e o desenvolvimento 

de vários sistemas informacionais (SIPAC – Sistema Integrado de Patrimônio, 

Administração e Contratos, SIGAA - Sistema Integrado de Gestão de Atividades 

Acadêmicas, SIGRH – Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos, SIGPP – 

Sistema Integrado de Planejamento e Projetos, SIGAdmim – Sistema Integrado de 

Administração e Comunicação, entre outros), que integram e agilizam os processos 

acadêmicos e de gestão, cuja criação data de 2003/2004.  

 Sabemos que, apesar da importância da cibercultura e desses novos fluxos 

informativos, inexiste qualquer tipo de planejamento sobre a presença digital da UFRN 

e desconhecemos alguma ferramenta que avalie a imagem nas redes sociais. Partimos 

do pressuposto de que imagem institucional é a percepção que o público tem da 

organização/instituição. Assim, a gestão da comunicação da Universidade, com o 

monitoramento proposto, poderá dispor de um banco de dados e informações que, 

particularmente, permitirá identificar quais os discursos mais recorrentes acerca da 

Instituição, em especial nos segmentos que mais utilizam as redes sociais, ou seja, os 

estudantes. Além disso, poderá ampliar sua área de atuação, como já acontece com o 

serviço de clipagem (seleção de notícias e artigos recortados dos jornais impressos e dos 
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portais na Internet) realizado pela Agecom. Com tais ferramentas, a Instituição poderá 

identificar a imagem do ponto de vista da opinião pública e, de modo estratégico, 

procurar formas que contribuam para a melhoria e o fortalecimento da sua imagem.  

Partimos do pressuposto de que essas redes sociais são ferramentas essenciais na 

construção de uma imagem positiva institucional e que as organizações devem manter 

constante acompanhamento dos discursos veiculados no espaço virtual. É preciso que a 

comunicação organizacional se planeje e se profissionalize, pois diante de tantos 

desafios, como diz Bueno (2013, p. 4), “lidar com as redes sociais não é tarefa para 

amadores”. 

Para a concretização desse trabalho, realizamos um processo de diagnóstico, 

através de uma entrevista semiestruturada on-line, encaminhado às Assessorias de 

Comunicação das Instituições de Ensino Superior (IFES) e, para dar maior consistência 

teórica, fizemos uma pesquisa bibliográfico-documental, com uma abordagem de 

natureza qualitativa descritiva, cujas características são a interpretação dos fenômenos e 

a atribuição básica de significados, o que, de acordo com Moresi (2003), serve de base 

para explicar os fenômenos e a intervenção institucional.  

A pesquisa descritiva, no entender de Zampaullo (2012), é um procedimento que 

parte de um ponto de vista teórico, que orienta o pesquisador sobre o que ele deve 

observar para que, assim, possa estabelecer relações entre aspecto de um fenômeno e/ou 

entre fenômenos. Partindo desse pressuposto, empreendemos uma revisão de literatura 

acerca do tema, pesquisando em livros, revistas e sites científicos, no que se refere à 

conceituação de redes sociais, sua história e sobre a importância do monitoramento nas 

organizações. A fundamentação teórica se alicerça, sobretudo, nos seguintes autores: 

Margarida Kunsch, Manuel Castells, Pierre Lévy e André Lemos, Wilson Bueno, 

Elisabeth Saad e Raquel Recuero. 

Para o processo de intervenção, fizemos contato, por meio de entrevistas on-line, 

com outros profissionais que já desenvolveram o acompanhamento das redes sociais em 

outras organizações/instituições de ensino superior, analisando como desenvolveram 

esse procedimento. Dessa forma, podemos entender as especificidades e pensar em 

inovações que poderão ser implementadas na UFRN.  
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Durante o processo, identificamos as representações da opinião pública sobre a 

UFRN através da mídia virtual, estabelecendo alguns indicadores de presença ou de 

menção da Instituição na rede social Facebook e avaliando o conteúdo das mensagens. 

Como recorte para o processo teórico-prático, selecionamos os grupos relacionados à 

universidade: “UFRN Depressão”, um grupo satírico-humorístico, uma fanpage  oficial, 

gerenciada pela Agência de Comunicação (Agecom), além de um terceiro grupo, 

independente, que leva o nome de “UFRN Grupo Aberto”. Começamos nos dois meses 

(setembro e outubro de 2014) que antecederam as eleições
6
 para reitor da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte e continuamos no mês em que aconteceu o processo 

eleitoral (novembro). Esse recorte temporal foi escolhido levando em consideração a 

possibilidade da administração da Universidade estar no centro das atenções da 

comunidade acadêmica, quando subentende-se que deveriam proliferar todos os tipos de 

discursos, “bem-ditos”, os discursos oficiais, institucionais, autorizados e planejados, e 

os “mal-ditos”, que no entender de Roman (2009, p. 132), “se propagam com muita 

velocidade e intensidade pelas redes virais e encontram nas redes informatizadas de 

comunicação corporativa um espaço favorável para sua disseminação”.  

O trabalho de monitoramento das redes sociais, proposto neste projeto, foi feito 

através de ferramentas de buscas disponíveis na Web e nas próprias comunidades 

pesquisadas (Facebook), inclusive com o uso das hastags
7
. Entre outras plataformas, foi 

utilizado o sistema do Google http://www.google.com.br/alerts, no qual se busca por 

palavras e cujo resultado é disparado em sistema de alerta no e-mail cadastrado, e o 

Hootsuite, ferramenta de rastreamento das redes sociais.   

Essa análise de conteúdo das postagens servirá como modelo para um 

monitoramento permanente a ser implementado, caso a gestão da UFRN assim o deseje. 

Como produto final, apresentamos também sugestão de materiais técnicos e recursos 

humanos necessários para que esse monitoramento possa ser realizado 

sistematicamente.  

 

 

                                                 
6
 A eleição para escolha do reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte aconteceu no dia 11 

de novembro de 2014. 
7
As palavras-chave associados a uma informação, tópico ou discussão indexadas de forma explícita, 

precedidas do símbolo cerquilha (#). 
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2. INTERNET: NOVOS HORIZONTES PARA A COMUNICAÇÃO 

ORGANIZACIONAL 

 

Vista por alguns autores como a grande revolução depois da descoberta da 

prensa por Gutemberg (1455), a revolução da tecnologia, que culminou com o advento 

da internet no final do século XX, foi, no entender de Castells (1999. p. 67), um raro 

intervalo da história cuja característica foi a transformação da “cultura material” pelos 

mecanismos de um novo paradigma tecnológico que se organizou em torno da 

tecnologia da informação. Com um índice de penetração mais veloz que qualquer outro 

meio de comunicação em toda sua história, o autor lembra, ainda, que, nos Estados 

Unidos, o rádio levou 30 anos para chegar a 60 milhões de pessoas; a televisão alcançou 

o seu nível de difusão em 15 anos; e a internet chegou ao seu patamar três anos após sua 

criação.  

Castells inclui entre as tecnologias da informação o conjunto convergente de 

tecnologia em microeletrônica, computação (software e hardware), 

Telecomunicações/radiodifusão, e optoeletrônica
8
, “além da engenharia genética e seu 

crescente conjunto de desenvolvimentos e explicações”. (CASTELLS, 1999. p. 67). O 

autor coloca a revolução da tecnologia da informação no mesmo patamar da revolução 

industrial do século XVIII, destacando a sua penetrabilidade em todos os campos da 

atividade humana e dando a mesma importância.   

As grandes descobertas tecnológicas ou eletrônicas aconteceram durante a 

Segunda Guerra Mundial, mas conforme acentuou Castells (1999. p. 76), a sua difusão 

se ampliou somente na década de 1970, com a internet, convergindo em um novo 

paradigma. A internet teve origem na Agência de Projetos de Pesquisa Avançada ou 

Advaced Research and Projects Agency (ARPA), do Departamento de Defesa dos 

Estados Unidos, considerada uma das mais inovadoras instituições de pesquisa do 

mundo, que pretendia criar um sistema de comunicação invulnerável a ataques 

nucleares. Ainda segundo Castells (1999. p. 82) primeira rede de computadores 

chamava-se ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) e começou a 

                                                 
8
Optoeletrônica, segundo o Dicionário de Português na internet 

(http://dicionarioportugues.org/pt/optoeletronica) é o estudo e aplicação de aparelhos eletrônicos que 

fornecem, detectam e controlam luz. A optoeletrônica é normalmente considerada um sub-campo da 

fotônica. 
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funcionar no dia 1 de setembro de 1969, com seus quatro primeiros nós na Universidade 

da Califórnia em LA, no Stand Research Institute, na Universidade da Califórnia e 

Santa Bárbara e na Universidade de Utah.  

Com a expansão da ARPANET foi criada a MILNET, orientada para a área 

militar. Na década de 1980 foi criada outra rede científica, a CSNET (Computer Science 

Network), pela National Science Foundation e, em colaboração com a IBM, foi criada a 

BITNET, uma rede para acadêmicos que chegou a alcançar mais de 2.500 universidades 

e institutos de pesquisa de todo o mundo. Para Castells (1999. P. 83), foi a ARPANET a 

espinha dorsal do novo sistema de comunicação, originando-se daí a INTERNET.  

A internet começava a se popularizar, extrapolando a sua utilização acadêmica 

ou estratégica. Foi em 1976, que ocorreu o primeiro registro de troca de informações 

entre pessoas conectadas à rede, por meio da Usenet. Segundo conceituação de Pinho 

(2000. p. 44), Usenet, palavra formada a partir do termo inglês “User Network”, ou rede 

de usuários, é o conjunto de todos os computadores e de todas as redes que estão 

conectadas para distribuir informação de grupos de notícia. Essas descobertas 

despertaram o interesse de vários estudiosos, de redes científicas e institucionais que, 

rapidamente, transcenderam os interesses do Departamento de Defesa dos EUA. 

Diversas universidades estavam envolvidas nesse processo.  

Porém, foi no fim da década de 1990 que o poder da internet, junto com os 

novos progressos em telecomunicações e computação, provocaram grandes mudanças 

tecnológicas. Como diz CORRÊA (2009. p. 318), “nas duas últimas décadas do século 

XX e nesta primeira do século XXI, assistimos a um processo jamais visto de 

inovação/absorção de tecnologias para alavancar a comunicação humana muito perto do 

incontrolável”. Foi nessa mesma década que o cientista Tim Berners-Lee, do Centre 

Européen pour Recherche Nucléaire (CERN), em Genebra, criou um novo sistema, 

World Wide Web (www), que organizou o teor dos sítios da internet por informação, 

facilitando a pesquisa e mudando a cara da ARPANET. Esse mesmo cientista também 

desenvolveu duas ferramentas consideradas indispensáveis para a Internet de hoje: o 

código HTML e o protocolo HTTP.  

Levando em consideração que, em 1973, havia apenas 25 computadores 

conectados à rede, rapidamente, a internet se popularizou no mundo inteiro e já no final 
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da década de 1990 a rede mundial de computadores era usada por cerca de 179 milhões 

de pessoas, em mais de 200 países. Nos Estados Unidos, 95% das escolas públicas 

tinham acesso à internet no ano 2000. A internet se transformou na espinha dorsal da 

Comunicação Global Mediada por Computadores (CMC) e hoje a porcentagem dos 

conectados deve superar os 50% na grande parte dos países subdesenvolvidos. Segundo 

Lemos e Lévy (2010. p. 42), em 1990, esse número era inferior a 1%, mas dados de 

2007 mostram que o número de conectados está em torno de 20% da população 

mundial.  

Ainda segundo Lemos e Lévy (2010), na maior parte dos países industrializados, 

quase 80% da população está conectada à internet de casa. E o Brasil está entre os 

países onde as taxas de aumento das conexões são as mais elevadas, seguida da Rússia, 

Índia e China. E Castells tem uma explicação para esse fenômeno, quando afirma:  

 

O processo atual de transformação tecnológica expande-se 

exponencialmente em razão de sua capacidade de criar 

interfaces entre campos tecnológicos mediante uma linguagem 

digital comum, na qual a informação é gerada, armazenada, 

recuperada, processada e transmitida. (CASTELLS, 1999, p. 68) 

 

Segundo Mafei e Cecato (2011), baseadas em estudo do Boston Consulting 

Group (BCG), até este ano de 2015 o número total de usuários da internet no grupo de 

países Brici - Brasil, Rússia, Índia, China e Indonésia - será duplicado. Ou seja, serão 

1,2 bilhão de usuários, três vezes mais do que nos Estados Unidos. “O estudo afirma 

que esse crescimento será estimulado principalmente pelos jovens”. (MAFEI e 

CECATO, 2011, p. 19) 

No Brasil, o acesso à rede mundial de computadores teve início no final da 

década de 1980, então disponibilizado pela Empresa Brasileira de Telecomunicações 

(Embratel), cujo objetivo era criar uma rede para interligar a comunidade acadêmica e 

científica do Brasil com outros países. No ano seguinte (1988), o Laboratório Nacional 

de Computação Científica (LNCC) conseguiu se conectar a uma universidade 

americana, através de acesso à Bitnet, rede que permitia troca de mensagens. Uma das 

primeiras instituições brasileiras de pesquisa a utilizar a rede foi a Fundação de Amparo 

à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).  
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A partir de 1995, a rede deixou de ser um privilégio do meio acadêmico e 

científico e se tornou de acesso público, crescendo em velocidade vertiginosa e hoje o 

Brasil está entre os 10 países em número absoluto de usuários no mundo. Em 2012, o 

número de acessos chegou a 83,4 milhões de pessoas, segundo dados do Ibope Nielsen 

Online, divulgado na revista eletrônica PróXXima e publicada pelo Portal G1(2012). 

Em casa ou no trabalho, o total de acesso era de 68 milhões. Em 2013, conforme 

informação do Ibope Media, publicada na revista Exame Info (2013), esse número 

pulou para 105,1 milhões no segundo trimestre, representando um crescimento de 3% 

comparados com os 102,3 milhões registrados no trimestre anterior. Esse número leva 

em conta o acesso à internet em todos os ambientes, como domicílios, trabalho, lan 

houses, escolas, bibliotecas, espaços públicos e outros locais.  

O pesquisador Ronaldo Lemos (2014), da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro, em artigo publicado na Folha de São Paulo
9
, afirma que o Brasil está entre os 

13 países do mundo com maior percentual de nativos digitais (pessoas entre 15 e 24 

anos que acessam a internet há mais de 5 anos), contabilizando 10,1% da população 

nessa categoria. Ele cita um estudo realizado pela União Internacional de 

Telecomunicações, em parceria com a Georgia Tech, dando conta de que 363 milhões 

de pessoas no mundo têm esse perfil, ou seja, 5% da população mundial.  

Segundo estudiosos, o aumento do acesso também foi consequência da política 

econômica dos últimos governantes, que possibilitou a ascensão da classe social C e, 

consequentemente, ampliou o consumo de eletrônicos, em especial o computador, muito 

embora esse aumento tenha sido mais expressivo na classe B. A popularização de 

notebooks, tablets, celulares e smartphones foi responsável pelo crescimento ainda mais 

expressivo no número de acesso à internet, no Brasil e no mundo.  

 

2.1 AS REDES SOCIAIS INAUGURAM NOVA ERA PARA AS COMUNICAÇÕES 

 

                                                 
9
Artigo publicado na edição do jornal Folha de São Paulo em 05. Maio. 2014 e disponível em: 

www1.folha.uol.com.br/.../ronaldolemos/.../1448778-e-preciso-apostar-e  
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Criado por Tim O. Reilly, em 2005, a Web 2.0 é uma plataforma de segunda 

geração, que inaugurou uma nova era nas comunicações interpessoais na internet e 

permitiu a interconexão em rede, para ser utilizada pelas pessoas, possibilitando o 

armazenamento de conteúdos e “[...] induziu a comunicação digital a consideráveis 

modificações” (GOLLNER, 2011, p. 54). Não há mais distinção entre produtores, 

consumidores, críticos, editores ou gestores midiáticos. Cada um pode desempenhar o 

papel que desejar ou todos ao mesmo tempo. Como dizem Lemos e Lévy “na era da 

computação social, os conteúdos são criados e organizados pelos próprios utilizadores”. 

(LEMOS e LÉVY, 2010, p. 11). 

Grande parte dos autores pesquisados credita o surgimento do fenômeno das 

redes sociais ao advento da Web 2.0, que permite o armazenamento de conteúdos. A 

origem de redes,  no entanto, pode ser inferida ao início das civilizações, posto que pode 

ser relacionado ao convívio de pessoas, rede de amigos, famílias, trabalho etc. Em 

nenhum momento da história houve tanta gente se conhecendo, interagindo em sites 

sociais, em conversas e trocas on-line, unindo, em tempo real, pessoas amigas e 

estranhas num mesmo espaço, conforme afirmam Lemos e Lévy (2010). E os autores 

reforçam que “O desenvolvimento de comunidades e redes sociais on-line é 

provavelmente um dos maiores acontecimentos dos últimos anos antes do aparecimento 

da web, sendo uma nova maneira de „fazer sociedade‟ ” (LEMOS e LÉVY, 2010, p. 

101). 

Foi, na verdade, com as novas tecnologias, cujas consequências mais 

impactantes foram a internet e a globalização, que começou a surgir a ideia de redes 

virtuais de interação social, subdivididas em universo virtual, redes de conteúdo e redes 

sociais. E foi nesse campo de inovações midiáticas que surgiram os sites das redes 

sociais, ferramentas utilizadas pelos usuários para expressarem suas opiniões, postarem 

vídeos e/ou fotos e expor, na maioria das vezes, sua vida pessoal e profissional.  

A exposição pública é uma das características principais dessas redes sociais. 

Chamadas anteriormente de “comunidades virtuais”, tudo começou com a utilização de 

recursos como e-mails (correios eletrônicos), fóruns de discussões, sistemas de boletins 

eletrônicos e chats, salas de bate-papos (Aol Instant Messenger), chegando à primeira 

plataforma on-line dedicada a contatos, a Sixdegrees, em 1997, até chegar aos softwares 

sociais atuais (ou sites de redes sociais) como o My Space, em 2003; LinkedIn, em 
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2003; o Orkut, em 2004 (já desativado dia 30 de setembro de 2014); o Facebook, em 

2004; e o Twitter em 2006, além do Blog (contração do inglês web blog), um site cuja 

estrutura permite a atualização rápida, a partir de acréscimos aos artigos ou posts, 

conforme explica Bueno (2013).  

Essas ferramentas de mensagens instantâneas têm como objetivo o 

compartilhamento de ideias, interesses comuns e afinidades, onde proliferam todos os 

tipos de discursos, sobre os mais diversificados assuntos, e onde não há distinção entre 

o público e o privado. Composta por dois elementos: atores (pessoas ou grupos) e 

conexões (laços sociais), as redes sociais alteraram mais ainda o paradigma da 

comunicação. Como diz Lemos “[...] a rede é tudo e tudo está em rede” (LEMOS, 2003. 

p. 3).  

Uma prática antiga entre humanos, a formação de redes ganha um novo sentido 

nos tempos atuais, transformando-se em redes de informação energizadas pela internet. 

Para Castells (2003, p. 7), “uma rede é um conjunto de nós interconectados”. Mais além 

dessa linha de raciocínio, Freitas (2011) conceitua as redes virtuais de interação social 

como sendo “[...] os ambientes virtuais que proporcionam contato de usuários com seus 

amigos ou com pessoas do mesmo interesse” (FREITAS, 2011. p. 16.)  

Recuero (2009) faz avançar mais além a sua definição ao afirmar que a rede é 

“uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir das 

conexões entre os diversos atores. A abordagem da rede tem, assim, seu foco na 

estrutura social, onde não é possível isolar os atores sociais e nem suas conexões” 

(RECUERO, 2009, p. 24). Definindo, ainda, as redes sociais como um meio de 

comunicação entre as pessoas, intermediadas pelo computador, a autora ressalva que o 

que difere essas redes de outras ferramentas é a exposição pública. Ou seja, nesses 

espaços, o livre arbítrio impera. Todos os que fazem parte da rede e o público em geral 

podem opinar sobre o conteúdo disponibilizado. 

Em sua conceituação de redes, Castells afirma também que “[...] são estruturas 

abertas capazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos nós, desde que 

consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos 

códigos de comunicação (por exemplo, valores ou objetivos de desempenho)” 

(CASTELLS, 1999, p. 446). O autor reconhece que vivemos em uma sociedade da 
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informação, com a internet interligando todos os países do planeta, os telefones 

celulares em expansão e os serviços de governo eletrônicos implementados ao redor do 

mundo. É a Comunicação Mediada pelo Computador (CMC) que expande o alcance das 

redes sociais e possibilita a interação de forma mais ativa. Como afirma Santaella 

(2013), algumas têm características mais típicas do que outras, mas na verdade são: 

 

Plataformas específicas para facilitar e mesmo encorajar a 

participação dos usuários, por meio de interfaces dialogáveis, 

podendo inclusive ser mantidos pelo sistema e não 

necessariamente pelas interações. Mas as redes são constituídas 

pelos participantes que delas se utilizam, pois, sem estes, elas 

não poderiam existir. (SANTAELLA, 2013, p. 274) 

 

O Brasil é o país que mais utiliza rede social no mundo (NIELSEN, 2010) e 

embora o Orkut, extinto no dia 30 de setembro de 2014, tenha liderado durante mais de 

sete anos a lista das redes mais acessadas no país, o Facebook ganhou o posto e, 

atualmente, é o mais popular. Segundo dados da pesquisa Many do Many, de 2012, do 

Ibope Media, publicado no Portal Terra (2013), no Brasil existem 29.723.760 novos 

usuários, sendo o campeão no ranking mundial de países onde o Facebook mais cresceu 

no ano passado. No total, são quase 65 milhões de usuários no país.  

O fenômeno das redes sociais provocou um grande impacto na sociedade, com 

predominância na faixa mais jovem, mas atingiu também o mundo corporativo. 

Segundo dados do Comitê Gestor da Internet, em matéria assinada por Mariel Zasso, na 

Revista Caros Amigos, edição especial (2013, p. 17), no Brasil, 36% das empresas 

possuem perfil em alguma rede social e esse número se eleva para 43% e 50% nas 

empresas de médio e grande porte e dessas redes sociais, o Facebook lidera com mais de 

70% de acessos, o que significa ser a mais popular de todo planeta. São 73 milhões de 

usuários no Brasil e 1,2 bilhão em todo o mundo.  

Esse site de redes sociais funciona através de perfis e comunidades, onde seus 

membros têm perfis personalizados, com informações pessoais, tais como nomes e 

sobrenomes, sexo, data de nascimento, e-mail, formação acadêmica ou nível escolar, 

local de trabalho e principais interesses, além de acrescentar módulos e aplicativos 

(jogos, ferramentas etc.). Com a criação de seu perfil, o usuário agrega amigos (que 

podem ser somente virtuais, mas também fazer parte de seu círculo presencial de 
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amizade), posta mensagens e participa de outros grupos que possuam interesses 

comuns.  

 Golnner (2011) cita algumas características do Facebook, responsáveis pela 

crescente motivação das organizações no sentido de criarem seus perfis corporativos (as 

chamadas fanpages) nessa plataforma social: disponibilidade de informações sobre 

consumidores potenciais, possibilidade de reunir pessoas com interesses numa mesma 

marca ou produto, a mídia espontânea gerada a partir dessa rede social e a oportunidade 

de interação a baixo custo.  

 

2.2. INTERATIVIDADE, CONVERGÊNCIA E DEMOCRACIA: REDES SOCIAIS 

TRANSFORMANDO A SOCIEDADE 

 

A interatividade, a convergência e a democracia são características das redes 

sociais, que criam um novo paradigma, alterando as formas de comunicar. As mídias 

deixaram de ser apenas informativas e passaram a ser, também, ferramentas de 

conversação, aproximando pessoas, modificando relação entre emissores e receptores, 

de modo que os participantes desse processo passaram, também, a ser responsáveis pelo 

conteúdo das informações veiculadas. Produzir, distribuir e compartilhar são princípios 

fundamentais do ciberespaço, segundo Lévy (2010, p. 27). O autor ressalta ainda que 

essa escolha interativa é mais uma característica das funções pós-massivas, que faz cada 

pessoa tornar-se o diretor original de um espetáculo, cujos atores podem reencenar à 

vontade, fazendo as comparações que considerarem necessárias. Para Medeiros, “é 

nesse contexto que surge um público que se comunica e interage de forma ativa, 

participativa, mantendo características de auto-organização” (MEDEIROS, 2013, p. 29). 

Castells (1999, p. 73) considera muito importante a interatividade dos sistemas 

de inovação tecnológica e sua dependência de alguns ambientes considerados propícios 

para trocas de ideias, problemas e soluções. Na Comunicação Mediada pelo 

Computador (CMC) as relações são variadas, aumentando a capacidade de gerar e 

manter relações sociais, “o que é imprescindível para a manutenção das redes sociais” 

(NORBERTO et al, 2011). Nesse sentido, não se pode ignorar a importância da 

interatividade nas redes sociais, onde diferentes visões de mundo se encontram no 
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ciberespaço, trocam informações, ideias e experiências, ampliando as possibilidades de 

cooperação e de mobilização coletiva, servindo de instrumento para o ativismo social, 

cultural e político. Esse pensamento é comungado por Primo (2003), para quem a 

comunicação não é apenas um conjunto de ações para com outra pessoa, “mas sim a 

interação criada entre os participantes” (PRIMO, 2003, p. 5)  

Sabemos que a interação não é um processo novo. Ela antecede à Internet, 

quando era buscada por veículos tradicionais de comunicação como a televisão, o rádio 

e, inclusive, o jornal impresso, este com as famosas cartas do leitor. Porém, foi 

popularizada com o advento das novas tecnologias. O termo é utilizado para definir o 

sistema que permite a participação do usuário. Primo (2007, p. 11) reforça essa tese 

quando, em menção à fórmula clássica do processo comunicativo emissor . mensagem . 

meio . receptor, afirma que a fórmula atualizada da chamada “interatividade” seria 

webdesigner . site .   internet . usuário.  

Também segundo Primo (PRIMO 2009 apud GOLLNER, 2011, p. 48) essa 

interação mediada por computador está subdividida em dois tipos: mútua e reativa. A 

interação mútua, cujo alicerce seria a construção cooperativa, é uma das mais utilizadas 

em redes sociais, onde há conversação entre os participantes de programas de 

comunicação on-line, tendo como exemplo a utilização do Skype, o Facebook 

Messenger e mais recentemente o  WhatsApp
10

. A característica da reativa seria as 

trocas automatizadas e os processos de ação e reação, realizada por um software, sem o 

envolvimento ou cooperação por parte dos sujeitos. Lemos (1997, p. 3) afirma que a 

tecnologia digital possibilita a interação do usuário não somente com a máquina, mas 

também com a informação, com o que chamamos de conteúdo.  

Ainda recorremos a Primo (2007, p. 11) para dizer que interação das redes 

sociais não se caracteriza apenas pelas mensagens trocadas ou pelos interagentes, mas 

também pelo relacionamento que existe entre eles. O autor chama a atenção para a 

importância do relacionamento que, no seu entender, é uma construção coletiva, na qual 

                                                 

10
 WhatsApp Messenger é um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite trocar mensagens 

pelo celular sem pagar por SMS. Está disponível para iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone, 

entre outros, podendo haver troca de mensagens entre si, criar grupos, enviar mensagens ilimitadas com 

imagens, vídeos e áudios. 
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todos os participantes são atuantes, sendo descartada a manipulação unilateral. Nessas 

redes os vínculos podem ser especializados e diversificados, baseados no interesse de 

cada um dos componentes dessas redes, gerando relações de laços fracos ou laços 

fortes
11

.  

As redes sociais, por suas características de interatividade, têm sua utilidade nos 

movimentos sociais, políticos e culturais. Castells (2001) cita o exemplo de movimentos 

sociais do século XXI - movimentos ambientais, de mulheres, pelos direitos humanos, e 

religiosos – com ações que visam à transformação de valores e instituições da 

sociedade, manifestadas na e pela internet, transformando, no entender do autor, o 

ciberespaço numa ágora eletrônica global. Os exemplos são diversos e emblemáticos, 

com alguns movimentos recentes desencadeados pelo processo viral na internet, como a 

Primavera Árabe, expressão criada para designar a onda de protestos que marcou os 

países árabes a partir do final do ano de 2010 e que culminou com a derrubada de 

alguns ditadores; o Occupy Wall St, iniciado em 17 de setembro de 2011, nos Estados 

Unidos; e o Los Indignados (em 20 de maio de 2011), na Espanha. Anteriormente, na 

década de 1990, alguns ativistas dos Estados Unidos (cidade de Seattle), construíram 

redes comunitárias com a intenção de fornecer informações, incentivar o debate entre os 

cidadãos sobre questões ambientais e política local.  

No Brasil, podemos citar as recentes ondas de protestos (que ficaram conhecidas 

como Manifestações de Junho de 2013), desencadeadas a partir das redes sociais e cujo 

desfecho mais importante foi a mudança na lei que tornou a corrupção um crime 

hediondo. Na eleição presidencial de 2014, a militância petista, sentindo-se prejudicada 

com a falta de espaço na mídia tradicional, arregimentou milhares de pessoas e 

concentrou sua campanha nas redes sociais, elegendo o Facebook como seu principal 

canal de divulgação de ideias, culminando com a vitória.  

No Rio Grande do Norte citamos o movimento “Fora Micarla” (junho de 2011), 

que culminou com o afastamento da então Prefeita Micarla de Souza da Prefeitura de 

Natal; a “Revolta do Busão” (setembro de 2012), série de protestos contra o aumento 

                                                 
11

“Laços fortes são aqueles que se caracterizam pela intimidade, pela proximidade e pela intencionalidade 

em criar e manter uma conexão entre duas pessoas. Os laços fracos, por outro lado, caracterizam-se por 

relações esparsas, que não traduzem proximidade e intimidade. Laços fortes constituem-se em vias mais 

amplas e concretas para as trocas sociais, enquanto os fracos possuem trocas mais difusas” (RECUERO, 

2009, p. 41).  
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das passagens de ônibus em Natal, organizados por um grupo fechado no Facebook; e, 

na UFRN, o movimento de estudantes que ocupou a reitoria durante algumas semanas 

(outubro de 2014), depois de convocação de apoio pelas redes sociais, em especial o 

Facebook, onde as opiniões sobre causas e consequências se dividiram. Manifestação 

semelhante aconteceu com os estudantes do Departamento de Arte (DEART) da UFRN, 

com o “Okupa Garden” (novembro de 2013). Eles ocuparam as instalações desse 

departamento por um determinado tempo, a partir de convocação pelas redes sociais, 

reivindicando mais liberdade artística.  

A política também tem recorrido às redes sociais para alavancar campanhas e 

intensificar a militância e o exemplo mais concreto foi a eleição de Barack Obama para 

a Presidência dos Estados Unidos em 2008, quando a rede social Twitter foi utilizada 

para arrecadar dinheiro, organizar comícios e compartilhar informações. Pereira e 

Pinceta (2011) citam o exemplo do protesto contra a reeleição de Mahmoud 

Ahmadinejad à presidência do Irã: “após o bloqueio do sistema de mensagens de celular 

e a censura de diversos sites, o microblog passou a ser a principal ferramenta de 

comunicação dos iranianos para mostrar ao mundo a repressão às manifestações” 

(PEREIRA e PINCETA, 2011, p. 5-6).  No Brasil, na eleição para a presidência em 

2014, o Facebook foi largamente utilizado pela militância dos dois principais candidatos 

(Dilma Roussef e Aécio Neves).  

Aliado à interatividade, começaram a surgir os primeiros sinais de convergência 

das mídias, a partir da década de 1990, quando ocorreu o avanço das redes de 

comunicação e o advento da internet. As novas tecnologias e, em especial, a Internet, 

têm contribuído de forma exponencial para o que Santaella (2003, p. 27) chama de 

“verdadeira confraternização geral de todas as formas de comunicação e cultura”, que é 

a convergência das mídias, e para onde acorrem toda produção e circulação de 

informação; as mídias, sejam velhas ou novas, se cruzam e o produtor e o consumidor 

interagem de forma nunca antes imaginada. Castells (1999, p. 82) acha que a 

interatividade antecede à Internet e deixa claro que foi exatamente a convergência de 

todas as tecnologias eletrônicas, o que levou à criação da Internet, no seu entender, o 

mais revolucionário meio tecnológico da era da informação.  

Identificada quando os meios atuam em conjunto, interagindo entre si, na 

maioria das vezes para contar uma mesma história, a convergência das mídias está cada 
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vez mais presente na vida das pessoas, no dia a dia profissional, nas corporações, na 

política, nos ambientes sociais. Jenkins (2008) comunga com essa ideia quando afirma 

que convergência refere-se ao “[...] fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes 

midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento 

migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão a quase qualquer parte em 

busca das experiências de entretenimento que desejam” (JENKINS, 2008, p. 29). O 

autor rechaça a ideia de que a convergência deve ser compreendida como um processo 

tecnológico que une múltiplas funções dentro dos mesmos aparelhos, mas reconhece 

que ela representa uma transformação cultural, “à medida que os consumidores são 

incentivados a procurar novas formas de informações e fazer conexões em meio a 

conteúdos de mídia dispersos” (JENKINS, 2008, p. 30). 

Corrêa (Pavilik, 2004, apud Corrêa, 2009, p. 325) utiliza a definição de Pavilik 

para explicar o conceito de convergência, como sendo a integração de formatos 

midiáticos num ambiente digital, alimentados por forças econômicas e tecnológicas, 

exercendo profunda influência nestes relacionamentos, de formas implícita ou explícita.  

Santaella (2013) também tem sua explicação para a convergência nessa era digital, ao 

afirmar que todas as formas anteriores de comunicação humana fundiram-se em um 

único aparelho complexo, o computador. Ou seja, o código verbal (imprensa, revistas, 

livros), o audiovisual (televisão, vídeo, cinema), as telecomunicações (telefone, satélites 

e cabo) e a informática (hard e software), juntos, num mesmo processo, “passou a ser 

chamado de convergência das mídias”. (SANTAELLA, 2013, p. 237). 

Se um serviço no passado era oferecido por um único meio off-line como 

impresso, TV e rádio, agora o mesmo serviço dispõe de plataformas físicas diversas 

(internet, telefones móveis etc), como alternativas para garantir presença na rede, 

caracterizando o processo de convergência. Para Jenkins (2008), a convergência 

promove a reconfiguração dos meios, e ainda é responsável pelo redesenho da sua 

estética e da sua economia.  O autor explica que as “novas tecnologias midiáticas 

permitiram que o mesmo conteúdo fluísse por vários canais diferentes e assumissem 

formas distintas no ponto de recepção” (JENKINS, 2008, p. 38).  

Nesse novo cenário, no momento em que os mercados midiáticos estão passando 

por mais uma mudança de paradigma, certamente a comunicação nas organizações é 

favorecida. Corrêa (2003) ressalta que, “no mundo da informação digital, a estrutura 
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não linear de apresentação de conteúdos é o grande diferencial. Quem sair na frente e 

narrar de forma não linear tem enorme vantagem” (CORRÊA, 2003, p. 80). Daí a autora 

atribuir a popularização das narrativas transmídias
12

 e outras formas de convergência.  

A Internet já é o meio preferencial de interação e tem contribuído de forma 

indelével para construir e reafirmar as narrativas de outros meios de comunicação, 

sejam tradicionais ou alternativos, adicionando, assim, novos elementos. As interações 

entre os diversos conteúdos e os conteúdos on-line estão sendo aperfeiçoados, de forma 

que produtores e consumidores tomam uma mesma direção, ou seja, a direção da 

convergência midiática.  

A possibilidade de interatividade permitida pela Internet e pelas redes sociais 

aponta também para o caminho da democracia, que Lemos e Lévy (2010) denominam 

de ciberdemocracia. Entendemos que a comunicação vem assumindo um papel 

preponderante nas formas de representação e apresentação da sociedade e todos os dias 

o homem se vê, cada vez mais, “bombardeado” por informações as mais diversificadas 

possíveis. 

De natureza pública, a comunicação é também um exercício político e uma 

condição para a difusão do saber e do conhecimento. A inclusão digital hoje é uma 

realidade. Dados de 2010, segundo Lemos e Lévy (2010, p. 10), dão conta que na maior 

parte dos países industrializados, quase 80% da população está conectada à internet de 

casa. Os países onde as taxas de aumento das conexões são as mais elevadas são Brasil, 

Rússia, Índia e China. Para Esteves (2012, p. 228), esse crescimento no número de 

utilizadores da internet em todo o mundo deixa claro que essa tecnologia quebra alguns 

padrões tradicionais da divisão social entre ricos e pobres.  

Com a velocidade da popularização da Internet, interligando o planeta, foram 

alteradas as formas de comunicar, aproximando pessoas, modificando a relação entre 

                                                 
12

Transmídia “refere-se à passagem de conteúdos sígnicos de uma mídia para outra, compondo uma 

unidade complexa” (SANTAELLA, 2013, p. 231). Segundo Denis Renó e Luciana Renó, é um conceito 

que surge para pensar numa distribuição de conteúdos diferentes, mas relacionados, por meios distintos 

para construir uma nova mensagem, ou seja, se tenho cinco fragmentos distintos obtenho ao menos seis 

mensagens distintas. Segundo os autores, o termo não é novo. Surgiu a partir da terminologia Transmídia, 

inicialmente proposta por Stuart Saunders Smith em 1975 (RENÓ & FLORES, 2012, p. 63), originário do 

termo trans-media music, que apresentava uma mescla de melodias distintas em uma única obra. 

Posteriormente o termo foi adotado para o campo da comunicação por Marsha Kinder (1991), 

denominando-a de intertextualidade transmídia; atualmente, ganhou uma nova roupagem no entender de 

Henry Jenkins (2009). 
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emissores e receptores. Os participantes desse processo passaram a ser, também, os 

responsáveis pelo conteúdo das informações a partir da Web 2.0 e das redes sociais, que 

democratizaram todo o processo comunicacional. Com as redes sociais, a Internet 

transformou-se em veículo de comunicação acessível e universal, de fácil domínio, não 

somente pelos aficcionados ou os especialistas dessas novas tecnologias, mas, 

fundamentalmente, pelo cidadão comum. A facilidade de conectividade em tempo real e 

a disponibilização de conhecimento permitem que esse veículo proporcione uma quebra 

de preconceitos no que diz respeito ao acesso democrático aos seus usuários.  

Não há como ignorar o potencial democrático das novas tecnologias, quando 

associado especialmente à Internet e à Web 2.0, que, além de informar, motiva para que 

as pessoas vejam a si mesmas como cidadãos. Conforme Esteves (2012), a interação 

resultante do uso das novas tecnologias assume o estatuto de um mecanismo político 

deliberativo, o que, segundo o autor:  

 

Garante à democracia o apoio dos cidadãos e fornece a estes os 

meios para uma efetiva participação política – é o que permite 

fazer da democracia, antes de tudo o mais, uma certa forma e 

estilo de vida (antes de ser um sistema de governo, ou um mero 

procedimento de decisão) (ESTEVES , 2012, p. 233). 

 

A sociedade vive a era da computação social, na qual impera a cibercultura, cujo 

princípio é a liberação da palavra. No entender de Lemos e Lévy (2010, p. 25), a 

liberação e a circulação da palavra em redes abertas e mundiais criam uma interconexão 

planetária. As opiniões deixam de ser local para ser global. Os autores (2010, p. 25) 

falam também de outros princípios da cibercultura: conexão e da conversação mundial 

(inteligência coletiva) e reconfiguração social, cultural e política.  

 Essas três leis – polo de emissão ou liberação da palavra, tudo em rede e 

reconfiguração – estão também, segundo Lemos (2005), na base da cultura remix, 

compreendida como as possibilidades de apropriação, desvios e criação livre, a partir de 

outros formatos, modalidades ou tecnologias que, no entender do autor, são “[...] 

potencializados pelas características das ferramentas digitais e pela dinâmica da 

sociedade contemporânea” (LEMOS, 2005, p. 2). Essa recombinação e a re-mixagem 

têm dominado a cultura ocidental desde a segunda metade do século XX, adquirindo 
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aspectos mais planetários a partir do século XXI, possibilitando o surgimento de vozes 

fazendo contraponto à mídia tradicional. Sobre o assunto, Lemos e Lévy acrescentam 

ainda que:  

 

Sociedade da informação é uma realidade mundial. A internet já 

é uma realidade mundial, interligando todos os países do 

planeta, os telefones celulares estão em franca expansão, os 

serviços de governo eletrônico são implementados ao redor do 

mundo, comunidades e redes sociais nascem com as ferramentas 

sociais da web 2.0, formas de ativismo político e protestos 

emergem utilizando as tecnologias e redes informacionais como 

suporte... O mundo da cibercultura está longe de ser uma utopia, 

e o futuro aponta para o desafio de uma ciberdemocracia global. 

(LEMOS e LÉVY, 2010, p. 23)  

 

Castells (1999, p. 460 e 461) tem essa mesma compreensão quando fala da 

capacidade de inclusão e abrangência de todas as expressões culturais nesse novo 

sistema de comunicação. Essa liberdade e a transparência são duas características 

importantes e primordiais para a ciberdemocracia. E Lemos e Lévy (2010, p. 13) acham 

que, nesse novo contexto, o apagamento da distinção entre público e privado, a 

quantidade de informações que são veiculadas e a possibilidade de uma maior 

transparência das pessoas, das instituições e dos governos aumentam de maneira 

vertiginosa, implicando uma nova velocidade de circulação de ideias e de 

comportamentos. E complementam:  

 

As mídias interativas, as comunidades virtuais e a explosão da 

liberdade de expressão trazidas pela internet abrem um novo 

espaço de comunicação, inclusivo, transparente e universal, que 

é levado a renovar profundamente as condições da vida pública 

no sentido de uma maior liberdade e responsabilidade dos 

cidadãos. (LEMOS e LÉVY, 2010, p. 33)  

 

Em síntese, sabemos que a Internet possibilita a comunicação simultânea e com 

várias pessoas ao mesmo tempo e, consequentemente, as redes sociais não são apenas 

simples meios de interação do cotidiano, onde pessoas constroem um perfil ou página 

pessoal ou um grupo de amigos dividem interesses e informações. Essas redes sociais 
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podem reconfigurar todo o processo comunicacional, mobilizando pessoas e intervindo 

diretamente na sociedade, na política e na economia.  

 

2.3 – O PROCESSO DE TECNOLOGIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

 

A penetrabilidade, interatividade, convergência, ciberdemocracia, redes 

cooperativas, são alguns argumentos recorrentes para os estudiosos e entusiastas da 

Internet e das redes digitais, resultante do desenvolvimento das novas tecnologias, 

saudada por grande parte dos estudiosos como as responsáveis pelo grande avanço da 

comunicação, como o grande momento depois da revolução industrial. Talvez uma nova 

revolução. Como diz Castells, “o processo atual de transformação tecnológica 

expandem-se exponencialmente em razão de sua capacidade de criar uma interface entre 

campos tecnológicos mediante uma linguagem digital comum, na qual a informação é 

gerada, armazenada, recuperada, processada e transmitida” (CASTELLS, 1999, p. 68). 

Por outro lado, há pesquisadores que condenam a relação do homem com o 

computador e o “endeusamento” dessas novas tecnologias, por acreditarem, 

principalmente, que desumaniza as relações, levando o homem ao isolamento. A 

Comunicação Mediada pelo Computador (CMC) estimula a solidão on-line, onde cada 

indivíduo se isola em sua rede de interesses comuns, interagindo apenas com seu grupo 

preferencial. Wolton (2007) defende que o desafio da sociedade em que a informação e 

a comunicação estão onipresentes não diz respeito à aproximação dos indivíduos e da 

coletividade, mas à administração de suas diferenças. No seu entender, “não há nada 

mais perigoso do que ver na presença das novas tecnologias cada vez mais 

performáticas a condição para a aproximação entre os homens” (WOLTON, 2007, p. 

11).  

E questionando a tecnologização da comunicação e da sociedade, Wolton (2007, 

p. 13), critica a sedução produzida pela desenfreada corrida às novas tecnologias, mas 

considera a comunicação como um dos valores essenciais da cultura política ocidental, 

assim como é a liberdade, a igualdade e a fraternidade, embora sem nunca ter 

conseguido conquistar a mesma legitimidade. Em sua crítica à internet, o autor afirma 

que “a questão atual, caso se considere a Internet como símbolo das novas tecnologias, é 

saber se esta inovação vai ao encontro, ou não, de uma evolução substancial nos 
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modelos culturais da comunicação e dos projetos sociais da comunicação” (WOLTON, 

2007, p. 17). O mesmo autor ainda acrescenta que: 

 

A técnica não é o suficiente para mudar a comunicação na 

sociedade, e é por esta razão que numerosas revoluções das 

tecnologias de comunicação não tiveram o impacto esperado, 

simplesmente porque não estavam em sintonia com nenhum 

movimento mais geral relativo à evolução do modelo cultural de 

comunicação. (WOLTON, 2007, p. 34/35)  
 

Chamando de fetiche da mídia a ênfase que se costuma creditar aos meios e às 

mídias, Santaella (2003) afirma que:  

 

Os meios de comunicação, desde o aparelho fonador até as redes 

digitais atuais, não passam de meros canais para a transmissão 

de informação. Por isso mesmo, não devemos cair no equívoco 

de julgar que as transformações culturais são devidas apenas ao 

advento de novas tecnologias e novos meios de comunicação e 

cultura. São, isto sim, os tipos de signos que circulam nesses 

meios, os tipos de mensagens e processos de comunicação que 

neles se engendram os verdadeiros responsáveis não só por 

moldar o pensamento e a sensibilidade dos seres humanos, mas 

também por propiciar o surgimento de novos ambientes 

socioculturais. (SANTAELLA, 2003, p. 24).  
 

A profusão de informação produzida a partir da CMC, que para alguns autores é 

imprescindível, é vista por Wolton (2001) como saturação da informação, o que, no seu 

entender, também faz parte dos problemas gerados pela expansão das redes. Ele chama 

a atenção, ainda, para o reconhecimento de que há um limite para toda e qualquer 

comunicação: “em detrimento de sua extraordinária expansão, será necessário 

reexaminar o mito contemporâneo de uma abundância ilimitada de informação e de 

comunicação” (WOLTON, 2007, p. 139). Para Lévy (1999, p. 14), esse “dilúvio 

informacional jamais cessará”.  

Esse autor também critica a circulação de informação de forma desordenada, 

onde o receptor pode ser também o autor, sem controle, com ausência de direção e 

hierarquia. Não há uma lei específica para controlar as informações. Diante disso, ele 

defende a necessidade de regulamentação desse novo modelo de comunicação:  
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É necessário colocar as novas tecnologias de comunicação em 

seu lugar, que é serem adaptações à gestão dos fluxos 

complexos de nossas economias, sem, contudo, suprimir as duas 

outras funções minoritárias, de expressão e de comunicação, que 

também estão presentes na Net. E nos três casos admitir a 

necessidade de regulamentar. (WOLTON, 2007, p. 103).  

 

Apesar das críticas às novas tecnologias e às redes sociais, há de se reconhecer 

também o seu papel na consolidação dos avanços ocorridos no processo comunicacional 

nos últimos anos e a sua contribuição para a convergência midiática, onde o público 

procura conteúdos de seu interesse em diferentes canais. Com o fenômeno da World 

Wide Web (www), rede de alcance mundial, que desde a década de 1990 permite o 

compartilhamento de informações, a comunicação adentra um novo paradigma, que 

Corrêa (2011, p. 43) chama de “um dos períodos de maior turbulência e transformação 

ocorrido na história contemporânea da comunicação humana”. Um período em que há 

uma relação de proximidade e inversão de papéis nunca antes experimentada entre 

produtores e consumidores de informações.  

Nas redes sociais, cada usuário pode ser o repórter, o editor, o revisor, uma vez 

que as informações são provenientes de fontes variadas, ou seja, cada sujeito gera o 

próprio conteúdo. Essas redes deram “voz” aos cidadãos em todo o mundo, em 

plataformas que permitem a interatividade entre os polos emissor e receptor do processo 

comunicacional. Há, inclusive, um site social de notícias chamado de Reddit
13

, onde o 

leitor é o editor e tem o poder de decidir quais serão as manchetes do dia. As fontes de 

referência mudaram. Nada mais natural que as mídias tradicionais (impressos, televisão, 

rádio) se pautem por essas novas mídias virtuais, trabalhando as notícias de forma mais 

apurada, dando maior credibilidade e, consequentemente, mais visibilidade. Num jogo 

de interdependência, um se alimenta do outro, ou seja, as redes sociais pautam a mídia e 

esta dá repercussão ao que circula na rede. 

                                                 
13

Segundo Minozzo, o “Reddit permite que qualquer pessoa com um cadastro compartilhe imagens, 

vídeos e notícias com os demais usuários que podem votar e comentar os mesmos, assim como iniciar 

tópicos de discussão. A proposta é ser a „página inicial da internet‟, em que de uma maneira democrática, 

as pessoas possam produzir e escolher quais os assuntos devem estar na capa ou página inicial”. 
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Nesse caso, o público da Internet poderá delimitar o que será noticiado nos 

meios tradicionais, invertendo a lógica da agenda-setting
14

, ou seja, o contra-

agendamento, que parte do pressuposto de que o agendamento também pode partir da 

sociedade para a mídia. Um dos exemplos mais emblemáticos no Brasil foi o 

movimento Passe Livre, de junho de 2013, que tomou corpo nas redes sociais e contou 

com a adesão da mídia tradicional, se transformando em noticiário diário nos veículos 

tradicionais, especialmente a televisão. Fenômenos como esse, ilustram o processo de 

democratização do acesso a ferramentas digitais, possibilitando à sociedade sua 

inserção, também como co-partícipe, no debate público de questões de interesse social.  

Essa co-participação ou interação tão presentes no novo modelo comunicacional, 

permitem, também que o leitor “tenha um comportamento ativo na construção de seu 

próprio conhecimento” (PARRETE, 2012, p. 15).  Maradei (2013) ressalva que os fatos 

não mais são contados somente pelas organizações ou pelo olhar do jornalista, mas 

também, “[...] pelos comentários atentos, dos cidadãos comuns, atores sociais 

conectados às redes on-line”. A autora frisa, ainda, que a relevância que determinados 

fatos ganham ao cair na rede “também fazem com que os jornalistas voltem seus olhares 

para esses temas e os incluam ou os mantenham em suas pautas” (MARADEI, 2013). 

Um exemplo das redes sociais pautando a grande imprensa aconteceu com a 

morte da estrela da música pop mundial Michael Jackson, cuja notícia saiu em primeira 

mão no Twitter, antes que qualquer portal, jornais ou emissoras de tv confirmassem. Na 

época, a quantidade de mensagens foi tamanha que a plataforma não deu conta do 

tráfego e ficou instável, chegando a ficar fora do ar por 10 minutos no início da noite, 

após os boatos sobre a internação e a morte do artista, segundo Novelli (2010). A 

notícia da morte de Osama bin Lader, líder e fundador da organização terrorista  al-

Qaeda também foi dada em primeira mão pela rede social Twitter, “quebrando toda a 

imprensa e dando um dos furos mais importantes dos últimos tempos” (PEREIRA e 

PINCETA, 2011, p. 4). 

                                                 
14

Agenda-Setting trata da visão de mundo das pessoas, através dos meios de comunicação, ou seja, 

acontece quando os meios de comunicação se pautam pelas conversas do público, agendando, assim, os 

assuntos que serão discutidos pelos veículos e, consequentemente, na sociedade. Para Wolf (2009), essa 

hipótese faz parte de uma tendência atual dos estudos de comunicação, que se propõe a pesquisar como os 

meios de comunicação de massa constroem a realidade social. 
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O inverso também acontece. As redes sociais utilizam e compartilham links de 

jornais tradicionais e, segundo alguns estudiosos, os debates nas redes surgem da 

cobertura profissional, como repercussão ou crítica. Levantamento recente realizado 

pelo jornal Folha de São Paulo, durante a campanha para Presidente da República, 

mostrou que 61% dos compartilhamentos de links por usuários do Twitter e Facebook 

vieram de conteúdo publicado na chamada mídia profissional (jornais, portais, TVs, 

rádios, sites de notícias locais ou imprensa internacional). Em entrevista ao Jornal Folha 

de São Paulo (9.11.2014), a pesquisadora Raquel Recuero afirmou que as redes 

facilitam a discussão, não a checagem.  

 

A imprensa sempre trouxe informação para que as pessoas 

discutam. A rede social facilita a conversa entre pessoas. Elas 

podem inventar, mentir, não têm o compromisso da imprensa. 

Apurar é função do jornalismo. A guerra pelo clique prejudica a 

credibilidade. Nas eleições há quem intencionalmente queira 

“queimar” os jornais. (RECUERO, 2014, p. A12). 

 

 Na mesma reportagem, o pesquisador André Lemos credita a proliferação de 

textos publicados originalmente em redes sociais ao fenômeno da difusão do uso de 

dispositivos móveis, especialmente os smartphones, que facilitam a disseminação das 

notícias. O que nem sempre é positivo, “como vimos com os boatos que circularam”, 

disse Lemos, se referindo ao período da campanha. Nos casos em que os boatos se 

espalham, os usuários das redes recorrem à imprensa profissional para verificar a 

veracidade da informação, como aconteceu com os boatos sobre a suposta morte do 

doleiro Alberto Youssef, na madrugada que antecedeu a eleição. 

Esse “jornalismo” praticado nas redes sociais, conhecido também como 

jornalismo participativo e mesmo como meio alternativo de informação, consegue 

espaço ilimitado na rede, atendendo a necessidades e desejos de públicos específicos o 

que, para Belochio (2009), abriga “tanto a preferência das massas quanto das minorias”. 

A autora faz referência à Teoria da Cauda Longa
15

, de Chris Anderson, ao afirmar que 

“a ampla gama de novas fontes de dados na internet – misturando a manifestação de 

                                                 
15

 Sob uma teoria mais genérica, logo fica claro que a ideia de cauda longa tem a ver, realmente, com a 

economia da abundância, o que acontece quando os gargalos que se interpõem entre a oferta e a demanda 

em nossa cultura começam a desaparecer e tudo se torna disponível para todos. (ANDERSON, 2006, p. 

11). 

 



35 

 

organizações e sujeitos – cria um circuito da informação que pode ser relacionado ao 

que Anderson (2006) define como cauda longa”. 

Segundo Belochio (2009), o que antes era publicado com exclusividade pelos 

grandes detentores do poder econômico – grandes jornais e veículos de rádio e 

televisão, que conquistaram credibilidade durante sua trajetória – hoje divide espaço 

com iniciativas de amadores no ciberespaço e isso configura-se como uma cauda longa 

da informação.  

 Sabemos também que as notícias que circulam pelas redes sociais e sua 

consequente disseminação, passam também pela credibilidade, uma das principais 

características do jornalismo tradicional. Segura (2012) defende que, para que esses 

conteúdos disponibilizados na rede se transformem em pauta da mídia tradicional, 

necessário se faz que contemplem características do jornalismo, como veracidade e 

credibilidade. O autor ressalva que novas linguagens, próprias das mídias digitais, não 

devem ser descuidadas.  

 Entendemos, portanto, que as redes sociais têm o seu papel na disseminação das 

notícias e que podem ser, inclusive, fontes de pauta para o jornalismo tradicional. Mas 

devido às suas características ainda informais, não devem ser confundidas com o 

jornalismo formal. Necessário se faz que haja uma colaboração entre as diferentes 

formas de comunicar, mas respeitando-se as formas, as linguagens, os públicos aos 

quais se dirigem. 
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3. A PERSPECTIVA DA COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

  

O termo comunicação tem origem latina na palavra communicare, que significa 

pôr em comum e isso implica na necessidade de haver um transmissor e um receptor, 

sintonizados numa mesma linguagem ou símbolos. A comunicação está presente em 

todos os momentos de nossas vidas, seja pessoal ou profissional. É um requisito 

imprescindível para as relações humanas e para a relação do indivíduo com a sociedade 

e, consequentemente, para qualquer organização social. Como argumenta Kunsch: 

As organizações constituem um sistema cujos elementos são 

interdependentes, formando um todo unitário. A dinâmica 

organizacional, que visa coordenar recursos humanos e 

materiais para atingir objetivos definidos, se processa por meio 

da interligação e do relacionamento dos membros. Estes, por sua 

vez, são informados e informam ininterruptamente, fornecendo a 

um centro comum o andamento da organização. Daí o que 

poderíamos chamar de imprescindibilidade da comunicação para 

uma organização social. (KUNSCH, 1986, p. 29). 

 

Diante da importância da comunicação, as organizações começaram a sentir 

necessidade de prestar mais atenção aos processos comunicacionais, nascendo daí a 

comunicação organizacional, vista como um processo que serve de elo entre as diversas 

unidades de uma organização, interligando e integrando cada uma delas, em prol de um 

objetivo maior. Vista por muitos profissionais e alguns estudiosos como uma área das 

Relações Públicas, a comunicação organizacional, segundo a Aberje (Associação 

Brasileira de Comunicação Empresarial), entidade considerada por Kunsch (2009) como 

o embrião da comunicação organizacional brasileira, “se mostra como um campo de 

conhecimento cada dia mais abrangente, que tem uma forte interseção entre o objeto de 

estudo da teoria das organizações, as organizações em geral e a teoria da comunicação 

humana”. 

Um dos pioneiros no estudo da comunicação empresarial, Torquato (2009) 

afirma que o primeiro conceito surgiu com o jornalismo empresarial e somente depois 

passou para o conceito de comunicação estratégica e política.  Duarte e Monteiro (2009) 

defendem a tese de que a comunicação está presente em todos os processos da 

organização, em todos os setores, todos os fluxos de informação ou espaço de interação. 
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“A comunicação é a energia que circula nos sistemas e a argamassa que dá consistência 

à identidade organizacional”, afirmam os autores (DUARTE e MONTEIRO, p. 334). 

Kunsch (2009) entende a comunicação organizacional como uma área mais 

abrangente, na perspectiva das subáreas da comunicação social, dividindo-as nas 

modalidades de comunicação administrativa, interna, institucional e mercadológica ou 

de negócios e trabalhando numa perspectiva mais ampla, “tendo como ênfase uma 

estratégia voltada para resultados e ganhos de retorno em imagem, identidade 

corporativa e reputação, além de uma visão mais sociológica no contexto do ambiente 

organizacional” (KUNSCH, 2009, p. 76). Cardoso (2006, p. 10) concorda com essa 

linha de pensamento quando afirma que “A comunicação organizacional necessita ser 

entendida, de maneira integral, como elemento que atravessa todas as ações de uma 

empresa ou organização e que configura, de forma permanente, a construção de sua 

cultura e identidade”. 

Já Bueno (2009) vê a comunicação organizacional na perspectiva da 

comunicação empresarial e lamenta que toda investigação sobre o assunto, no Brasil, 

ainda seja produzida na academia, sem nenhum vínculo com as demandas do mercado. 

O autor entende que: “há questões urgentes a serem investigadas, mas isso só poderá ser 

feito no âmbito das organizações, porque, muitas vezes, dizem respeito ao seu próprio 

trabalho” (BUENO, 2009, p. 381). 

Na literatura internacional há uma diversidade de correntes de pensamentos, 

como o da Escola de Montreal, capitaneada por Taylor, que defende a teoria da 

equivalência dos conceitos. Nessa perspectiva, Casali (2009, p. 112) afirma que “não 

existe organização sem comunicação e não existe comunicação sem organização”.  

Como ressalta Kunsch (2009), o estudioso canadense trabalha com a perspectiva 

interpretativa e crítica, pensando na comunicação como organização, em vez da 

comunicação na organização. 

No âmbito internacional, em especial nos Estados Unidos, a comunicação 

organizacional começou a se desenvolver como consequência da Revolução Industrial e 

no Brasil, os primeiros registros de trabalhos relacionados à assessoria de imprensa e 

relações públicas, segundo Mafei e Cecato (2011), datam do início do século XX, 
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quando a companhia Light (The São Paulo Trainway Light and Power Company 

Limited), antiga Eletropaulo, criou uma área interna de relações públicas. 

Num formato mais profissionalizado, no entanto, a comunicação organizacional 

foi surgir algumas décadas depois, mais precisamente no final da década de 1960, com o 

nome de Jornalismo Empresarial, segundo Torquato (2009). Foi com a criação da 

Aberje, considerada por Nassar (2009) o embrião da Comunicação Organizacional, que 

os primeiros passos foram dados nessa direção. Surgia, em seguida, a Programação e 

Assessoria Editorial (PROAL), primeira assessoria empresarial montada 

profissionalmente, idealizada pelo jornalista Manuel Chaparro, editou os Cadernos 

Proal, depois Cadernos de Comunicação Proal, que Torquato, parceiro de Chaparro 

nesse projeto, chamou de “experiência pioneira no campo do jornalismo empresarial” 

(TORQUATO, 2009, p. 9). 

Ainda segundo Torquato (2009): 

 

Sentia-se a necessidade de as empresas desenvolverem 

publicamente a identidade, na tentativa de criar imagens 

compatíveis e adequadas ao surto de modernização. De outro, 

impunha-se a meta de integração interna, tradicionalmente 

perseguida pelos programas do setor de recursos humanos, mas 

não necessariamente com a eficiência que o mercado e a 

sobrevivência da empresa requeriam. (TORQUATO, 2009, p. 

10). 

          

Segundo Kunsch (2009, p. 5), a comunicação organizacional no Brasil decorreu 

“do desenvolvimento econômico, social e político do País e da evolução das atividades 

dessas duas últimas áreas ao longo da segunda metade do século passado, tanto no 

âmbito acadêmico quanto no mercado profissional”. Mas foi a partir da década de 1980 

que o conceito de comunicação nas organizações passou a ter um novo sentido, 

passando a ter relação com o conceito de estratégia. Marchiori (2009) afirma que a 

comunicação organizacional foi um arcabouço fundamental no processo de gestão 

estratégica das organizações e a seu ver, a dimensão da comunicação é estratégica 

porque “envolve, afeta e constrói a realidade de uma organização” (MARCHIORI, 

2009, p. 294). Esse pensamento é comungado por Kunsch (2007, p. 43), quando afirma: 
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A comunicação organizacional no sentido corporativo começou 

a ser encarada como algo fundamental e como uma área 

estratégica na contemporaneidade. E, neste contexto, a 

comunicação passa a ser estratégica e a sua gestão tem que ser 

profissionalizada e dirigida com competência. (KUNSCH, 2007, 

p. 43). 

   

Essa visão estratégica é corrente na visão dos estudiosos da comunicação 

organizacional no Brasil, atualmente, e segundo Kunsch (2009), o pensamento que os 

pesquisadores de alguns países da América Latina (entre os quais o Brasil, a Colômbia e 

o México) têm sobre o assunto se equipara aos conceitos europeus. A função 

estratégica, segundo a autora, agrega valor às organizações, ajudando-a no cumprimento 

de sua missão e consecução de seus objetivos globais. Mas ela defende, ainda, que a 

comunicação organizacional precisa ser entendida de forma ampla e abrangente e 

reforça as diferentes modalidades comunicacionais, que devem ser dirigidas pelas 

Relações Públicas (Institucional, interna e administrativa) e Marketing (mercadológica). 

Kunsch também defende a necessidade de superar a visão mecanicista da 

comunicação, buscando uma visão mais crítica, e ressalta que as organizações não 

devem ter a ilusão de que todos os seus atos comunicativos terão os efeitos desejados ou 

cumprirão com os objetivos propostos. A autora reforça que “é preciso levar em conta 

os aspectos relacionais, os contextos, os condicionamentos internos e externos, bem 

como a complexidade que permeia todo o processo comunicativo” (KUNSCH, 2009, p. 

70). 

Como foi visto, a comunicação organizacional permeia todos os setores e áreas 

da organização, suas relações, seus espaços, suscitando uma interação em todos os seus 

segmentos. Portanto, é imprescindível que, nas organizações modernas, a sua atuação 

seja também integrada e integradora, que todos assumam a gestão da comunicação, pois 

hoje não se concebe mais uma comunicação centralizada nos dirigentes ou especialistas, 

nem tampouco que assuma um caráter personificador.  

No mundo globalizado e especialmente com o advento das Novas Tecnologias 

da Informação um novo fazer comunicacional emergiu e apontou para novas posturas 

das organizações, tanto dos setores públicos quanto privados. Esse é o desafio das 

organizações na contemporaneidade. 
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3.1 – IMAGEM INSTITUCIONAL – A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM 

ORGANIZACIONAL  

 

Todas as transformações provocadas pelas novas tecnologias e de modo 

particular pelas Novas Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) alteraram de 

forma significativa a sociedade como um todo, refletindo, consequentemente, nas 

organizações. Esteves (2012) considera que as transformações pelas quais passa a 

sociedade e na qual estão incluídas a comunicação organizacional e as relações públicas 

devem ser avaliadas. 

Definitivamente, as relações nas organizações foram alteradas nesse novo 

momento da Web 2.0, alterando o velho fluxo informacional, no qual estavam 

delineados de maneira estável os emissores, meio e receptores. Lemos e Lévy (2010) 

ressaltam o que eles chamam de novo modelo informacional, onde os conteúdos são 

criados e postados pelos próprios usuários, alterando profundamente as formas de 

comunicação entre os sujeitos e como eles interagem entre si.  

Esteves (2010) reforça essa tese em sua análise, onde haveria uma ruptura com a 

lógica tradicional da comunicação: 

As tecnologias, por exemplo, repercutem de maneira consistente 

na comunicação organizacional, não só à medida que se 

sofisticam as ferramentas e os dispositivos digitais, mas 

principalmente, quando uma nova lógica comunicacional nos 

permite repensar e romper com a lógica tradicional emissor-

canal-receptor. (ESTEVES, 2012, p. 246). 
 

Conforme Esteves (2012), a comunicação nas organizações, nos dias atuais, 

abandona o caráter instrumental e assume sua dimensão estratégica. Uma das maiores 

referências nos estudos sobre Comunicação Organizacional, Margarida Kunsch, defende 

em todos os seus estudos a importância do planejamento e do caráter estratégico da 

comunicação e, diante dessas novas configurações no ambiente social global, acredita 

que serão exigidas das organizações uma nova postura. 

 

O avanço tecnológico porque passam telecomunicações, 

imprensa, rádio, televisão, computadores, internet e 
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transmissões via satélite impele a sociedade a um novo 

comportamento e, consequentemente, a um novo processo 

comunicativo social com inúmeras implicações técnicas, éticas e 

morais. (KUNSCH, 2007, p. 41). 

 

As mudanças produzidas por esse novo paradigma comunicacional, trouxe como 

consequência uma sociedade mais consciente e mais vigilante, exigindo das 

organizações atitudes mais éticas, transparentes e também responsabilidade social. Com 

a formação de públicos virtuais, a partir do advento da Internet, as redes sociais se 

avizinham como “[...] um público fundamental que não pode ser ignorado pelos setores 

da comunicação organizacional”. (KUNSCH, 2007, p. 45).  Para que isso aconteça, diz 

ainda a autora, necessário se faz que sua gestão seja profissionalizada. 

Dessa forma, Kunsch (2007) defende a participação ativa dos componentes da 

organização na construção de ideais comuns, o que significa a adoção de uma política 

de comunicação integrada – comunicação interna, comunicação institucional e a 

comunicação administrativa, que seria de responsabilidade das relações públicas, e 

comunicação mercadológica, que seria abarcada pelo setor de marketing. 

Levando em consideração todas essas alterações provocadas pelas novas 

tecnologias e, especialmente, pelo advento da Internet, grandes desafios são postos para 

a construção da imagem institucional, pois sabemos que é essa modalidade de 

comunicação a responsável por cuidar da imagem corporativa, segundo Kunsch (2003). 

E nesse contexto, as redes sociais desempenham um papel importante, na medida em 

que a conectividade tomou um rumo desconcertante, especialmente depois dos 

dispositivos móveis, que, no entender de Santaella (2013), aboliu os rituais e instaurou a 

hipermobilidade. “De qualquer lugar, em qualquer momento, no movimento dos 

afazeres cotidianos, a entrada e saída do ciberespaço tornou-se ato corriqueiro” 

(SANTAELLA, 2013, p. 136). 

Esse é o grande desafio da comunicação organizacional na formação de sua 

imagem, pois as redes intensificam os comentários e informações e, como foi dito 

anteriormente, tanto pode formar como deformar uma imagem. Como diz, ainda, 

Santaella (2013), “o que as redes fazem é tornar tanto o sucesso quanto as falhas mais 

evidentes”. (SANTAELLA, 2013, p. 144). 
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3.2. IDENTIDADE E IMAGEM: CONCEITOS QUE SE ENTRELAÇAM 

 

Ao defender a tese de que a comunicação está presente em todos os setores e 

processos da organização, permeando os fluxos de informação ou espaço de interação, 

os autores Duarte e Monteiro (2009, p. 334) afirmam que “a comunicação é a energia 

que circula nos sistemas e a argamassa que dá consistência à identidade 

organizacional”. Essa mesma identidade que segundo Lasbeck (2009, p.9), “[...] se 

constrói, se mantém e se destrói a partir da produção dos discursos institucionais e à 

vista das imagens produzidas por esses discursos na mente de quem os recebe”.  

Para falar sobre identidade da organização, necessário se faz conceituar o que, 

no entender de Van Riel (VAN RIEL, 2003, apud ALMEIDA, 2009, p. 217), “é a 

coleção de atributos vistos como específicos daquela organização por seus membros”. 

Muitos autores acreditam que, assim como culturas, há várias identidades e que 

precisam sofrer adaptabilidade para sobreviver ao ambiente organizacional. Lasbeck 

(2009, p. 16) comunga com esse pensamento quando afirma que a identidade de uma 

empresa assume diversas feições diante de seus diversos públicos, “tantas quantos são 

esses segmentos”. Já Nicholas Ind tem uma percepção mais ampla, quando afirma que: 

 

La identidade incluye el historial de la organización, sus 

creencias y su filosofia, el tipo de tecnologia que utiliza, sus 

propietarios, la gente que em ella trabaja, la personalidade de 

sus dirigentes, sus valores éticos y culturales y sus estratégias. 

(IND, 1992, p. 1). 

 

O autor acredita que a identidade de uma organização é muito difícil de mudar, 

uma vez que se constitui no verdadeiro eixo em torno do qual gira a existência de uma 

organização, ao contrário da imagem, que é relativamente fácil de mudar. E 

exemplifica: “Una imagen positiva puede convertirse con aterradora rapidez en otra 

totalmente negativa” (IND, 1992, p. 3). 

Almeida (2009) diferencia identidade corporativa e identidade organizacional, 

entendendo que a primeira tem origem na literatura de marketing, enquanto a segunda é 

originária dos estudos organizacionais, estando mais voltado ao relacionamento entre 

empregado e organização. Entre as várias correntes citadas pela autora para conceituar 
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identidade corporativa, destacamos a de Lux (LUX, 1986, apud ALMEIDA, 2009, p. 

218), que defende ser “a expressão da personalidade da organização, a qual pode ser 

experimentada por qualquer um. Isso é manifestado no comportamento e na 

comunicação da organização e pode ser mensurado como resultado percebido entre 

grupos internos e externos”.  

Segundo a autora, é necessário que seus públicos entendam que os atributos que 

definem a essência da organização expressam elementos de sua cultura, de seus valores, 

de seus princípios. E dentre os elementos, Almeida (2009) destaca a comunicação como 

prioritário para que a organização crie sua autoapresentação, e complementa afirmando 

que “[...] se as mensagens não forem coerentes e consistentes com seu comportamento, 

isso pode gerar falha na percepção de seus stakeholders” (ALMEIDA, 2009, p. 220).  

A identidade organizacional, considerada a essência da organização, ou o seu 

DNA, “é o que faz a organização se distinguir de outras e o que é percebido como 

estável ao longo do tempo, ou seja, que faz a ligação entre o presente e o passado e, 

provavelmente, o futuro” (ALMEIDA, 2009, p. 221). A autora cita três características: 

centralidade, distintividade e permanência, e recomenda, ainda, a unificação dos 

conceitos para que a visão da identidade contemple a variedade de interesses dos 

stakholders, administradores, clientes, membros da organização e todos os outros 

grupos de interesse da organização.  

A formação da identidade de uma organização está relacionada diretamente aos 

discursos produzidos, que Lasbeck (2009) chama de estímulos discursivos tecnicamente 

produzidos pela organização, e que chega à mente do receptor, que evoca imagens de 

sua própria experiência, mas também sofre influência dos públicos internos e externos. 

De onde se conclui que, “só há identidade quando a imagem convive harmoniosamente 

com as intenções estratégicas do discurso institucional” (LASBECK, 2009, p. 28).  

Sabendo que a identidade de uma organização está diretamente ligada à sua 

imagem e sua reputação, reconhecemos que são três conceitos que estão intrinsecamente 

ligados, que se entrelaçam e se retroalimentam. Como afirma Almeida (2009, p. 215), 

esses conceitos “[...] se inter-relacionam, como expressões sociais, em um espaço de 

criação e renovação de intercâmbio simbólico”. Kunsch diferencia os dois conceitos e 
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afirma que “a imagem é o que passa na mente dos públicos no seu imaginário, enquanto 

identidade é o que a organização é, faz e diz” (KUNSCH, 2003, p. 170).  

Da mesma forma que a identidade pode ser corporativa ou organizacional, em 

relação à imagem, segundo Almeida (2009), acontece o mesmo. No primeiro caso a 

autora reconhece que a imagem corporativa é parte da percepção e da interpretação da 

identidade pelos seus diversos públicos. “É a ideia espontânea sobre a organização 

geralmente baseada em percepções obtidas a partir de contatos subjetivos com a 

organização, seus produtos, sua reputação e seu mix promocional” (CHRISTOPHER e 

PITTS, 1969, apud ALMEIDA, 2009, p. 227). Na conceituação de imagem 

organizacional, Almeida (2009), referendada por autores como Johnson e Zinkhan 

(1990), afirma que se trata da percepção como um todo, sustentada por diferentes 

segmentos e públicos.  

Devemos enfatizar que a reputação também está afinada com a imagem, embora 

alguns autores defendam que os dois conceitos – imagem e reputação – são sinônimos. 

Almeida reconhece que “a reputação pode ser entendida como um crédito de confiança 

adquirido pela empresa, estando esse crédito associado a um bom nome, familiaridade, 

boa vontade, credibilidade e reconhecimento” (ALMEIDA, 2009, p. 234).  Flusser 

(2007, p. 153) simplifica esse conceito quando afirma que imagem é uma mensagem, 

que tem um emissor e que procura por um receptor.  

Se a identidade depende de uma convivência harmoniosa com as estratégias do 

discurso institucional, não podemos negar a força da comunicação para a formação da 

imagem e a importância da mídia como um dos principais meios disseminadores da 

reputação de uma empresa. Para Kunsch (2003, p. 164), imagem e identidade 

organizacional fortes e positivas são construídas e formatadas pela comunicação 

institucional. Almeida (2009) reforça o papel da comum ação, afirmando ser 

determinante para a construção da imagem de uma organização. A autora afirma que, 

“[...] somando-se às ações gerenciais, uma política de comunicação eficaz pode 

contribuir significativamente para criar e sustentar a reputação” (ALMEIDA, 2009, p. 

235).  

As tecnologias digitais estão alterando todo o cenário da comunicação, e no 

ciberespaço as redes sociais propiciam o debate coletivo, participativo e mais aberto, 
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contribuindo, não somente para a construção da imagem e da reputação da organização,  

como também para a sua transparência. Mainieri e Ribeiro (2012) concordam que o 

surgimento das mídias sociais acarretou mudanças nas formas de pensar e se fazer  

comunicação e de interação social e enfatiza que “[...] essa realidade pode alterar as  

relações entre uma organização e seus públicos, modificando a comunicação no 

contexto organizacional” (MAINIERI e RIBEIRO, 2012, p. 248). 

É do conhecimento geral que as mídias sociais influenciam comportamentos e a 

opinião das pessoas sobre as organizações e se a relação que se estabelece entre a 

empresa, os seus stakeholders e o público em geral for favorável, resultará em imagem 

positiva, o que contribuirá, consequentemente, para a preservação da identidade e uma 

boa reputação da organização. Almeida (2009) reconhece que há um grande esforço das 

organizações “[...] em criar uma impressão pública que atraia ao público de seu 

interesse, ou seja, há uma intencionalidade implícita na imagem organizacional, qual 

determina seu gerenciamento” (ALMEIDA, 2009, p. 228). 

As organizações estão conscientes da potência desempenhada pelas novas 

tecnologias de comunicação e informação, onde os discursos assumem proporções 

inesperadas e às vezes indesejadas, podendo promover um produto, um serviço ou uma 

imagem institucional, mas também destruí-la. O caso do Playcenter é emblemático: no 

dia três de abril de 2011, um dos brinquedos do parque teve um problema, provocando 

um acidente que deixou oito pessoas feridas, sendo três em estado grave. A repercussão 

nas redes sociais on-line foi instantânea, dando início, segundo Maradei (2013), a um 

dos períodos mais conturbados da história do Playcenter em termos de Comunicação, 

que gerou uma elevada exposição para a marca na imprensa (foram publicadas 881 

matérias referenciando o acidente) e nas redes sociais no mês de abril de 2011. 

As redes sociais, por sua vez, além de ferramenta de comunicação em todos os 

níveis, transformam-se, muitas vezes, em ferramenta de trabalho e as informações 

veiculadas podem ser fundamentais para compor a estratégia de defesa e fortalecimento 

da imagem e da reputação das organizações que, de acordo com Bueno (2012), 

“constituem-se em ativos intangíveis de grande valor”. Nesse sentido, corroboramos 

com o pensamento desses estudiosos, que identificam nas redes sociais na internet uma 

ferramenta poderosa para a construção dessa imagem, seja para o bem ou para o mal. 
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Mol (2012) acredita que essas redes sociais surgem como um cenário fértil para se 

pensar a midiatização empresarial e as tensões decorrentes desse fenômeno. E completa:  

 

Isso porque, ao mesmo tempo em que representam novas 

chances de visibilidade para as organizações se legitimarem 

diante de seus públicos, essas novas mídias são uma ameaça 

para os mecanismos tradicionais de gestão da reputação e da 

comunicação em contextos organizacionais. (MOL, 2012, p. 

266).  

 

É nesse ambiente onde proliferam todos os tipos de discursos, sejam os “bem-

ditos” ou os “mal-ditos”. Mensagens orais ou escritas, autorizadas e oficiais, os 

discursos “bem-ditos” podem ser divulgados pelos canais de comunicação formais ou 

informais (intranet, e-mails, notas, comunicados internos, house organs, e murais, sejam 

físicos ou eletrônicos). No entender de Roman (2009, p. 132), os “mal-ditos” são 

aqueles “produzidos à sombra dos espaços institucionais e divulgados à margem dos 

canais convencionais de comunicação”. Esses se propagam com muita velocidade pela 

chamada “redes virais” e encontram nas redes informatizadas de comunicação 

corporativa um espaço favorável para sua disseminação.  

As empresas estão explorando, cada vez mais, a comunicação nas redes, criando 

ações para se relacionar com seu público externo e interno. Redes como Facebook, 

Linkedin, YouTube e Twitter, amplamente difundidas no mundo todo, são as 

ferramentas mais utilizadas. De acordo com pesquisa realizada sobre o uso das TICs e 

da comunicação no Brasil – TIC Domiciliar 2012, realizada pelo Comitê Gestor da 

Internet (Zasso,  2013), entre as empresas, 36% possuem perfil em algumas redes 

sociais. Esse índice aumenta para 43% e 50% nas empresas de médio e grande porte, e 

dessas redes sociais o Facebook está no topo, com mais de 70% de acesso no Brasil. O 

Linkedin, por exemplo, segundo reportagem do jornal Folha de São Paulo (2014), é 

líder em conexões no mercado corporativo, com 90 milhões de usuários ativos no mês. 

Ainda segundo essa mesma reportagem, o Facebook prepara um novo serviço para as 

empresas, chamada Facebook at work, que deverá concorrer com o Google Drive e o 

Microsoft Office. Trata-se de uma rede social interna, que permitirá aos usuários 

conversar com os colegas, além de compartilhar documentos, como textos e planilhas, 

que poderão ser editados, simultaneamente, por mais de um profissional. 
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Os estudiosos recomendam que haja um planejamento no uso dessas mídias 

sociais, para entender como a organização encontra-se no ciberespaço, o que estão 

falando, que tipo de discurso é mais frequente para que, a partir de então, elas possam 

ser utilizadas de forma estratégica para a comunicação organizacional. A utilização das 

redes sociais ainda é considerada incipiente. Dados de uma pesquisa realizada pela 

CETIC
16

, em 2013, deixam claro que apenas 39% das organizações brasileiras usaram, 

efetivamente, as redes sociais como meio de comunicação e esse mesmo levantamento 

mostra que a maior parte dessas empresas usam a rede para vender produtos e serviços, 

“e menos para interagir melhor com os seus clientes”. Golnner (2011) destaca a 

importância do planejamento ao afirmar que: 

 

As tecnologias digitais, de um modo geral, potencializam a 

comunicação corporativa, destacando uma posição estratégica 

na organização, integrando discursos e encerrando muitos 

elementos dos processos; assim sendo necessitam de um 

planejamento sistemático que gere resultados. (GOLNNER, 

2011, p. 61). 
 

Essa organização e planejamento na gestão de processos comunicacionais, que 

inclui profissionais devidamente preparados para esse novo momento, são defendidos 

por Corrêa, quando afirma:  

 

Hoje as relações organização/tecnologias digitais/comunicação 

têm como um dos pontos mais sensíveis a adequação de ritmos: 

a rapidez da inovação digital e a diferença em sua absorção e 

implementação por parte da organização (delimitada pela 

estrutura) e dos públicos (motivados pelo protagonismo 

adequado). Tal adequação exige das organizações e dos 

profissionais de comunicação novos posicionamentos e 

conhecimentos, muita flexibilidade e criatividade no 

planejamento e na gestão dos processos comunicacionais. 

(CORRÊA, 2009, p. 163). 
 

Assim como o planejamento, uma estratégia de comunicação integrada também 

é defendida pelos estudiosos, frente ao fenômeno das redes sociais e da ambiência 

digital como um todo, na construção da imagem corporativa. Kunsch (2007) defende 

                                                 
16

 CETIC – Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação sob os 

auspícios da UNESCO. 
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essa integração embora reconheça que isso não deve ocorrer de forma tranquila, sem 

conflitos. A autora argumenta que as organizações: 

 

[...] terão que se valer de serviços integrados nessa área, 

pautando-se por políticas que privilegiem o estabelecimento de 

canais efetivos de diálogos com os segmentos a ela vinculados e, 

principalmente, a abertura de fontes e à transparência de suas 

ações. (KUNSCH, 2007, p. 5).  

 

Aliada ao planejamento e à integração, outras medidas deverão ser tomadas na 

adoção das ferramentas das mídias digitais para a construção da imagem e da reputação 

organizacional. As informações devem ser trabalhadas e direcionadas aos diversos 

públicos, seja interno ou externo, levando em consideração as diferentes linguagens 

(formal ou informal), pois entendemos que cada canal tem um perfil e públicos de 

interesses específicos, seja o site corporativo, a sala de imprensa, os blogs ou as redes 

sociais. E esses canais digitais podem auxiliar na construção da imagem, esclarecendo 

eventuais mal-entendidos e até agindo na prevenção de boatos e de crises.  

Diante disso, consideramos necessário o monitoramento das redes sociais. Como 

afirma Bueno (2012, p. 1), a “[...] imagem e reputação devem seguir o exemplo dos 

botecos bem-sucedidos: estar o tempo todo sob o olhar do dono”. Na verdade, esse é o 

grande desafio das redes sociais nas organizações: saber usá-las a favor das 

organizações.  
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS DO PROCESSO DE INTERVENÇÃO 

 

 Este plano de intervenção segue o modelo mais tradicional, o standard, 

conforme conceituação de Baremblit (2002), uma vez que se trata de uma contribuição 

ofertada a um determinado setor da Universidade, após uma análise de conteúdo do 

Facebook e realização de aplicação de questionários on-line com dirigentes de 

assessorias de comunicação de algumas Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes).  

Nessa proposta de intervenção, também, foram observados os conceitos de 

Foguel e Souza (1995), para quem esse tipo de processos deve ser simples e útil, o que 

acreditamos seja o desejável para a organização contemporânea, o que certamente 

facilitará a interação entre os públicos externos, os colaboradores e os gestores.  

 

4.1 – UFRN COMO LOCUS DA PESQUISA  

 

Considerando o grande desafio de utilizar as redes sociais a favor da 

organização, e, no caso específico, a favor da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (UFRN), escolhida como locus dessa pesquisa, propomos a elaboração de um 

diagnóstico e posterior proposta de intervenção a partir do monitoramento do Facebook. 

Nosso objetivo, portanto, é analisar a imagem da Instituição nessa rede social.  

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte abrange hoje um universo 

compatível com uma cidade de porte médio, envolvendo quase 60 mil pessoas, onde se 

inclui alunos (graduação, pós-graduação, seja presencial ou a distância, e ensino técnico 

e básico), docentes (efetivos, substitutos e visitantes) e servidores técnicos 

administrativos, além de servidores terceirizados. Suas atividades se estendem pelo 

Campus Central e Campus da Saúde, em Natal, e por mais quatro campi no interior do 

Estado: Caicó e Currais Novos, onde funciona o Centro de Ensino Superior do Seridó 

(CERES); Macaíba, onde localiza-se a  Escola Agrícola  de  Jundiaí;  e em  Santa  Cruz, 

funcionando a Faculdade  de  Ciências  da  Saúde  do  Trairi. A educação básica é 
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ofertada por meio de diversos cursos técnicos na Escola Agrícola de Jundiaí, na Escola 

de Enfermagem e na Escola de Música, e o ensino infantil, no Núcleo de Educação 

Infantil. 

A presença da UFRN se estende a mais 62 municípios do Rio Grande do Norte, 

através de ações de extensão e em outros 23 municípios localizados no Estado, assim 

como na Paraíba, Pernambuco e Alagoas, onde funcionam os polos de Educação a 

Distância (EaD). 

Considerada como instituição de ensino superior referência no Norte/Nordeste 

nos últimos anos, a UFRN, segundo consta no seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI 2010/2019), “coordena o maior grupo de projetos de pesquisa e de 

cursos de pós-graduação no Estado do Rio Grande do Norte, sendo responsável por 

45% das matrículas no Ensino Superior e por 92% das matrículas nos cursos de pós-

graduação stricto sensu”. 

Ainda conforme está previsto no PDI, a administração da UFRN é colegiada, 

através de seus órgãos colegiados deliberativos e seus órgãos executivos, “nos níveis da 

administração central, acadêmica e suplementar, em que se desdobra a sua estrutura 

organizacional, objetivando a integração e a articulação dos diversos órgãos situados em 

cada nível”. Os órgãos colegiados são formados por quatro Conselhos Superiores: 

Conselho Universitário – CONSUNI; Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão –

CONSEPE; Conselho de Administração – CONSAD; e Conselho de Curadores – 

CONCURA. 

Dando suporte ao sistema de gerenciamento da gestão interna, a Universidade 

conta com sistemas informacionais, considerados de última geração, como o (SIPAC –

Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos, SIGAA – Sistema 

Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, SIGRH – Sistema Integrado de Gestão 

de Recursos Humanos, SIGPP – Sistema Integrado de Planejamento e Projetos, 

SIGAdmim – Sistema Integrado de Administração e Comunicação, entre outros), que 

agilizam os processos acadêmicos e de gestão, cuja criação data de 2003/2004. Essas 

ferramentas de gestão e planejamento, compartilhadas por todos que fazem parte da 

Universidade, fizeram a Instituição avançar na modernização da gestão e hoje servem 

de modelo para outras instituições federais do mesmo porte. 
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De acordo com o PDI, a comunicação da Universidade com a sociedade é 

promovida pela Superintendência de Comunicação (COMUNICA), formada pela 

Agência de Comunicação (AGECOM), Televisão Universitária do Rio Grande do Norte 

(TVU) e Rádio FM Universitária (FMU), e pela Editora Universitária (EDUFRN). Nas 

propostas para a Política de Gestão desse documento para o período 2010/2019, está 

prevista a redefinição da política de comunicação, com vistas a aumentar a eficiência da 

comunicação interna e externa. 

E é para essa estrutura acadêmica e administrativa da UFRN para a qual são 

dirigidas ações comunicativas coordenadas pela Superintendência de Comunicação, que 

ainda conta com o apoio de uma Assessoria de Comunicação na Reitoria (Ascom-

Reitoria), criada em 2011, com a aprovação do novo Regimento da Reitoria. Dentre as 

ações previstas para a COMUNICA está incluído o gerenciamento de um site (Portal 

UFRN) na internet e sites de redes sociais na internet como Facebook, Twitter e 

Instagram.   

Diante disso, propomos um monitoramento, partindo da constatação de que não 

há nenhum trabalho dessa natureza sendo realizado pela instituição que serve de locus 

desse estudo, seja de forma profissional, acadêmico-científico ou empírico. 

 

4.2 – METODOLOGIA: PROPOSTA DE MONITORAMENTO DA REDE SOCIAL 

FACEBOOK NA UFRN 

 

Para a realização dessa proposta, fizemos o monitoramento dos sites Facebook 

Agecom-UFRN, UFRN Grupo Público (Aberto) e UFRNDepressão utilizando as 

ferramentas disponíveis gratuitamente na internet, como o Google Alerts, o Hootsuíte e 

as ferramentas do próprio Facebook, utilizando palavras-chaves. 

Utilizamos como recorte temporal os três meses que antecediam as eleições para 

escolha do novo dirigente da Instituição (agosto a outubro), mas ao iniciarmos a 

pesquisa optamos pelos meses de setembro, outubro e novembro, por considerarmos 
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que o mês de novembro ainda seria bastante profícuo em termos de número de 

postagem. 

Esse trabalho de monitoramento não é muito comum nas Ifes (Instituições 

Federais de Ensino Superior), conforme constatado em pesquisa realizada através de 

questões on-line encaminhada às assessorias de comunicação de 52 instituições, de 

forma especial às IFES localizadas na região Nordeste.  

Das assessorias demandadas, apenas 14 responderam; grande parte informou que 

a utilização do site de rede social Facebook se restringe à divulgação das ações das 

respectivas instituições, reconhecendo que o monitoramento é realizado de forma 

aleatória, não profissional, com algumas exceções, como é o caso da Universidade 

Federal de Pernambuco (UFPE), que utiliza a ferramenta Brandviewe
17

, da Adeptsys
18

. 

A UFPE optou pela terceirização desse serviço e recentemente fez uma licitação, que 

resultou na contratação de uma empresa do Rio de Janeiro, para realização desse 

monitoramento, conforme informou a sua Assessoria de Comunicação.   

As assessorias restantes informaram que o monitoramento das redes sociais é 

feito utilizando ferramentas do próprio Facebook ou do Google, como o Google Alerts, 

exemplificada com o caso da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) ou da 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA). 

Sabemos que para atuar nessa área, é necessário definir equipes profissionais 

que possam gerenciar as mídias sociais (jornalistas, profissionais de marketing, entre 

outros) e capacitá-los. Bueno (2012) reafirma que esse não é um trabalho para amadores 

e alerta que se deve acabar com o conforto institucional, uma vez que as redes sociais 

terão um caráter cada vez mais crítico, “perdoando” cada vez menos o desrespeito, a 

falta de profissionalismo e a incompetência. 

                                                 
17

Brandviewer é uma ferramenta profissional para o monitoramento das mídias sociais, com o qual a 

organização pode descobrir o que falam sobre sua marca e verificar como está a sua presença digital e a 

partir daí estudar seus concorrentes e aprender com o seu público formas de como melhorar o seu 

negócio. O monitoramento de mídias sociais pode ser utilizado por qualquer tipo de organizações (seja 

pública, autarquias ou privada), assim como por políticos e celebridades.  
18

 Adeptsys é uma empresa especializada para o mercado de comunicação e marketing, que desenvolve e 

fornece soluções em Tecnologia da Informação para integração e gestão de processos e negócios, sediada 

em Florianópolis. 
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Levando em consideração o que Kunsch (2003) defende sobre a importância do 

planejamento da comunicação nas organizações e a necessidade de haver uma 

integração para que haja efetividade na comunicação, propomos que seja feito um 

diagnóstico e posterior planejamento, para que se comece a trabalhar com as redes 

sociais.  

Esse diagnóstico deverá detectar como a organização está trabalhando essas 

novas mídias e apontará qual caminho deverá ser trilhado a partir de então, ou seja, 

como deve ser planejado essa nova missão institucional. Na etapa do planejamento é 

importante identificar quais as redes sociais que se pretende monitorar, a que se 

identifica mais com o perfil da instituição/organização, e o período para esse 

monitoramento. 

No caso específico da comunicação da UFRN, levamos em conta a existência de 

um setor de Mídias Sociais na Agecom que, embora não seja oficial
19

, estaria em 

funcionamento, conforme antecipou o gestor da Agência. Esse setor alimenta com 

informações as redes sociais Facebook (https://www.facebook.com/pages/UFRN-

AGECOM/277814532250232), Twitter (https://twitter.com/UFRN_AGECOM), 

YouTube (https://www.youtube.com/user/TVAgecom) e o Instagram 

(http://instagram.com/ufrn_agecom).  

No entanto, não há informação de que seja realizado qualquer tipo de 

monitoramento sistemático nessas redes, nem mesmo algum trabalho de avaliação da 

imagem institucional.  

Para contemplar essa proposta, em termos de recursos humanos há a necessidade 

de contratação de uma equipe multidisciplinar de profissionais das áreas de 

Comunicação, Marketing e Informática, conforme está descrito no organograma 

(Imagem 01). O profissional de Comunicação deve ter especialização na área de Social 

Mídia, que se responsabilizará pelas respostas às questões e demandas encaminhadas e 

posterior produção de um relatório, que deverá ser encaminhado aos gestores de 

Comunicação Social da Instituição; o profissional de Marketing deverá coordenar a 

análise da imagem da Instituição; e um profissional da área de Informática, dará um 

                                                 
19

 O Setor de Mídias Sociais da Agecom não existe oficialmente, nem está previsto no novo Regimento 

Interno da COMUNICA (Superintendência de Comunicação da UFRN), cuja aprovação pelo Conselho 

Universitário – CONSUNI ocorreu no último dia 13 de março de 2015. 
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melhor suporte nas questões que envolvem as novas tecnologias e as ferramentas 

digitais, onde serão identificados os discursos sobre a UFRN nas redes sociais. 

Para subsidiar essa equipe profissional, propomos também a contratação de 

bolsistas de Comunicação (Jornalismo, Rádio e TV e Publicidade e Propaganda), que 

darão suporte em todas as fases do monitoramento. A equipe de profissionais e 

estudantes poderá dar conta do trabalho proposto, conforme está exemplificado na 

Figura 01, caso o setor seja equipado de computadores de última geração e haja 

disponibilidade de recursos técnicos para a utilização de algumas ferramentas que são 

disponibilizadas pela internet, assim como de recursos financeiros que possibilitarão a 

utilização das plataformas cuja utilização exige pagamento, algumas das quais permite a 

sua utilização grátis apenas nos dois primeiros meses. Caso haja necessidade, poderão 

ser contratadas empresas terceirizadas, especializadas nesse tipo de serviço. 

Figura 01  

 

 ORGANOGRAMA DO SETOR MÍDIAS SOCIAIS 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Para o monitoramento das redes sociais e de modo particular do Facebook, 

podem ser utilizados os sistemas de busca disponíveis na web, alguns de acesso livre, 

outros de acesso pago. Segundo a apresentação “Social Media Monitoring Tools and 

Service(2014), da empresa de consultoria Ideya Business and Marketing Consultancy, 

existem hoje disponível no mundo virtual 194 ferramentas de monitoramento pagas, 21 

pagas e livre (paid/free) e 30 livres
20

.  

Esses sistemas ou plataformas são utilizados na primeira etapa do 

monitoramento, após o planejamento, que consiste na coleta de dados ou busca de 

conteúdo. Cada ferramenta tem sua forma de captura das informações desejadas, formas 

de refinar as buscas, mas todas devem usar palavras-chave
21

.  

No segundo momento, as informações coletadas são armazenadas, cabendo ao 

pesquisador escolher a melhor forma de fazê-lo. Com esses dados, pode ser dado início 

à classificação/categorização, momento considerado importante que, segundo Bardin 

(2011, p. 148), “[...] tem como primeiro objetivo fornecer, por condensação, uma 

representação simplificada dos dados brutos”.  

A partir dessa fase outras informações poderão ser adicionadas, como a 

classificação dos conteúdos em positivos ou negativos, partindo, em seguida, para a 

consolidação dos dados, o que ocorre com a transformação dos números obtidos em 

gráficos para serem interpretados e, por fim, analisados. Um relatório contendo as 

recomendações, baseadas no resultado final, seria a última etapa. 

A ideia é que o monitoramento seja feito diariamente. Se a equipe for suficiente, 

esse trabalho poderia ser feito pela manhã, para abranger tudo que se falou nas redes na 

noite anterior (horário em que há maior acesso às redes) e à tarde, colhendo os 

comentários e posts do dia. Semanalmente, seria feita uma análise do que se comentou 

nas redes sociais para, ao final de cada semestre subsidiar outra mais profunda sobre a 

imagem da instituição/organização, gerando um relatório final. De posse dessa análise, 

                                                 
20

 Dentre as livres, citamos o Google Trends, Google Alerts, Friend Feed, Tip Top, Twazzup, Twitter 

Analyzer, Facebook Insights, Search (Facebook), Same Point, entre outros. Na lista dos semipagos 

(experiência inicial é livre e  posteriormente é cobrado o serviço) figuram HootSuite Free, HootSuite Pro, 

HootSuite Enterprise, Social Buz, Klout, Analytics etc . 
21

 A ferramenta Hootsuite, por exemplo, utilizada nessa pesquisa, permitiu a visualização das postagens 

em uma janela da plataforma e através de uma barra de busca.  
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os gestores de comunicação teriam condições de desenvolver políticas estratégicas para 

minimizar as possíveis consequências de um resultado negativo ou promover ações 

positivas e/ou propositivas para a organização. 

Sabemos que há empresas nessa área que prestam serviço às organizações. Em 

Natal-RN funcionou durante cinco anos a empresa Nafrente.com, que fazia 

monitoramento de empresas de pequeno porte no Facebook, com o objetivo de 

monitorar as marcas, os seus competidores e possíveis clientes. Durante esse tempo a 

empresa utilizou o Google Alerts, Hootsuite, Tweetdeck, Crowdbooster e o Klout para 

fazer o monitoramento nas redes sociais. Com igual propósito, a V2 Produtora de Vídeo 

& Clipping – Monitoramento da Informação também trabalha nessa vertente, fazendo o 

monitoramento de todas as redes, sobretudo o Facebook.  De acordo com informação da 

diretoria, são utilizadas algumas ferramentas pagas de empresas especializadas nesse 

tipo de monitoramento, como por exemplo, o Scup
22

.  

No Brasil, há inúmeras empresas que trabalham com monitoramento de redes 

sociais.  Atualmente, temos conhecimento da empresa Myclipp, do Rio de Janeiro, que 

presta serviço para a UFPE
23

. Outra empresa é a Adeptsys, Soluções para Comunicação 

e Marketing, que trabalha com o sistema Brandviewer para monitoramento de mídias 

sociais, com quem também foi feito contato
24

, tendo havido um retorno e a 

disponibilidade para esclarecimentos, caso houvesse interesse na utilização da 

ferramenta que é ofertada, gratuitamente, no primeiro momento a título de experiência. 

Esse serviço, quando terceirizado, tem um orçamento que, incialmente, não é 

mensurado, conforme deixam claro as empresas entrevistadas pela pesquisadora. 

Depende do que pretende cada cliente: do porte da empresa, quais sites de rede social 

pretende monitorar, forma como pretende receber as informações (DVD, e-mail etc) e 

frequência com que se pretende receber as informações (semanal ou mensal), entre 

outros detalhes que devem ser acertados entre empresa de monitoramento e cliente. 

 

 

                                                 
22

 A entrevista on-line foi feita com uma das sócias-proprietárias da V2 Produtora de Vídeo e Clipping – 

Monitoramento da Informação, Anelly Medeiros, dia 14 de abril, às 13h20. 
23

 A pesquisadora tentou uma entrevista on-line com essa empresa, mas não recebeu resposta. 
24

 O contato, on-  line, com a Adeptsys foi feito no dia 23 de abril, às 14h30. 
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4.3. ANALISANDO OS POSTS SOBRE A UFRN NO FACEBOOK 

 

Sabendo da inviabilidade de analisar todos os perfis de Facebook relacionados 

com a UFRN, optamos por coletar dados nos murais e nas postagens do Facebook em 

páginas e grupos específicos, com termos relacionados à instituição pesquisada.  Foi 

realizado o monitoramento em três grupos: 01. UFRN - Agecom, Facebook oficial da 

UFRN; 02. UFRNDepressão, um site alternativo e satírico, e 03. UFRN Grupo Público, 

como o nome sugere, aberta à participação dos interessados.  Esse trabalho foi feito 

durante os meses de setembro, outubro e novembro. Delimitamos esses meses, por 

acreditarmos que nesse período de pré-eleição para escolha do novo reitor da 

Instituição, as postagens seriam mais significativas e a Universidade estaria no centro 

das atenções, contribuindo para alcançar o principal objetivo do presente trabalho, que é 

saber a imagem da UFRN nesse site de redes sociais. 

Torquato (2004) advoga que no serviço público brasileiro a imagem institucional 

e dos gestores estão imbricados. O autor critica esse personalismo, mas aponta a sua 

existência como tácita. Dessa forma, em períodos eleitorais, acreditamos que as imagens 

dos candidatos, gestores e UFRN se interconectavam ainda mais. 

Surpreendeu-nos que o site UFRNDepressão quase não registrou postagem nesse 

período, mesmo incluindo o mês de agosto, conforme estava posto na primeira proposta 

do presente estudo e levando em consideração que no mês de novembro não foi 

registrada nenhuma postagem. 

Tomamos como base a categorização proposta por Bardin (2011) para a 

realização da análise de conteúdo, definindo temas e agrupando-os em categorias, 

conforme a Tabela 1. Essa categorização foi feita a partir dos temas propostos nas 

postagens dos internautas, após uma leitura flutuante
25

, como primeiro contato com o 

conteúdo a ser analisado. Inicialmente a categorização foi feita apenas nos grupos 

UFRN – Grupo Público (aberto) e UFRNDepressão, mas posteriormente foi feita 

                                                 
25

 Leitura Flutuante é a primeira atividade para a organização da análise de conteúdo que, segundo Bardin 

[... consiste em estabelecer contato com os documentos a analisar e em conhecer o texto deixando-se 

invadir por impressões e orientações”. (BARDIN, 2011, P. 126). E é assim chamada (“leitura flutuante”), 

por analogia com a atitude do psicanalista.  
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categorização do grupo UFRN – Agecom, levando em consideração as especificidades 

das postagens, notícias publicadas nos veículos de comunicação internos da UFRN, 

conforme está exemplificada na Tabela 2. 

 

Tabela 1: Categorização temática do Grupo Público 

 

 

TEMÁTICA   

Política Partidária   

Sucessão na Reitoria   

Solicitação de 

Informação 

  

Eventos/Informações   

Transporte   

Segurança   

Ensino/Pesquisa   

Gestão   

Assistência Estudantil   

Assuntos Diversos   

                                         Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Inicialmente tivemos dificuldade de analisar o conteúdo do site UFRN-Agecom, 

por se tratar de informação oficial, gerada dentro de uma perspectiva institucionalizada 

da Agência de Comunicação, além de não contar com a interação com o público da 

instituição pesquisada, descaracterizando a nossa proposta de estudar a imagem da 

Universidade nesse site de rede social, partindo da perspectiva de expressão dos 

internautas, diferenciando-o dos sites UFRNDepressão e UFRN Grupo Público, onde os 

assuntos e as discussões são mais livres e abertas à participação coletiva. 

 

 

Tabela 2. Categorização temática do UFRN – Agecom 

Ensino/Graduação  

Pós-graduação  

Pesquisa  

Extensão  

Alunos  
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Gestão  

Eventos  

Comunicação  

Esporte  

Eleição para reitor  

Gerais  

  

                           Fonte: Elaborada pela autora. 

No entanto, após algumas reflexões, concluímos que o conteúdo encontrado no 

Facebook UFRN – Agecom pode ser definido como informativo, uma vez que as 

postagens são sobre eventos e ações organizadas e patrocinadas pela instituição 

pesquisada, e mesmo não apresentando nenhuma menção opinativa ou juízo de valor, 

observamos que serve para projetar uma imagem desejável pela UFRN. Conforme 

afirma Souza (2013, p. 38), “manter uma imagem desejável pode ser item de avaliação 

da eficácia organizacional na administração contemporânea”. Não as classificamos 

como mensagens “neutras”, por concordarmos com Bakhtin (1992), quando ele afirma 

que  “[...] um enunciado absolutamente neutro é impossível. A relação valorativa com o 

objeto do discurso (seja qual for esse objeto) também determina a escolha dos recursos 

lexicais, gramaticais e composicionais do enunciado” (BAKHTIN, 1992, p. 308).  

Consideramos, portanto, que esse tipo de informação pode contribuir para a 

construção de uma imagem positiva da Instituição, posto que veiculam discursos 

autorizados e desejados.  

Para classificarmos as mensagens entre positiva e negativa, partimos do 

pressuposto de que a imagem positiva de uma organização é, segundo Almeida (2009, 

p. 229), “uma pré-condição essencial para o estabelecimento de relações eficazes com 

os diversos segmentos de público de seu interesse. Para o sujeito, receptor, a imagem 

constitui a “verdade” sobre o objeto em termos que podem ser simplificados em bom ou 

ruim, utilizável ou não”. (ALMEIDA, 2009, p. 229). Isso nos faz concluir, portanto que, 

uma informação sobre eventos ou ação de uma gestão, que contribui para a 

transparência de uma organização e consequentemente aproxima essa organização da 

imagem desejada, pode ser considerada mensagem positiva. 

Nesse momento, detalhamos o procedimento da coleta de dados:  
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Grupo Público (UFRN): Como já mencionado, o método utilizado foi pelo 

Hootsuite, onde foi possível encontrar palavras chave, tais como: UFRN, campus, 

universidade etc., no qual o site retornava às postagens filtradas. Entretanto, o Hootsuite 

não exibia comentários com os termos, eles permaneciam “ocultos”. Com isso, a busca 

por comentários, inclusos nas postagens, foi feita manualmente, abrindo-se os posts e 

procurando-se por referências à Instituição.  

Nas páginas UFRNDepressão e UFRN-Agecom o Hootsuite foi também 

utilizado no primeiro mês, com a coleta de conteúdo sendo feita da mesma forma do 

Grupo Público UFRN. Como o suporte do aplicativo chegou ao fim em setembro, a 

partir desse mês foi realizada a obtenção dos dados diretamente do site do Facebook, 

verificando diariamente os sites, os posts e os comentários.   
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5. RESULTADOS DA ANÁLISE 

Foram observados um total de 3.096 posts, assim distribuídos: 2.236 no 

Facebook UFRN-Agecom; 720 no UFRN Grupo Público; e 17 no UFRNDepressão, 

conforme está descrito na Tabela 3 . Esses posts foram coletados, integralmente 

(mensagens diárias). Inicialmente, a tarefa foi realizada integralmente pelo Hootsuite, já 

disponível no mercado, tanto das páginas quanto nos grupos, sendo que o suporte a 

páginas dependia de um aplicativo de terceiros, que foi removido dessa plataforma no 

início de setembro.  

 

 Tabela 3: Sites pesquisados e respectivos números de posts contabilizados 

 

UFRN – Agecom 2.236 posts 

UFRNDepressão 17 posts 

UFRN Grupo Público 720 posts 

                Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Quantificamos também o número de posts por categoria, dos grupos UFRN 

Público e UFRNDepressão, conforme está descrito na Tabela 4 

 

Tabela 4: Número de publicações por temática. 

 

TEMÁTICA NÚMERO DE PUBLICAÇÕES 

Sucessão na Reitoria 198 posts 

Eventos/Informação 141 posts 

Política Partidária 129 posts 

Assuntos Diversos 77 posts 

Ensino/Pesquisa 53 posts 

Solicitação de Informação                       40 posts 

Assistência Estudantil 30 posts 

Segurança 24 posts 

Gestão 18 posts 

Transporte 10 posts 

      Fonte: Elaborada pela autora. 

 

A Página da AGECOM, descrita como a “página oficial da UFRN (Figura 02) 

no Facebook, produzida pela Agência de Comunicação da Universidade Federal do Rio 
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Grande do Norte”, registra, atualmente, um total de 4.810 amigos e conforme foi 

informado pela Direção da Agecom, o número de novas curtidas no período de 

16/4/2015 a 22/4/2015 chegou a 18
26

. Apesar desse número considerável de 

“seguidores”, foram observadas poucas postagens interativas, e essas exceções foram 

nos meses de outubro (com uma postagem) e novembro (com três postagens). O 

restante do conteúdo era composto apenas de “compartilhamento” de publicações do 

perfil da Agecom do Twitter. Com isso, todas as postagens vinham marcadas com as 

hastags #UFRN e #AGECOM. A maioria das publicações eram repetidas diversas 

vezes, retwetadas no Twitter e consequentemente republicadas no Facebook. Essa 

informação foi, inclusive, confirmada pela direção da Agecom, que “utiliza ao máximo 

a possibilidade posta à disposição pelo Facebook de replicar as mensagens postadas no 

Twitter”, seria, portanto, uma maneira de ampliar a divulgação e racionalizar a 

utilização da mão de obra disponível no setor.  

Figura 02: Perfil do Facebook UFRN-Agecom 

 

Fonte: print screen da página do Facebook
27

  

 

                                                 
26

 A Agecom administra, hoje, duas contas no Facebook, totalizando mais de 18.600 amigos, sendo uma 

de 13.986 e a outra, que estamos estudando, com 4.810. Essas informações foram repassadas à 

pesquisadora no dia 22 de abril, com dados referentes ao período de 16/4/2015 a 22/4/20115. 
27

 Acessado em: 21 Dez. 2015. Disponível em: <https://www.facebook.com/pages/UFRN-

AGECOM/277814532250232?fref=ts> 
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Citamos alguns exemplos da utilização, concomitante, do Twitter e do Facebook 

na divulgação das notícias institucionais, na Figura 03: 

 

     Figura 03: Exemplo de posts repetidos 

UFRN -AGECOM 
3 de outubro 
Pós-graduação em Demografia oferece vagas para mestrado até dia 24:... 

http://t.co/6RWDKlEQo0 

#UFRN; #Agecom 

Portal da UFRN 

sistemas.ufrn.br 

O Programa de Pós-Graduação em Demografia (PPGDEM) da UFRN está com inscrições abertas, até o próximo dia 

24, para o curso de Mestrado em Demografia. São ofertadas 12 vagas para o primeiro período letivo de 2015 e uma 

vaga adicional destinada a servidores efetivos da UFRN. 

 

UFRN -AGECOM 
3 de outubro 
Pós-graduação em Demografia oferece vagas para mestrado até dia 24:.. 

http://t.co/6RWDKlEQo0 

#UFRN; #Agecom 

Portal da UFRN 

sistemas.ufrn.br 

O Programa de Pós-Graduação em Demografia (PPGDEM) da UFRN está com inscrições abertas, até o próximo dia 

24, para o curso de Mestrado em Demografia. São ofertadas 12 vagas para o primeiro período letivo de 2015 e uma 

vaga adicional destinada a servidores efetivos da UFRN. 

 

se na próxima quarta-feira, 8. São ofertadas 1.145 vagas para os cursos técnicos de Cooperativismo, Comércio 

Exterior, Agroindústria, Agropecuá… 

  

Grupo Público (aberto) da UFRN (Figura 04), que em sua descrição, informa 

que o grupo foi criado “para troca de ideias, publicações de eventos e tudo que diz 

respeito ao meio acadêmico com participação do corpo discente, docente, funcionários e 

à comunidade”, há no mural muitas publicações sobre diversos temas. Há bastante 

discussão e comentários, de tal forma que não se pode afirmar que houve uma coleta de 

100% dos dados, mesmo com o uso da ferramenta Hootsuite, porque também possui 

limitações em monitoramento de grande fluxo de dados. Por exemplo, em postagens 

com muitos comentários, o Hootsuite mostrava apenas os 100 comentários 

https://www.facebook.com/pages/UFRN-AGECOM/277814532250232?ref=stream&hc_location=timeline
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=839384356093244&id=277814532250232
https://www.facebook.com/hashtag/ufrn
https://www.facebook.com/hashtag/agecom
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ft.co%2F6RWDKlEQo0&h=HAQHi8fjZ&enc=AZMuLD4ADfKEWD7eeeP0BwUImABEN7S-8wxCrSfh0ZR-5qbRC6M-icEwr9ktHhevG1Ls4jvfkZW-W1GGwH_8ZiKO_DaQmXrIzr5ik67VUOzsxFt86vUCMWhhPy8eCoboCBRZuPS5ndRqmknCxfmVgtlr&s=1#_blank
https://www.facebook.com/pages/UFRN-AGECOM/277814532250232?ref=stream&hc_location=timeline
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=839270776104602&id=277814532250232
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ft.co%2F6RWDKlEQo0&h=wAQFd6khfAQHgtvvy1P_ApeKWNNgKScMw8M4eib6bzQrgyA&s=1#_blank
https://www.facebook.com/hashtag/ufrn
https://www.facebook.com/hashtag/agecom
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Ft.co%2F6RWDKlEQo0&h=yAQFEQ-rG&enc=AZNVw0_TNiJTYRcrz9XwKzGuozWfB0BY03Jgl672dlNktTPcy4xejtDrT5BVzMoVrM9Ct0QK807WT_cjr3VOheYpFT7ikT-U4cN9EX7oLaJKXvx0FU4eK718_IOC_R0jsArfZXn-Ud37_9Qm80aeoXIR&s=1#_blank
http://t.co/6RWDKlEQo0
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“principais
28

”. Nesses casos, foi necessário abrir tais postagens diretamente no site do 

Facebook para visualizar todos os comentários e fazer a filtragem manualmente. Nesse 

site, no mês de abril de 2015, há a informação que o grupo conta com 27.125 membros, 

mas não há nenhuma informação sobre acessos ou curtidas. Foram tentados contatos 

com o administrador do site, sem nenhum sucesso. 

 

Figura 04: Perfil do Facebook Grupo Público 

 

 
 

Fonte: print screen da página do Facebook
29

  

 

Página da UFRNDepressão (Figura 05), “o lugar onde você pode colocar sua 

depressão universitária diária (já vi que vai lotar mais que o circular)”: foi constatada 

pouca quantidade mensal de postagens e comentários, apesar de ter registrado um total 

de 12.711 “curtidas”, o que pode significar igual número de seguidores. No entanto, no 

período pesquisado, quase não foi registrado comentários ou “curtidas”. No mês de 

novembro, por exemplo, não houve nenhuma postagem na página
30

. 

 

Figura 05: Perfil do Facebook UFRNDepressão 

                                                 
28

 A forma na qual ele define um comentário como sendo principal, ou não, é desconhecida. 
29

Acessado em: 21 Dez. 2015. Disponível em: 

https://www.facebook.com/groups/239083846144738/?fref=ts 
30

 Também foi tentado contato no mês de março de 2015 com o administrador do site, através de sua 

página do Facebook,  para confirmar o número de membros, mas até o momento não obtivemos resposta.  

https://www.facebook.com/groups/239083846144738/?fref=ts
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Fonte: print screen da pagina do Facebook
31

  

 

Figura 06: Exemplo de post sobre eventos 

                                                 
31

 Acessado em: 21 Dez. 2015. Disponível em: https://www.facebook.com/UFRNDepressao?fref=ts 

 

https://www.facebook.com/UFRNDepressao?fref=ts
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Sabendo que o conceito de imagem institucional ou imagem corporativa é a 

percepção da organização pelos seus variados públicos, retomamos o conceito de 

Almeida (2009) para saber qual a imagem da UFRN no Facebook. Conforme a autora, 

“a imagem refere-se a uma impressão vivida e holística de uma organização, sustentada 

por determinado segmento de público” (ALMEIDA, 2009, p. 228).  

Quando iniciamos a análise do conteúdo, sentimos dificuldade com o site 

UFRN-Agecom, ao constatarmos que os posts se tratavam, exclusivamente, de 

informação oficial, gerada dentro de uma perspectiva institucionalizada da Agência de 

Comunicação. Além disso, não contava com a interação do público da Instituição 



67 

 

pesquisada, descaracterizando a nossa proposta inicial de estudar a imagem da 

Universidade nos sites de rede social, uma vez que necessita do olhar do outro acerca da 

Instituição. Essa característica, o diferencia dos outros sites UFRNDepressão e UFRN 

Grupo Público, onde os assuntos e as discussões são mais livres e abertas à participação 

coletiva. 

Mesmo não resultando em interação com os internautas, de forma que 

pudéssemos concluir que imagem a UFRN estava projetando nesse segmento da 

sociedade, após algumas reflexões, concluímos que o conteúdo encontrado no Facebook 

UFRN – Agecom poderia ser analisado sob outra perspectiva. As informações 

publicadas na Linha do Tempo, sobre eventos e ações organizadas e patrocinadas pela 

Instituição pesquisada estariam contribuindo para a questão da transparência pública e, 

embora não apresentasse nenhuma menção opinativa ou juízo de valor ou não pudesse 

ser caracterizada como neutra, também estaria contribuindo para uma imagem positiva 

da Instituição, podendo ser, portanto, caracterizada também como mensagem positiva.  

No UFRNDepressão a maior parte das postagens (8) abordaram informações 

sobre eventos, seguido de informações sobre pesquisa realizada por membros da 

comunidade acadêmica (4), sobre política (3), solicitação de informação (3) e assuntos 

diversos (1). Não foi observada nenhuma postagem que levasse ao surgimento de crises, 

assim como não foi registrada nenhuma sugestão ou crítica à Instituição. Isso nos levou 

a concluir que, nesse período pesquisado, a imagem da UFRN projetada nesse site 

poderia ser considerada positiva, uma vez que o maior número de postagem se referia a 

eventos promovidos pela Instituição, como exemplificamos no post (Figura 07) a 

seguir: 

Figura 07: Exemplo de post sobre eventos no UFRNDepressão 
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No dia 24 de setembro, por exemplo, registramos apenas um post compartilhado 

no UFRNDepressão, anunciando um vlog de uma aluna, conforme descrevemos a 

seguir:  

 
UFRNDepressão compartilhou um link via Histórias Extraordinárias. 

 24 de setembro 

Essa vai pra essa galera que curte literatura/quadrinhos!   

Conheçam o vlog Histórias Extraordinárias é feito por alunos da nossa 

kiridissima~~ UFRN, com uma pitada de zuera nas resenhas de histórias. 

Quem curtir, se inscreve no canal dos jovens e curte a fanpage! \o/ 
 

No grupo UFRN Público, os posts eram mais diversificados e espontâneos, com 

opiniões divergentes ou concordantes, onde foi possível analisar melhor o 

posicionamento da imagem da UFRN, uma vez que o nível de interatividade foi mais 

visível e mais representativo, inclusive se levarmos em conta o número de 

membros/seguidores (25.552 membros). O assunto que mais movimentou as conversas 

foi a sucessão na Reitoria, no mês de setembro, com 16%, e política partidária, com 

14% dos posts no mês de outubro. Observemos o Gráfico 1, abarcando os meses de 

setembro a novembro e categorizados pelas seções: Política Partidária, Sucessão, 

Solicitação de Informação, Eventos/Informativos, Transporte, Segurança, Ensino, 

Pesquisa, Gestão, Assuntos Estudantis e Assuntos Diversos. 

https://www.facebook.com/UFRNDepressao
https://www.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DS10wTl0fzHs&h=hAQFYvak4AQGXnOwxpnNd-JP5MOuzNPmXxvrn43QJtFmuUQ&enc=AZOP86h8OtQsKIV0BvhX61f0yNyomY8-dsSPwlfl6iO-9NKGoZmYijr0rEtdmAKt2qf0f8Ch_mhHUY5ihtBu5PHp8UYzfHncn3aVQOPOhz6XHMAA9u5Q-LMd_k9lar5gTs7zXZRl4sJL0dGSXxOzrznyBiyLaGiubRjr_jRU6NBh8Q&s=1#_blank
https://www.facebook.com/histoextra
https://www.facebook.com/UFRNDepressao/posts/861458840531876
https://www.facebook.com/histoextra
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Gráfico 1: Gráfico geral por mês do Grupo Público. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 

De um total de 720 posts publicados nos meses de setembro, outubro e 

novembro, 6% deles foram negativos à gestão
32

 e 5% tiveram teor positivo, 

considerando os elogios feitos à administração da Universidade, conforme está 

explicitado no Gráfico 2. Os 89% restantes que fogem a essas características podem 

estar incluídos nas categorias Eleicão, Sucessão à Reitoria, Transportes, entre outros 

temas. 

                                                 
32

 Consideramos que qualquer crítica ou elogio à gestão de uma organização ou instituição contribui para 

a formação de sua imagem, seja positiva ou negativa. 
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Gráfico 2: Total de posts positivos e negativos no Grupo Público. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

O tema Eventos/Informativos foi responsável por 19% dos posts no mês de 

setembro a novembro que, somados aos 5% positivos nesse período, totalizam 24% e, 

conforme já analisamos anteriormente, podem ser caracterizados como posts positivos 

(Gráfico 3), na medida em que informa sobre uma ação institucional. 

Gráfico 3: Soma dos posts positivos e informativos/eventos. 

 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Nessa categoria Eventos/Informativos, incluímos postagens de temas 

informativos das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Como no exemplo que 

elegemos para ilustrar as postagens dessa categoria, na Figura 08.  

Figura 08: Post sobre projeto de extensão 

 

 

 

Gráfico 4: Percentual de posts  positivos e negativos por mês. 

 

8% 

6% 

2% 

7% 
7% 

4% 

Setembro Outubro Novembro

Pontos Positivos e Negativos por mês (%) 

Positivos Negativos
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Como afirmamos anteriormente, as manifestações sobre as eleições presidenciais 

movimentaram grande parte das postagens e discussões no Facebook, no período 

estudado e conteúdos correlacionados a essa temática, conforme está exemplificado na 

Figura 09.  

Figura 09: Post sobre eleições presidenciais. 

 

:  

A solicitação de informações (Figura 10) também suscitou interesse de grande 

parte dos internautas, que não dispõem de um trabalho de social media que poderia 
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solucionar em tempo hábil as questões e demandas de informação desse público-

estratégico.  

Figura 10: Post solicitando informações. 

 

 

 

A sucessão na Reitoria da UFRN (Figura 11) foi o assunto mais comentado nos 

sites do Facebook durante esses três meses, e entre esses, havia propaganda e 

manifestação de apoio às chapas concorrentes. 
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Figura 11: Exemplo de post sobre eleições para Reitoria 

 

 

Em um período do mês de outubro um dos assuntos mais recorrentes nas redes 

sociais na UFRN foi o “Reokupa Reitoria”, um movimento de ocupação da Reitoria por 

estudantes do CCHLA, em protestos contra atos considerados violentos do serviço 

terceirizado de segurança, um exemplo que pode ser visto nos posts abaixo (Figuras 12). 
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Figura 12: Exemplo de Post sobre “Reokupa Reitoria”. 

 

 
 

Reforçamos com outro exemplo de post sobre a ocupação da Reitoria pelos 

estudantes, conforme se vê na Figura 13: 

Figura 13: Post sobre ocupação da Reitoria e questões de segurança. 

 

Reokupa Reitoria 

Oct 22, 8:04pm  

ReOkupa por Segurança - UFRN  

www.facebook.com 

Termo de acordo da reitora com a okupação em 2012; onde pode-se dar conta, 

das mentiras contadas pela reitora à toda comunidade acadêmica, ao afirmar que 

o acordo havia sido cumprido. Vemos em nosso cotidiano a segurança ainda 

armada; Sem receber uma capacitação adequada para lidar com os estudantes, 

vide o caso do estudante Marcos; à não construção do fórum permanente sobre 

segurança, que pomos como reivindicação, na atual okupação. 

 

 

No site UFRN-Agecom, como foi dito anteriormente, as postagens se resumiam 

a publicações do site oficial da UFRN, em sua maioria, retwetadas do Twitter da 

Agecom e, consequentemente, republicadas no Facebook. Isso, invariavelmente, 

significava repetição de quatro a cinco vezes de uma mesma notícia (Figura 14).  

  

https://hootsuite.com/dashboard
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=717682618284856&id=100006215567534#_blank
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=786931924677165&id=783548118348879#_blank
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Figura 14: Exemplo de Posts repetidos num mesmo dia. 

 

UFRN - AGECOM  · 19 de set 

Encontro de Ciências Contábeis recebe trabalhos até domingo:... 
http: //www.

sistemas.ufrn.br/portal/PT/noti
cia/13773338#.V ByFPfldWnA 

… #UFRN #Agecom 

 

UFRN - AGECOM  · 19 de set 

Encontro de Ciências Contábeis prorroga inscrições de trabalhos: 
http: //www.

sistemas.ufrn.br/portal/PT/noti
cia/13773992#.V ByZWfldVe8 

… #UFRN; #Agecom 

 

UFRN - AGECOM  · 19 de set 

Encontro de Ciências Contábeis recebe trabalhos até 

domingohttp://www.sistemas.ufrn.br/portal/PT/noticia/13773338#.VByFPfldWnA 

#UFRN #Agecom 

 

A repetição dá a tônica dos discursos veiculados pela Agecom, a título de 

exemplo, citamos as postagens do dia 28 de setembro, quando, dos 11 posts 

contabilizados, nove faziam referência a uma notícia sobre comunicação, cujo título era: 

“UFRN lidera publicações de notícias no Portal da Andifes”. 

O tema Eventos foi o que conseguiu maior número de postagens – 967 posts, do 

total de 2.236, superando os assuntos-fins da Universidade (ensino/graduação, pesquisa, 

pós-graduação e extensão). O tema Eleição para a Reitoria, que se destacou no grupo 

UFRN-Grupo Aberto (Público), não conseguiu a mesma repercussão no Facebook 

UFRN-Agecom. Foram contabilizadas 74 postagens e as publicações se restringiam às 

notícias sobre as formalidades do processo eleitoral. Relacionamos temas e respectivos 

números de postagens na Tabela 5. Já o tema “Reokupa Reitoria”, que conseguiu grande 

repercussão no site público, mas no site oficial mereceu apenas uma notícia quando o 

prédio da Reitoria foi desocupado. 

 

https://twitter.com/UFRN_AGECOM
https://twitter.com/UFRN_AGECOM/status/513070548549513216
http://t.co/auNfp3JoYC
https://twitter.com/hashtag/UFRN?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Agecom?src=hash
https://twitter.com/UFRN_AGECOM
https://twitter.com/UFRN_AGECOM/status/513070269834211329
http://t.co/aAJJJJcmDq
https://twitter.com/hashtag/UFRN?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Agecom?src=hash
https://twitter.com/UFRN_AGECOM
https://twitter.com/UFRN_AGECOM/status/513048714127376384
https://twitter.com/hashtag/UFRN?src=hash
https://twitter.com/hashtag/Agecom?src=hash
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Tabela 5: Categorização  do Facebook UFRN-Agecom  

TEMÁTICA   NÚMERO DE 

PUBLICAÇÕES 

Eventos 967 posts  

Ensino-Graduação 205 posts 

Pesquisa 159 posts 

Pós-graduação 91 posts 

Extensão 45 posts 

Gestão 524 posts 

Alunos/Estudantes 89 posts 

Comunicação 57 posts 

Eleição 74 posts 

Esporte 22 posts 

Assuntos Diversos 35 posts 

               Fonte : Elaborado  pela autora. 

Apresentamos o mesmo resultado em números percentuais, conforme o Gráfico 

5, com o tema Eventos se destacando mais uma vez, com 43% dos posts, e mensagens 

sobre Gestão, com 23%. Os temas que caracterizam a verdadeira vocação da 

Universidade – ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão – somaram apenas 18% dos 

posts. 

     Gráfico 5: Números percentuais por categorias no Grupo UFRN – 

Agecom 
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Fonte: Elaborado pela autora. 

 

É importante destacar que foram observadas poucas ou quase nenhuma interação 

com o público, suscitando três comentários dos posts publicados (Figura 15). 

   Figura 15. Exemplo de interação com o Facebook UFRN-Agecom. 

 
Laianne Valadares da Silva UFRN -AGECOM 

20 de outubro às 12:27 · Miracema ·  

Boa Tarde, Gostaria de entrar em contato como os acadêmicos do CA de Pedagogia. Sobre o 

encontro Nacional das Licenciaturas. 

 

 

5.1 - ANÁLISE DO TRÁFEGO DE DADOS DO FACEBOOK 

 

As análises realizadas nesta pesquisa exigiram um olhar atento às postagens e 

um acompanhamento sistemático dessa pesquisadora. Associada a essa leitura da 

imagem, podemos utilizar os relatórios desenvolvidos pela própria rede social. Esse 

conjunto de dados quantitativos estão visíveis apenas aos administradores das páginas. 

O Facebook disponibiliza semanalmente essas informações, visando a comercialização 

de publicidade, pois um administrador pode conferir o desempenho periódico dos seus 

posts e conteúdos e a viabilidade dos seus negócios.  

Dentre os dados apresentados estão disponíveis a quantidade de “curtidas” que o 

site recebeu. Com base neles, é possível prever quais os dias e semanas em que houve 

maior aderência do público, também conhecidos como fãs. É possível encontrar o perfil 

43% 

9% 
7% 

4% 
2% 

23% 

4% 3% 3% 
1% 2% 

NÚMERO DE PUBLICAÇÕES (%) 

https://www.facebook.com/laianne.valadaresdasilva?fref=nf
https://www.facebook.com/pages/UFRN-AGECOM/277814532250232?fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=849084488456564&id=277814532250232
https://www.facebook.com/pages/Miracema-Tocantins-Brazil/109152989111993
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das pessoas que curtiram as publicações: faixa etária, sexo e localização geográfica 

dessas pessoas (país e cidades em que acessaram o site). Outra informação disponível é 

“Amigos de fãs” apontando a quantidade de pessoas a ser alcançada em uma possível 

campanha, com as postagens. O princípio instaurado é o da red propriamente dita: fazer 

com que os amigos de fãs se tornem “fãs”. Esse efeito pode ampliar a divulgação dos 

posts criando uma viralização, ou seja, replicando a postagem massivamente. Outro 

dado, importante é o “Pessoas falando sobre isso”, que exibe o total de pessoas que 

mencionaram ou criaram algum tipo de conteúdo sobre a sua página (comentário, 

citação, crítica etc.). Quanto mais pessoas, maior seria o alcance e a divulgação das 

ações na página e, por fim, há o item Alcance total semanal que indica a quantidade de 

pessoas que viram a página na última semana. 

Solicitamos aos administradores das páginas pesquisadas que nos fornecessem 

os dados para exemplificarmos. Somente a Agecom enviou um print de uma semana, 

entre os dias 01 a 05 de maio de 2015. Nele é possível perceber que houve mais de 14 

mil curtidas na página no período, atingindo mais de 30 mil fãs. É possível ainda 

visualizar quais foram as cinco publicações mais importantes da semana. No caso 

específico, a abertura de um curso de Especialização em Liguística foi o mais curtido 

dos posts.  

Figura 16: Relatório quantitativo da página da Agecom 

 

 

                       Fonte: Facebook 
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A articulação desses dados com a análise de conteúdo que sugerimos ampliar o 

monitoramento do público estratégico aponta discursos bem-ditos e mal-ditos que 

constroem a imagem – sempre a partir do olhar do outro – da Instituição UFRN.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por meio de uma pesquisa de natureza qualitativa descritiva, procuramos 

identificar qual a imagem da UFRN na rede social Facebook, tendo como premissa a 

necessidade que a Instituição pesquisada tenha consciência da responsabilidade e dos 

desafios que terá que enfrentar, cada vez mais, com os públicos das redes sociais. 

Escolhemos o Facebook, por se tratar de um site de rede social que ainda continua em 

alta na maioria dos países, apesar de outras novidades da área e já bastante 

popularizada, como o Instagram ou WhatsApp, entre outros. Segundo matéria assinada 

por Paulo Roberto Júnior, publicada no Observatório da Imprensa (2015), o Brasil está 

em primeiro lugar, com 67%, na busca por informação utilizando as redes sociais, 

ocupando também a liderança (80%) na utilização do Facebook para fins diversos. 

O universo digital transformou o cenário mundial e as corporações, de modo 

particular, implicando em novo paradigma no consumo das mídias e na produção de 

conteúdos. Esse novo universo implicou numa nova reconfiguração e aí recorremos ao 

princípio remix da cibercultura e ao ambiente colaborativo das redes sociais, que 

passaram, então, a ser um importante canal de comunicação para as organizações.  

Nossa pesquisa bibliográfica permite-nos afirmar que é fundamental que as 

organizações estejam sempre atentas sobre o que dizem a seu respeito ou sobre qualquer 

outra informação que tenha relação com seus objetivos, uma vez que reputação e 

imagem são recursos intangíveis que não devem ser negligenciados. E nos ambientes 

virtuais proliferam todos os tipos de discursos, um verdadeiro caleidoscópio de 

informações e opiniões, e sejam os discursos bem-ditos (oficiais) ou mal-ditos (extra-

oficiais), negativos ou positivos, cumprem o seu papel na formação da imagem 

corporativa 

Sabemos que no ciberespaço, cujos princípios fundamentais são as ações de 

produzir, distribuir e compartilhar, o turbilhão de opiniões contribuiu não somente para 

a transparência das instituições, como também para que a liberdade de expressão 

prevaleça, criando um contraponto aos veículos de comunicação. 

Foi pensando nesse processo que delimitamos o estudo na análise de conteúdo 

das redes sociais Facebook UFRN-Agecom, o site oficial da UFRN, e os sites abertos 
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UFRN – Grupo Público e UFRNDepressão, onde, teoricamente, os discursos seriam 

mais livres e opinativos e a interatividade poderia fazer surgir opiniões que, ao final, 

pudessem contribuir para a formação da imagem da organização em estudo.  

O ambiente difuso do Facebook, onde as informações são disseminadas de 

forma aleatória e sem muito critério, já seria o primeiro elemento dificultador. Por isso 

optamos pela categorização dos temas. Mas outras dificuldades se avizinhavam já no 

primeiro mês da pesquisa, quando observamos que no site oficial da UFRN não havia a 

interatividade desejada entre os internautas consumidores de notícias veiculadas nesse 

Facebook nem com seus administradores e o site UFRNDepressao, considerado mais 

irreverente e onde poderiam ser contempladas todas as características de rede social – 

cada usuário poderia fazer o papel de repórter, editor, revisor e “ pauteiro”  das próprias 

notícias – estava praticamente desativado, se considerarmos o número de postagens ao 

longo dessa pesquisa. 

Outro aspecto observado foi a constatação da existência de outro site de 

Facebook administrado pela Agência de Comunicação, com um maior número de 

seguidores do que o site estudado, ou seja, 13.850 fãs. A informação da Agecom é que 

esse site era administrado por um grupo de alunos que, ao concluir o curso de 

Comunicação Social, entregou-o ao Departamento de Comunicação para administrá-lo, 

sendo reencaminhado à Agência de Comunicação, que se responsabilizou pelas duas 

contas.  

É conveniente esclarecer que a escolha da pesquisadora pelo site oficial da 

UFRN não passou pelo detalhe do número de seguidores, mas pela necessidade de 

estudarmos uma rede social que, supostamente, fizesse contraponto aos sites livres 

Grupo Aberto e UFRNDepressão e que a informação sobre a existência de outro site 

“oficial” veio à tona somente ao final da pesquisa, inviabilizando qualquer possibilidade 

de escolha entre um ou outro. 

       Concluído o critério de escolha dos sites de redes sociais a serem estudados, nos 

voltamos para a pesquisa bibliográfica, tendo como premissa a definição de temas que 

apontassem para os objetivos propostos: saber qual a imagem da UFRN na rede social 

Facebook e propor um sistema de monitoramento dessas redes sociais. Esse estudo nos 

revelou que as pesquisas sobre o assunto ainda não estão consolidadas, principalmente 
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sobre o monitoramento das redes sociais, uma área que ainda está sendo descoberta 

pelas corporações para melhorar seus processos comunicacionais.  

Constatamos que há poucas empresas que trabalham com o monitoramento de 

redes sociais, algumas das quais sediadas em Natal, como a V2 Produtora de Vídeos & 

Clipping – Monitoramento de Informação, que, juntamente com a empresa 

Nafrente.com (já extinta) foi entrevistada para exemplificar esse trabalho. Nas regiões 

centro-sul as opções de empresas que trabalham com monitoramento são mais 

diversificadas, mas os contatos foram infrutíferos.  

   Refletindo sobre o resultado da pesquisa sobre a imagem da UFRN nos sites de redes 

sociais do Facebook estudados, concluímos que, de forma geral, a instituição 

pesquisada reflete uma boa imagem, se analisarmos o percentual de posts positivos e a 

grande quantidade de posts informativos sobre a Universidade, nos três sites estudados. 

Nem os discursos mal-ditos, tão comuns nas redes sociais, influenciaram no resultado 

final. Mesmo de forma indireta, foram os discursos bem-ditos (nesse caso, as 

mensagens sobre eventos oficiais da Instituição) que fizeram a diferença e em sites 

como o Grupo Aberto, por exemplo, alavancaram a imagem da UFRN. 

   Observamos que nem mesmo os momentos de crise enfrentados pela Universidade, 

como o episódio de ocupação da Reitoria, o movimento “Reokupa Reitoria”, 

contribuíram para prevalecer uma imagem negativa da Instituição, mesmo que 

temporariamente, pois sabemos que imagem é um fator inacabado e pode ser passível de 

modificação, dependendo das circunstâncias e das informações que são emitidas. 

   Por outro lado, nos momentos de crise enfrentados pela Instituição pesquisada não 

tomamos conhecimento de ações comunicativas mais incisivas com o intuito de 

contrapor as vozes discordantes. Também não encontramos na fanpage oficial 

discussões sobre o assunto, embora num determinado momento tenha sido publicada, 

nos veículos de comunicação oficiais da UFRN, uma nota da gestão se posicionando 

sobre o episódio, devidamente replicada nas redes sociais (fanpage e Twitter).  

   No caso específico do Reokupa Reitoria, constatamos que nem mesmo no Grupo 

Público e no UFRNDepressão, onde os posicionamentos a favor ou contrários poderiam 

se manifestar abertamente, houve qualquer discussão mais acirrada sobre o assunto. No 
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Grupo Público os assuntos que despertaram mais discussão foram as eleições para 

Presidente da República e, em um determinado momento, a eleição para a Reitoria. 

Nesse último caso, os posts restringiam-se à propaganda dos candidatos. As áreas-fins 

da Universidade – ensino, pesquisa e extensão – mereceram espaços inexpressivos, se 

considerarmos que o público participante dessas redes sociais era formado, 

preferencialmente, por alunos. Os posts sobre ensino, por exemplo, ficaram em torno de 

4%, enquanto que sobre pesquisa foi de 1%.  

       Situação parecida foi constatada na fanpage UFRN-Agecom que, por se tratar de 

um site oficial, presumia-se que suas postagens privilegiassem os temas referentes às 

áreas-fins da Instituição. O que se observou, de fato, foi que o ensino foi contemplado 

com 9% das postagens, a pesquisa com 7%, a pós-graduação com 4% e a extensão com 

2%, totalizando 22%, percentual menor do que os 43% dos posts sobre eventos.  

       Aliado a isso, destacamos a ausência de interatividade no site oficial UFRN- 

Agecom, fugindo às características das redes sociais e desfazendo a cultura participativa 

e colaborativa, onde não há distinção entre emissor e receptor e as pessoas são as 

responsáveis pelo conteúdo, a crítica e a filtragem das informações que desejam 

consumir. Nesse site, os posts são notícias replicadas da página da UFRN e do Twitter e 

repetidas diversas vezes num só dia o que, no nosso entendimento, foi o responsável 

pelo grande número de posts (2.236) publicado durante os meses pesquisados. 

      A pesquisa junto às Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) demonstrou que 

ainda há um longo caminho a ser percorrido pelas Assessorias de Comunicação em 

relação à utilização das redes sociais como ferramenta de comunicação e à possibilidade 

de monitoramento. Com raras exceções, a maioria realiza o trabalho de forma aleatória 

e amadora, utilizando as redes sociais, assim como as demais ferramentas da internet, 

como simples veículo para divulgação de informações, relegando a um plano secundário 

as possibilidades disponibilizadas pela mídia virtual e pelas novas tecnologias. 

Reiteramos o posicionamento dos estudiosos da comunicação organizacional, 

que defendem que as redes sociais devem ser acompanhadas e monitoradas para que, 

com as informações obtidas nesse processo de monitoramento, possam compor 

estratégias de comunicação que contribuam para o fortalecimento de sua imagem e 

reputação junto aos seus stakholders e ao público em geral.  
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       As redes sociais, que em princípio poderiam estar mudando apenas as formas de 

conversação, estão influindo, de fato, nas formas de organização e as organizações 

passam agora a ser transparentes e, consequentemente, a ter maior credibilidade perante 

seus públicos. E o monitoramento que propomos não deve ficar restrito ao Facebook, 

mas deve ser estendido a outras redes sociais, como o Twitter ou o YouTube, entre 

outras.  

       As organizações devem ficar atentas também às redes sociais mais recentes que 

podem ser acessadas pelo telefone celular, como o Instagram, para troca de fotos e 

comentários, e o WhatsApp, um aplicativo de mensagens multiplataforma, que permite 

troca de mensagens, fotos, vídeos e áudios pelo celular sem que seja preciso pagar por 

SMS e que virou febre entre pessoas de todas as idades e entre grupos. A adesão a estas 

redes cresceu exponencialmente nos últimos anos. 

       Levamos em consideração as frequentes e rápidas mudanças, assim como os 

avanços que ocorrem no meio digital, onde a convergência das mídias estará cada vez 

mais presente, seja na tela de um computador, de um tablet ou através de um aplicativo 

de smartphone.  E devido a essas mudanças, reconhecemos que esse estudo não esgotou 

o assunto. Outras possibilidades poderão ser fonte de pesquisa para outros estudiosos na 

área da comunicação digital, e de modo mais específico, das redes sociais, como o perfil 

dos internautas, uma análise comparativa das redes sociais na UFRN ou mesmo um 

estudo sobre o trabalho de monitoramento das redes sociais desenvolvido em outras 

universidades brasileiras ou universidades do Rio Grande do Norte. 
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ANEXO A 

Proposta de projeto: 

PROPOSTA DE MONITORAMENTO DA REDE SOCIAL FACEBOOK  

 

Apresentação 

 

O presente projeto pretende apresentar uma proposta de monitoramento da Rede 

Social Facebook, para saber sobre a presença da UFRN nesses meios virtuais e a partir 

daí, fazer uma análise de conteúdo para identificar qual o perfil da instituição nessa 

rede. 

Sabemos da importância que a comunicação vem assumindo nos últimos 

séculos, em especial com os avanços tecnológicos e com o advento da internet, que 

permitiu um estreitamento das relações, em todos os âmbitos, seja o social, o político ou 

o econômico. As novas mídias digitais invadiram o mundo a partir da web 2.0,  

provocando uma mudança no paradigma da comunicação e alterando as formas de 

comunicar. Não há mais o modo simplista de comunicar: emissor - receptor, cujas 

relações foram modificadas, permitindo uma ampla participação nesse processo, de 

forma que todos são receptores e também responsáveis pelo conteúdo. 

Diante disso, e também consciente da importância da comunicação para as 

organizações e levando em consideração seu caráter estratégico, vimos a necessidade de 

utilização de todos os recursos disponibilizados pelas novas tecnologias da 

comunicação para melhor viabilizar a comunicação institucional na UFRN. Dessa 

forma, propomos uma ferramenta que poderá ser utilizada pela Superintendência de 

Comunicação ou pela Assessoria de Comunicação da Reitoria que, ao identificar o 

perfil da instituição nas redes sociais e, de forma particular, no Facebook, poderá, de 

posse desses dados, prevenir e gerenciar crises,, além de propor ações que contribuam 

para uma boa imagem da instituição. 

 

Justificativa 

 

       A ideia partiu da observação de uma necessidade da Assessoria de 

Comunicação da Reitoria, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de dispor 

de uma ferramenta ou mecanismo que lhe permitisse monitorar os discursos produzidos 

nas redes sociais na internet. O Facebook foi escolhido por se tratar de uma rede social 
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muito popular, onde as discussões sobre os mais variados temas são ampliados e 

frequentes. 

O monitoramento do Facebook poderá integrar o conjunto das ações 

comunicativas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no meio digital. 

Reconhecemos o sólido trabalho que existe na instituição na área das inovações 

tecnológicas, em especial na área de TI (Tecnologia da Informação), e propomos mais 

uma ferramenta que poderá facilitar o trabalho do setor de comunicação e subsidiá-lo na 

tarefa de analisar qual o perfil da UFRN nesse novo público que foi gerado com o 

advento da internet e a partir do aparecimento da web 2.0, o que permitiu um novo 

paradigma para os processos comunicacionais em todo o mundo. 

 

Objetivos 

Geral: Pretendemos com essa proposta identificar qual a imagem da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte na rede Social Facebook. 

Específicos 

1 - Propor uma nova ferramenta de comunicação, que permita o monitoramento 

das redes sociais. 

2 – Avaliar a imagem da UFRN por meio dos discursos veiculados nessas novas 

mídias digitais. 

3 - Ampliar a área de atuação da Assessoria de Comunicação da Reitoria, 

propondo uma nova ferramenta que poderá facilitar, também, o gerenciamento de crises 

na UFRN.  

 

Público-Alvo 

 

Essa proposta de monitoramento deverá envolver toda comunidade acadêmica 

que utilize as redes sociais como meio de comunicação e, de forma mais precisa, a 

equipe de comunicação da UFRN, vinculada à Superintendência de Comunicação e à 

Assessoria de Comunicação da Reitoria, que se responsabilizarão pela coordenação da 

equipe e das  diretrizes dos trabalhos propostos. 
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Metas 

 

Com esse trabalho de monitoramento das redes sociais pretendemos identificar 

as representações da opinião pública sobre a UFRN através da mídia virtual, assim 

como estabelecer alguns indicadores de presença ou menção da instituição nas redes, 

avaliando se as mensagens são positivas ou negativas e identificando os temas em 

discussão. 

Essa proposta tem ainda como meta contribuir para o trabalho de assessoria de 

comunicação que é feito na UFRN, incrementando um trabalho que se julga estratégico  

numa organização moderna como é essa Instituição Federal de Ensino Superior (IFES), 

considerada hoje uma referência na região Norte/Nordeste. 

 

Metodologia 

 

O trabalho proposto de monitoramento das redes sociais, em especial do 

Facebook, deverá ser feito através de sistemas de buscas disponíveis na Web, como o 

Google, e no próprio site Facebook, que a exemplo de outras redes virtuais, dispõe de 

um sistema próprio interno. Mas propomos também a utilização de outras plataformas 

disponíveis no mercado, como o método Hootsuite, que permite a visualização de toda 

postagem dos grupos em uma janela da plataforma e através de uma barra de busca, 

utilizando palavras chaves, tais como: UFRN, campus, universidade etc. 

Para sistematizar esse trabalho de forma mais profissional, propomos também a 

contratação de empresas especializadas em monitoramento virtual, em disponibilidade 

no mercado, como a Myclipp, do Rio de Janeiro, hoje responsável por serviços 

semelhantes em algumas instituições de ensino. Essas empresas utilizam ferramentas 

profissionais como o Brandviewer, para o monitoramento das mídias sociais e com o 

qual a organização pode descobrir o que falam sobre sua marca e verificar como está a 

sua presença digital. 

A nossa proposta é que o monitoramento seja feito diariamente e a análise do 

conteúdo seja semanal. Essas informações fariam parte de um banco de dados que 

seriam utilizados ao final de cada semestre ou ano, para subsidiar uma avaliação mais 

profunda sobre a imagem da instituição/organização nesses sites de redes sociais. A 

partir do resultado dessa análise, os gestores de comunicação terão condições de 
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desenvolver políticas que poderão minimizar ou mesmo evitar as crises que por ventura 

venham a atingir a instituição. 

 

Recursos Necessários 

 

Humanos – 1 - Um profissional da área de Comunicação, com especialização na área 

de Social Mídia e Marketing e de Informática. 

                   2 – Um profissional da área de Marketing. 

                   3 – Um profissional da área de Informática. 

                   4 – Três bolsistas da área de Comunicação (Jornalismo, Rádio e TV e           

Publicidade e Propaganda). 

Materiais – Um espaço com mesa, birôs, cadeiras, computadores e telefones. 

 

ORGANOGRAMA DO SETOR MÍDIAS SOCIAIS 
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ANEXO B 

Entrevista com a jornalista Anelly Medeiros, sócia-proprietária da V2 

Produtora de Vídeos & Cliping – Monitoramento de Informação 

 

 

1 – Nome da empresa. 

V2 Produtora de Vídeo & Clipping - Monitoramento da Informação  

 

2- Vocês fazem monitoramento das redes sociais?  

Sim 

 

3 - Todas ou alguma específicamente?  

Fazemos o monitoramento de todas as redes, mas principalmente Facebook. Apesar de 

que a busca é maior pelas mídias sociais (blogs e sites de notícias). 

 

4 – Com qual objetivo vocês fazem o monitoramento das redes sociais (no caso das 

empresas/clientes, o que elas pretendem alcançar)? 

Geralmente, as empresas querem saber como está a imagem delas nas redes sociais. 

Querem saber quem falou, o que falou e se atingiu a imagem negativamente ou 

positivamente.  

 

5 – Como é feito esse monitoramento? Poderia nos dizer também que ferramenta 

utiliza? 

Utilizamos algumas ferramentas pagas de empresas especializadas nesse tipo de 

monitoramento, como Scup.  

 

6 – Há algum profissional especializado que coordena esse trabalho? 

Sim, temos jornalistas que analisam os dados e separam as informações de acordo com 

o interesse do cliente.  

 

7-  Você considera importante que se faça esse tipo de monitoramento para saber o 

que falam e mesmo saber qual a imagem projetada pelas empresas nesses sites 

sociais? 

Cada vez mais, as empresas estão preocupadas em, além de divulgar e se relacionar, 

usar as redes como um termômetro estratégico. O poder dos consumidores está 

crescendo assustadoramente e quem não entender isso poderá perder espaço no mundo 

virtual. Através do monitoramento as empresa terão uma pesquisa de opinião e uma 

análise de como está a sua marca no mercado. No caso de pessoas públicas, os 

assessores poderão entender como está a exposição do cliente em uma determinada 

mídia. Com relatórios em mãos, é possível trabalhar melhor a imagem do cliente ou da 

empresa. Saímos hoje do convencional positivo, negativo e neutro e entramos no 

patamar de entregar ao cliente um relatório mais consistente com informações 

relevantes para medir o impacto da marca, por exemplo. 
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ANEXO C 

Entrevista com o jornalista Herton Dantas, ex-proprietário de uma empresa de 

monitoramento de redes sociais sediada em Natal, a Nafrente.com 

 

1 - Você teve uma empresa de monitoramento de redes sociais? 

R.Sim.  

2- Qual o nome?  

R. Inicialmente SEOMEU, depois mudou pra Nafrente.com  

3-Quanto tempo durou? 

R. 5 anos.  

4 – Poderia nos dizer que ferramenta utilizava para realizar o monitoramento dos 

clientes? 

R. Usei diversas ferramentas e várias nem existem mais ou nem me lembro o nome mas 

as principais são: Google Alerts, Hootsuite, Tweetdeck, Crowdbooster e Klout.  

5- Com que objetivo esse monitoramento era realizado (no caso pelas empresas 

contratadas, geralmente que objetivo eles queriam alcançar)?  

R. Como a maioria das empresas para quem fiz esse trabalho era de pequeno porte, o 

objetivo era monitorar o que se falava da própria marca, os seus competidores e 

possíveis clientes baseado em filtros de palavras chave e geolocalização.  

6 - Você considera importante que as empresas façam esse tipo de monitoramento 

para saber o que falam e mesmo qual a imagem projetada pelas empresas nesses 

sites sociais? 

R. Com certeza. Primeiro porque mesmo que a empresa não tenha presença nas redes 

sociais, ela está vulnerável a críticas que poderiam ser cuidadas e elogios que poderiam 

ser divulgados ainda mais.  
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ANEXO D 

 

Questionário encaminhado às assessorias de Comunicação das Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFEs) 

 

Caros colegas, estou fazendo um curso de mestrado na área de gestão Institucional 

(mestrado profissional) e meu foco é a imagem da UFRN no Facebook. Pra isso, estou 

propondo um monitoramento das redes sociais para saber qual a imagem da instituição 

nessa rede social. 

Diante disso, gostaria de obter algumas respostas junto às Assessorias de Comunicação 

das IFES: 

 

1- A universidade onde vocês atuam trabalham com monitoramento das redes 

sociais? 

2- De que forma isso é feito? 

3- Se for o caso, gostaria de saber qual a ferramenta utilizada por esta instituição 

para fazer esse monitoramento. 

 

  

Francisca das Chagas Cruz 

Assessoria de Comunicação do Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte 

 

 
 

 


