
  

 

Conteúdo e engajamento em mídias sociais: estudo de caso de uma instituição pública de 

educação 

Nadia Garlet  

Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). Mestre em Administração. Rua 14 de julho, 150 - 

Bairro Coqueiros; 88075-010    Florianópolis, Santa Catarina, Brasil  

ngarlet@yahoo.com.br 

Mariana Munis de Farias 

Mestre em Administração de Empresas. Docente na Universidade Presbiteriana Mackenzie 

mariana.farias@mackenzie.br 

 

Resumo 

A questão do engajamento nas mídias sociais vem sendo estudada por diversos pesquisadores, visto que 

esse é um fator primordial para que um conteúdo tenha maior relevância e a instituição obtenha melhores 

resultados a partir da utilização desses canais. Dessa forma, este estudo se propôs a estudar que tipo de 

conteúdo é capaz de gerar maior engajamento nos canais de mídias sociais de uma instituição de ensino 

pública, que conta com as mídias sociais para fazer com que a divulgação dos serviços públicos e 

gratuitos por ela ofertados chegue à população. Para isso, foram coletadas e analisadas as postagens de 

uma instituição pública de educação nas quatro diferentes mídias onde está presente (Facebook, 

Instagram, Linked-In e Twitter), durante um período de três meses. Após a coleta, as postagens foram 

categorizadas pelo tipo de conteúdo que apresentavam e foi avaliado o engajamento em cada uma delas. 

Os resultados foram então comparados entre as mídias sociais, entre as categorias, e finalmente entre as 

categorias em cada uma das mídias sociais. Os resultados apontaram que há diferença no engajamento 

para as mesmas categorias nas diferentes mídias e que a quantidade de seguidores não é fator primordial 

para obter melhor engajamento. No entanto, destaca-se a categoria Causa Social, com resultados 

relevantes em todas as mídias sociais em que é utilizada, o que pode se explicar pelos conteúdos que 

geram valores compartilhados entre os usuários, aumentando o engajamento a partir de uma sensação 

de comunidade.  
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Content and engagement on social media? Case study of a public educational institution 

Abstract 

The issue of engagement in social media has been studied by several researchers, once this is essential 

for a content to be more relevant and to obtain better results from the use of these channels. Thus, this 

research aimed to study what type of content is capable of generating greater engagement in the social 

media channels of a public education institution, which needs social media to publicize public services 

offered to the population. To do this, the posts of a public educational institution were collected and 

analyzed in the four different media where it is present (Facebook, Instagram, Linked-In and Twitter) 

during a period of three months. After collection, the posts were categorized by the type of content they 

presented and the engagement in each one was evaluated. The results were then compared between 

social media, between categories, and finally between categories in each of the social media. The results 

showed that there is a difference in engagement for the same categories in the different media and that 

the number of followers is not a primary factor to obtain better engagement. However, the Social Cause 

category stands out, with relevant results in all the social media in which it is used, which can be 
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explained by the contents that generate shared values among users, increasing engagement based on a 

sense of community. 

Keywords: engajement; social media; contente type; educational institution. 

 

Introdução 

Desde o início de 2018, quando Mark Zuckerberg anunciou a mudança no algoritmo do 

Facebook para privilegiar mais as postagens de contatos próximos e de familiares em 

detrimento de conteúdos produzidos por negócios e marcas, os profissionais de comunicação e 

marketing vêm tendo dificuldades de conseguir resultados representativos na mídia social 

(Dolan et al., 2019; Gallina, 2018; Saraite-Sariene, 2019; Terra, 2019). Porém, apesar da 

mudança mais significativa no algoritmo ter acontecido em 2018, estudos anteriores mostram 

que o problema do engajamento é ainda anterior. Em 2016, relatório apresentado pela empresa 

TrackMaven demonstrou que enquanto o conteúdo construído por marcas em mídias sociais 

havia aumentado 35% entre 2014 e 2015, o engajamento dos usuários com o conteúdo havia 

caído 17% no mesmo período. 

Para Araújo (2017), engajamento pode ser definido como a capacidade que uma 

plataforma digital tem de manter usuários conectados e utilizando aquele serviço e, 

considerando que a principal característica das mídias sociais é essa possibilidade de troca entre 

os usuários, também pode-se dizer que o engajamento é a participação ativa ou interação – ação 

compartilhada entre indivíduos que estão presentes em um contexto específico, e que permite 

uma troca constante entre eles (Primo, 2008).  

Assim como no Facebook, sabe-se que nas demais mídias sociais, como Instagram e 

Twitter, o engajamento dos seguidores é fator preponderante para que um conteúdo tenha mais 

alcance e chegue a mais usuários nas plataformas (Araújo, 2017; Terra, 2019). Da mesma forma, 

é objetivo de uma mídia social que as pessoas e instituições ali presentes interajam, dado que a 

internet – e especialmente as mídias sociais – é uma extensão dos relacionamentos que já se 

tem no dia a dia, só que mediada por uma interface, tais como computadores ou celulares 

(Thompson, 2013). 

Neste contexto, desenvolver uma estratégia que alcance esse objetivo de gerar 

engajamento é fator primordial para se obter bons resultados em comunicação e é uma questão 

que inquieta muitos dos profissionais de comunicação e marketing que estudam exaustivamente 



  

 

os algoritmos dessas mídias e os comportamentos dos usuários (Araújo, 2017; Dolan et al., 

2019; Gallina, 2018; Saraite-Sariene, 2019; Teixeira, 2019; Terra, 2019). 

Diferentes pesquisas (Barger et al., 2016; De Vries et al., 2012; Dolan et al., 2017; 

Dolan et al., 2019; Luarn et al., 2015; Pongpaew et al., 2017; Soares, 2018; Weiger et al., 2019) 

já tentaram responder como melhor o engajamento nas mídias sociais com base em fatores 

variados, como comportamento, tipo de conteúdo, horário e dia de semana, pertencimento à 

comunidade etc. O que se percebe a partir dos estudos em questão é que não há uma resposta 

única: pode envolver diferentes fatores e variar conforme o tipo de instituição, seus objetivos 

nas mídias sociais e a forma como interage com seus consumidores. 

Sobre essa variabilidade da fatores, pode-se destacar o estudo desenvolvido por Barger 

et al. (2016), que construíram um “framework” com antecedentes e consequentes do 

engajamento em mídias sociais, a partir de uma revisão de literatura dos estudos na área até 

aquele momento. O tipo de conteúdo (entretenimento, educativo ou interessante) figura no 

“framework” como um dos fatores que afetam o engajamento, o que aparece também em outros 

estudos que se debruçaram sobre essa questão em instituições sem fins lucrativos (Lovejoy e 

Saxton, 2012) e em governamentais (Gruzd et al., 2018).  

Pensando no contexto de uma instituição pública, que está alicerçada nos preceitos da 

comunicação pública e, portanto, trata do interesse público e de um processo dialógico com os 

cidadãos (Duarte, 2009), estar presente nas mídias sociais é uma forma de facilitar a 

comunicação e o diálogo em um local onde os cidadãos já estão presentes. Essa prescrição é 

especialmente válida no contexto brasileiro, dado que o Brasil é o terceiro país com maior 

tempo diário de uso de mídias sociais, com 66% da população presente nessas mídias. 

Porém, para fazer com que essa comunicação chegue aos cidadãos por meio das mídias 

sociais, a instituição precisa gerar engajamento em suas publicações a fim de que o algoritmo 

as entregue para o maior número de pessoas. Neste contexto, surge a questão problema desta 

pesquisa: que tipo de conteúdo é capaz de motivar o engajamento das pessoas nas mídias sociais 

no caso de uma instituição pública de educação? 

Para responder à pergunta, foi utilizada como base a presença digital do Instituto Federal 

de Santa Catarina [IFSC], instituição pública de educação profissional em Santa Catarina. A 

instituição está presente nas mídias sociais desde 2008, com um número de seguidores 

compatível com sua presença off-line, quando em comparação às demais instituições de ensino 



  

 

superior públicas do Estado e aos outros 37 Institutos Federais do Brasil. Porém, é preciso 

verificar se o engajamento encontrado em suas postagens nas mídias sociais é compatível com 

essa presença e quais conteúdos são capazes de manter ou melhorar esses índices.  

Assim, o objetivo deste trabalho é identificar os conteúdos que geram engajamento nas 

mídias sociais de uma instituição de ensino pública, baseando-se no caso do IFSC. Para isso, 

foi necessário mapear e categorizar os conteúdos distribuídos nas mídias sociais da instituição, 

avaliar o engajamento dos posts por tipo de conteúdo e identificar qual o tipo de conteúdo que 

gerou maior engajamento do público. 

 

Material e Métodos 

O presente trabalho se propôs como pesquisa aplicada com abordagem qualitativa, com 

finalidade exploratória e descritiva (Prodanov e Freitas, 2013). Como procedimentos foram 

utilizados a pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e o estudo de caso. 

A pesquisa bibliográfica teve o objetivo de encontrar o material já escrito sobre o 

assunto (Prodanov e Freitas, 2013), enquanto a pesquisa documental forneceu materiais para 

investigações mais profundas a partir de estatísticas oficiais, documentos e outros dados (May, 

2004). Já o estudo de caso foi escolhido por seu caráter de estudo aprofundado e intensivo de 

casos selecionados, que permitiu detalhar o conhecimento em questão (Malhotra, 2019; Yin, 

2001). Ainda, segundo Braga (2008), o estudo de caso permite articular inferências sobre o 

fenômeno estudado, e fazer proposições de ordem geral. Como objeto de estudo foram 

utilizados os canais de mídias sociais do Instituto Federal de Santa Catarina, aqui considerados 

Facebook, Instagram, Linked-In e Twitter. O Instituto Federal de Santa Catarina é uma 

instituição pública de ensino profissional que está presente em 20 cidades de Santa Catarina, 

com 22 campi. Sua oferta de cursos está distribuída em curso de qualificação profissional, 

cursos técnicos integrados, concomitantes e subsequentes, graduação e pós-graduação, o que 

configura seu público como bastante heterogêneo. 

 

Coleta e análise dos dados 

A coleta de dados abrangeu todos os posts nas quatro mídias sociais acima citadas em 

um período de três meses (mar., abr. e maio 2019), incluindo seus dados de engajamento 

(curtidas, comentários e compartilhamentos – no caso do Instagram, também foram 



  

 

selecionados os dados da opção ‘salvos’), data e texto da postagem. Optou-se por selecionar 

dados desse período, considerando-se que a pesquisadora é servidora da área de comunicação 

da instituição e no período em questão não estava como responsável pelas mídias sociais, o que 

traz certo distanciamento do objeto de estudo. 

Foram considerados posts somente os conteúdos disponibilizados na chamada ‘linha do 

tempo’ de cada mídia social, ou seja, conteúdos que ficam disponíveis temporariamente (como 

as histórias, que são disponibilizadas por somente 24h00min) foram desconsiderados para essa 

pesquisa. Também foram excluídos dessa coleta os posts do Facebook com impulsionamento, 

ou seja, aqueles que tiveram um valor pago para que fossem apresentados a mais pessoas nas 

mídias sociais, já que o objetivo deste trabalho foi analisar apenas o engajamento orgânico das 

postagens, ou seja, aquele criado pelos próprios usuários sem incentivo financeiro para que o 

post chegasse a mais usuários das plataformas de mídia. No caso do Twitter, foram excluídos 

os posts que eram respostas a outros usuários, por serem considerados parte do perfil de outra 

pessoa, já que não ficam disponíveis na linha do tempo da instituição, mas em um local separado. 

Já no caso do Instagram, foram desconsiderados os posts que fizeram parte de uma gincana 

estudantil, cujo vencedor era o post que obtivesse mais curtidas, já que houve fator externo para 

gerar engajamento. No Linked-In, nenhum post foi desconsiderado. 

Os dados coletados foram categorizados, por meio de análise de conteúdo, que envolveu 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações, por meio de procedimentos sistemáticos 

e objetivos, permitindo a inferência de conhecimentos sobre a produção ou recepção das 

mensagens (Bardin, 2011).  

As categorias foram criadas de acordo com a temática do conteúdo de cada postagem, 

agrupando-as em dez categorias: 1) Causa Social: posts que tratam sobre temáticas sociais, 

como mobilizações e defesas de causas (racismo, inclusão etc.); 2) Comunidade: conteúdos 

para a comunidade, como projetos nos campi do IFSC abertos ao público e informações de 

interesse público; 3) Cotidiano: dia a dia da instituição, com fotos de lugares, alunos, servidores 

etc.; 4) Divulgação científica: resultado de projetos de pesquisa e trabalhos desenvolvidos no 

IFSC, além de explicações sobre fenômenos científicos; 5) Eventos: divulgação de eventos 

realizados pelo IFSC ou com participação da instituição; 6) Ingresso: informações sobre vagas 

abertas para estudar na instituição, resultados de processos seletivos etc.; 7) Institucional: 

informações gerais de cunho institucional, como datas comemorativas, conquistas da instituição, 



  

 

notas oficiais, trajetórias de alunos e egressos; 8) Intercâmbio: divulgação dos programas de 

intercâmbio institucionais e atividades de intercambistas do IFSC no exterior; 9) Oportunidades 

para Alunos: vagas destinadas a alunos da instituição em editais abertos, auxílios estudantis, 

cursos de idiomas etc.; 10) Oportunidades Profissionais: seleção de trabalhadores para o IFSC. 

Como apontado por Soares (2018), a maioria dos estudos que analisa conteúdos em 

mídias sociais, utiliza a categorização dos conteúdos em remuneração, emocional, 

entretenimento e informacional. Porém, como o objetivo deste estudo é entender de forma mais 

aprofundada o tipo de conteúdo de uma instituição de ensino pública que gera maior 

engajamento, optou-se por categorizar as postagens de forma mais detalhada para poder gerar 

recomendações gerenciais mais precisas, além de garantir maior aderência aos objetivos de uma 

instituição pública de educação nas mídias sociais. 

 

Análise dos dados 

A análise dos dados foi feita a partir de estatística descritiva, por meio do “software” 

MS Excel®, com avaliação dos números de média, mediana, desvio padrão, valor máximo e 

valor mínimo. Foram comparados os valores totais de engajamento (soma de curtidas, 

comentários, compartilhamentos e salvamentos, no caso do Instagram) em cada uma das mídias, 

em cada umas das categorias, e também as categorias em cada mídia. Para essa última análise, 

foram suprimidos os valores quando a categoria apresentava uma única postagem em 

determinada mídia.  

 

Resultados e Discussão 

É sabido que os algoritmos das mídias sociais tendem a não mostrar todas as publicações 

a todos os usuários que acompanham um perfil específico. Sabe-se também que quanto mais o 

usuário interage com o perfil, mais ele tende a receber aquele conteúdo ou outros semelhantes 

(Araujo, 2017). Assim, o usuário que aos poucos deixa de interagir com um perfil, recebe cada 

vez menos as atualizações daquele perfil e tende a interagir ainda menos. 

Nos perfis do Instituto Federal de Santa Catarina nas mídias sociais não é diferente. 

Pressupõe-se que os usuários que um dia começaram a seguir os perfis da instituição é porque 

tinham algum interesse nos conteúdos lá disponibilizados. Porém, de maneira geral, o 

engajamento apresentado com as postagens não demonstra isso – ou porque o conteúdo de fato 



  

 

não interessou ou porque simplesmente os usuários não estão mais visualizando esses 

conteúdos em suas mídias sociais.  

 

Engajamento em relação ao número de seguidores 

O IFSC está presente nas mídias sociais desde 2008, sendo a página do Facebook seu 

canal com maior seguidores. O Twitter foi o primeiro perfil a ser criado, em dez. 2008, e no 

período estudado, que compreendeu os meses de mar., abr. e maio 2019, variou de 12.119 a 

12.506 seguidores. A página no Facebook, criada em jul. 2010, passou de 117.936 para 121.573 

seguidores no período; no Linked-In, onde a instituição mantém uma página desde set. 2013, o 

número de seguidores variou de 22.101 para 24.152. E por último, o perfil no Instagram, criado 

em set. 2015, teve um crescimento de 17.773 para 22.475 seguidores, sendo o maior registrado 

no período estudado, conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Crescimento de seguidores no período estudado 

 
28 fev. 2019 31 maio 2019 Percentual de crescimento 

Facebook 117.936 121.573 3% 

Instagram 17.773 22.475 26% 

Linked-In 22.101 24.152 9% 

Twitter 12.119 12.506 3% 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Os dados analisados no período da coleta também apontam que dos canais onde o IFSC 

está presente, o Instagram é o que apresenta melhor relação engajamento x seguidores, com um 

percentual de 2,50%. Já o Linked-In apresenta 0,41%, sendo seguido pelo Facebook e Twitter 

com 0,13%. Para este cálculo foi considerado o número médio de interações com os posts 

dividido pelo número médio de seguidores no período. O Instagram, por sua vez, também foi o 

canal com o maior crescimento, apresentando um acréscimo de 26% nos seguidores durante os 

três meses (o Linked-In apresentou 9% e o Twitter e o Facebook 3%). 

Comparados aos valores globais, o IFSC tem resultados superiores à média no Instagram 

e inferiores no Facebook, como demonstrado na Erro! Fonte de referência não encontrada.. 

Segundo o relatório “Digital 2020: Global Digital Overview” da “We Are Social”, páginas no 



  

 

Facebook com mais de 100 mil seguidores têm em média 2,19% de engajamento. Já no 

Instagram, o engajamento médio é de 1,49%.  

O mesmo cálculo realizado com o valor da mediana apresenta também o Instagram com 

os melhores resultados, com 1,54%, seguido pelo Linked-In com 0,39%, Facebook com 0,04% 

e Twitter com 0,03%. Essa diferença de variação no engajamento em cada uma das mídias em 

relação ao número total de seguidores, também aparece nas demais análises de dados de 

engajamento, como demonstrado na próxima seção. 

 

Comparativo entre mídias sociais 

Ao analisar os dados de engajamento, pode-se perceber que a média não é o melhor 

valor a ser considerado, já que a amplitude, ou seja, a diferença entre os valores máximo e 

mínimo, é bastante grande em todas as mídias. Além disso, todas apresentam um desvio padrão 

alto. Assim, a mediana torna-se a melhor medida para compreender o engajamento com as 

postagens em cada uma das mídias, já que representa a posição central entre diversos valores 

de uma série e tende a refletir melhor o engajamento típico.  

Foram analisados 469 posts coletados das mídias sociais do IFSC, sendo 204 no 

Facebook, 105 no Instagram, 13 no Linked-In e 147 no Twitter. Ao comparar os valores de 

mediana, o Instagram desponta como a mídia com os melhores resultados (309), sendo 

seguida pelo Linked-In (90), Facebook (45) e Twitter (4). O Facebook, apesar de ter a 

postagem com o maior engajamento absoluto entre todos os analisados no período (8.929), e 

onde a instituição possui o maior número de seguidores, só não está atrás do Twitter em 

termos de engajamento. Destaca-se, porém, que o efeito exponencial de algumas postagens é 

elevado pelo valor do desvio padrão apresentado e pela diferença entre a média e a mediana, 

conforme apresentado na  

Tabela 2. 

 

Tabela 2. Comparativo de engajamento entre as mídias sociais estudadas 

Mídia Social Média Mediana Desvio Padrão Valor máximo Valor mínimo 

Facebook 159,88 45 669,14 8.929 3 

Instagram 502,55 309 628,79 4.720 78 

Linked-In 95,23 90 43,08 195 28 

Twitter 15,46 4 80,94 971 0 

Valor Geral 189,54 38 562,41 8.929 0 



  

 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

O efeito exponencial aparece em praticamente todas as mídias, com menor intensidade 

no Linked-In. Como o algoritmo das mídias sociais tende a mostrar para mais pessoas um 

conteúdo que possui maior engajamento, pode-se dizer que quanto mais pessoas engajam com 

um post, mais vezes ele será mostrado para outros usuários da mídia social e mais chances de 

gerar maior engajamento terá.  

Os valores mínimos também demonstram que o Instagram, além de ter a melhor 

mediana, também foi responsável pelos posts com menor rejeição pelos seguidores. Enquanto 

o Facebook apresenta postagens com três engajamentos e o Twitter com nenhum, o Instagram 

teve 78 como menor valor de engajamento. Já o Linked-in parece ser a mídia mais estável em 

termos de engajamento, com média e mediana muito próximas e desvio padrão baixo.  

 

Comparativo entre categorias 

Considerando a variabilidade entre cada uma das mídias sociais, partiu-se para a análise 

das categorias encontradas, primeiro de forma geral e, posteriormente, em cada uma das mídias. 

Entre os 469 posts analisados no período, 137 foram categorizados como Institucionais, 54 

como Ingresso, 52 como Cotidiano, 46 como Divulgação Científica, 42 como Intercâmbio, 39 

como Eventos, 38 como Causa Social, 27 como Oportunidade para Alunos, 18 como 

Comunidade e 16 como Oportunidade Profissional. 

A análise detalhada das categorias, que é apresentada na Tabela 3, corrobora os valores 

já identificados na análise por mídia social: grande diferença entre valores máximos e mínimos 

e também ao se comparar valores de média e de mediana. Ao se avaliar os valores de mediana, 

percebe-se que a categoria Cotidiano é a que apresenta maior valor (279), bastante superior às 

demais categorias, sendo seguida pela categoria Causa Social (165), que é responsável também 

valor da maior média (603,47). A categoria Institucional, que apresenta o post com maior 

número total de engajamento (8.829), porém, possui a segunda menor mediana (19). 

 

 

Tabela 3. Comparativo de engajamento entre as categorias 

Categoria Média Mediana Desvio Padrão Valor máximo Valor mínimo 



  

 

Causa Social 603,47 165 1.000,92 4.720 1 

Comunidade 146,83 21,5 259,50 899 2 

Cotidiano 350,40 279 273,63 1.587 10 

Divulgação Científica 143,33 59 205,98 899 2 

Eventos 72,18 27 113,06 547 1 

Ingresso 89,85 28,5 135,52 614 0 

Institucional 167,61 19 811,86 8.929 0 

Intercâmbio 101,26 16,5 152,07 504 0 

Oportunidade para Alunos 27,19 10 37,42 150 1 

Oportunidade Profissional 180,56 93,5 350,05 1.456 3 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Os valores, novamente, demonstram um efeito exponencial em algumas postagens, que 

eleva o valor da média em algumas categorias (como Causa Social e Institucional), mas que, 

no entanto, não demonstram ser aquela categoria a responsável pelos melhores engajamentos 

de forma geral. A categoria Institucional, por exemplo, que aparece com o post com maior valor 

máximo, e a quarta maior média, tem a segunda pior mediana.  

Os valores comparativos entre as mídias e entre as categorias parecem demonstrar que 

a avaliação entre categorias deve ser feita separadamente para cada uma das mídias, pois as 

mídias também apresentam resultados bastante diferentes entre si. Ou seja, para garantir uma 

avaliação que traga melhores resultados para as estratégias institucionais, não se pode comparar 

todas as mídias de forma conjunta, pois os mecanismos de engajamento e a forma como o 

público interage são diferentes. 

 

Comparativo entre categorias por mídia social 

Considerando a diferença entre as quatro mídias sociais analisadas e entre as categorias 

de forma geral, passou-se à uma terceira análise, que comparou as categorias em cada uma das 

mídias sociais isoladamente. De forma geral, a categoria Cotidiano, que apresenta o dia a dia 

da instituição, concentra-se majoritariamente no Instagram, com 50 dos 52 posts categorizados. 

Já a categoria Divulgação Científica apresenta mais da metade dos posts (25) no Facebook. 

Oportunidades para Alunos aparece somente no Facebook e Twitter. O Linked-In traz apenas 

posts das categorias Ingresso e Oportunidade Profissional, enquanto o Instagram não apresenta 



  

 

nenhum post dessas duas categorias. Abaixo são apresentados os resultados em cada uma das 

mídias sociais. 

 

Facebook 

O Facebook é a mídia prioritária da instituição, com o maior número de posts no período 

(204) e também onde há o maior número de seguidores (117.936 no início de mar. 2019 e 

119.754 ao final de maio 2019). É a única mídia social, além do Twitter, que apresenta posts 

em todas as categorias. A categoria Cotidiano, no entanto, apresentou um único post e foi 

retirada da análise final por não permitir comparações. 

Ao se avaliarem os valores apresentados na Tabela 4, assim como nas demais 

comparações, percebe-se grandes variações entre valores mínimos e máximos, com destaque 

para a categoria Institucional, que teve valor mínimo três e valor máximo 8.929. O post em 

questão foi um vídeo da Reitora sobre o bloqueio orçamentário, mesmo tema do segundo post 

com mais engajamentos na mídia social (2.802), que trouxe uma nota oficial da instituição sobre 

os cortes. Outro fator percebido em ambos, e que pode ter sido um dos motivos que ampliou o 

engajamento, foi que a quantidade de compartilhamentos superou a de curtidas, ou seja, as 

pessoas se preocuparam mais em compartilhar com os demais a temática (fazendo com que 

mais pessoas vissem aquele post) do que em demonstrar afinidade, curtindo o conteúdo. Tais 

características reforçam o efeito exponencial já mencionado anteriormente. Ainda, nos dez 

posts com maior engajamento nesta mídia, mais dois tratam sobre a mesma temática. 

Os destaques no Facebook ficam para as categorias Causa Social e Oportunidade 

Profissional, que apresentam medianas acima do valor médio (159,88), sendo respectivamente 

130 e 209. Tais números representam um engajamento mais constante dos seguidores com posts 

que tratam desta temática. A categoria Oportunidade Profissional também é a responsável pelo 

melhor valor mínimo (93) e pelo segundo melhor valor máximo (1.456). Por outro lado, a 

categoria Eventos apresenta os piores resultados, com o menor valor máximo (101) e um dos 

piores valores mínimos (5). A média (34,4) nesta categoria também a pior, e a mediana (30,5) 

está entre as mais baixas, ficando acima apenas da categoria Comunidade. 

 

Tabela 4. Engajamento por categoria para a mídia social Facebook 

Categoria Média Mediana Desvio Padrão Valor máximo Valor mínimo 



  

 

Causa Social 232,87 130 282,16 857 11 

Comunidade 130,13 21,5 310,71 899 10 

Divulgação Científica 118,92 61 183,38 854 9 

Eventos 34,40 30,5 24,47 101 5 

Ingresso 157,35 78 166,65 614 15 

Institucional 225,78 32,5 1.091,89 8.929 3 

Intercâmbio 59,47 33 80,24 342 11 

Oportunidade para Alunos 47,00 30 43,55 150 5 

Oportunidade Profissional 385,83 209 528,58 1.456 93 

Valores gerais 159,88 45 669,14 8.929 3 
 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

A categoria Ingresso, que apresenta o produto da instituição, vagas em cursos, tem a 

terceira melhor mediana (78), porém seus dois melhores resultados se deram em postagens com 

uma oferta que não é propriamente da instituição, a certificação de ensino médio e fundamental 

por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). 

Cabe considerar que o período analisado não compreende os maiores processos seletivos da 

instituição, que costumam acontecer nos meses de junho e novembro. 

De maneira geral, pode-se dizer que o público do IFSC no Facebook tem maior 

engajamento com oportunidades profissionais (vagas em concursos públicos, seleção de 

professores substitutos, bolsistas etc.) e também se engaja em questões institucionais e que 

tratam de causas sociais. Já a relação com alunos nesta mídia não é muito relevante, visto que 

as categorias Oportunidades para Alunos, Intercâmbio e Eventos, por exemplo, apresentaram 

resultados ruins de forma geral. 

 

Instagram 

Ao se avaliarem os resultados do Instagram, que na época da pesquisa apresentava mais 

seguidores que o Twitter, apenas, os resultados são bem melhores que no Facebook, que possui 

seis vezes o seu número de seguidores. O Instagram apresentou a maior média de engajamento 

nos posts (502) e também a maior taxa média de engajamento (2,49%), que considera o número 

de engajamentos em relação a quantidade de seguidores no perfil. Esta também foi a mídia onde 

o IFSC mais cresceu no período (26%). Nesta mídia social, não são encontradas postagens em 



  

 

três das dez categorias analisadas: Ingresso, Oportunidade para Alunos e Oportunidades 

Profissionais. 

Entre os dez posts com maior engajamento nesta mídia, sete se enquadram na categoria 

Causa Social, que também é responsável pelo post com valor máximo (4.720) e pela maior 

mediana (1.274), conforme demonstrado na Tabela 5.  Desses posts, seis se referiam à 

mobilização de estudantes e servidores contra os cortes orçamentários na educação, mesma 

temática do post com maior engajamento no Facebook. Já a categoria Cotidiano, que aparece 

majoritariamente no Instagram, é responsável pelo segundo maior valor máximo (1.587), porém 

tem a terceira pior mediana (284,5). 

 

Tabela 5. Engajamento por categoria para a mídia social Instagram 

Categoria Média Mediana Desvio Padrão Valor máximo Valor mínimo 

Causa Social 1.470 1.274 1.318,56 4.720 182 

Comunidade 312,80 217 240,86 731 149 

Cotidiano 362,42 284,5 272,09 1.587 108 

Divulgação Científica 353,50 338 221,80 899 105 

Eventos 272,86 259 140,01 547 112 

Institucional 487,09 353 401,28 1.290 78 

Intercâmbio 352,22 299 110,98 504 224 

Valores gerais 502,55 309 628,79 4.720 78 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Diferentemente do Facebook, a categoria Intercâmbio apresenta o quarto melhor valor 

de mediana (299) nesta mídia social. Ao se comparar os resultados com aqueles apresentados 

pelo Facebook, o que se percebe é que o Instagram apresenta claramente melhores resultados, 

com o menor valor mínimo (78), por exemplo, maior que a mediana de grande parte das 

categorias do Facebook.  

Cabe destacar que esta mídia social também foi a que teve o maior crescimento no 

número de seguidores no período estudado, o que pode influenciar os resultados de engajamento. 

Da mesma forma, o melhor engajamento também pode ter influenciado no crescimento de 

seguidores no período. Cabem estudos futuros sobre essa relação. 

 



  

 

Linked-In 

O Linked-In, por seu perfil voltado a questões profissionais, é claramente utilizado de 

forma diferente pela instituição, já que apresenta apenas as categorias Ingresso e Oportunidade 

Profissional. Os resultados são bastante similares nas duas categorias, como se pode perceber 

na Tabela 6. O destaque fica para a categoria Oportunidade Profissional, com valores um pouco 

superiores à categoria Ingresso em todas as análises. Tais valores se justificam por se tratar de 

uma rede profissional, que surgiu com o intuito de divulgar vagas e oportunidades profissionais. 

 

Tabela 6. Engajamento por categoria para a mídia social Linked-In 

Categoria Média Mediana Desvio Padrão Valor máximo Valor mínimo 

Ingresso 87,25 85,5 37,92 131 28 

Oportunidade Profissional 108 95 52,15 195 55 

Valores gerais 95,23 90 43,08 195 28 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Considerando as características da mídia, o post com maior engajamento (195) foi o de 

divulgação de vagas abertas em concurso público, seguido de vagas abertas em cursos de pós-

graduação (131) e em cursos de qualificação profissional (131). O post com menor engajamento 

(28) foi sobre resultado de processo seletivo para cursos de qualificação. 

 

Twitter 

Esta mídia social é onde a instituição tem o menor número de seguidores (12.506 ao 

final de maio 2019) e também os menores números de engajamento, como mostra a  

Tabela 7. O número médio de engajamentos nesta mídia social é 15 e a mediana quatro. 

Cento e dezoito (80,3%) dos 147 posts analisados no período estudado tiveram dez 

engajamentos ou menos, sendo que nove posts não tiveram nenhuma interação. A mídia, no 

entanto, apresenta posts em todas as categorias analisadas. A categoria Cotidiano apresentou 

um único post e foi retirada da análise final por não permitir comparações. 

 

Tabela 7. Engajamento por categoria para a mídia social Twitter 

Categoria Média Mediana Desvio Padrão Valor máximo Valor mínimo 



  

 

Causa Social 32,90 18 37,78 103 1 

Comunidade 7,60 10 3,58 10 2 

Divulgação Científica 7,73 5 6,74 21 2 

Eventos 18,08 4,5 31,89 104 1 

Ingresso 3,15 2 2,66 10 0 

Institucional 24,96 4 131,45 971 0 

Intercâmbio 4,50 4 3,65 12 0 

Oportunidade para Alunos 5,85 4 5,30 21 1 

Oportunidade Profissional 6,80 6 3,70 12 3 

Valores gerais 15,46 4 80,94 971 0 

Fonte: Resultados originais da pesquisa 

 

Apesar dos baixos números de forma geral, um único post apresentou 971 engajamentos 

– ele se referia ao anúncio do Ministério da Educação sobre os cortes orçamentários (mesmo 

tema que motivou os maiores engajamentos no Facebook e Instagram do IFSC e responsável 

por outros quatro posts entre os dez com maior engajamento no Twitter). Já o segundo post com 

maior engajamento (104) se referia à divulgação de data e local dos Jogos do Instituto Federal 

de Santa Catarina, na categoria Eventos, que teve os menores engajamentos nas mídias 

Facebook e Instagram.  

Quando se analisam as categorias isoladamente, Causa Social se destaca com a melhor 

mediana (18) e um dos melhores valores máximos (103). A categoria Ingresso, que apresenta 

as oportunidades para estudar na instituição tem a pior mediana (2) e um dos piores valores 

máximos (10). A categoria Comunidade, apesar de figurar junto com a categoria Ingresso como 

tendo o pior valor máximo (10), apresenta a segunda melhor mediana (10). De forma geral, 

avaliando-se as medianas por categoria, os valores são constantes nas diferentes categorias, com 

destaque positivo para Causa Social (18) e negativo para Ingresso (2). 

Comparando-se os resultados das categorias em cada uma das mídias sociais, percebe-

se que Causa Social apresentou os melhores resultados tanto no Facebook, quanto no Instagram 

e no Twitter (no Linked-In essa categoria não aparece). Tal resultado é condizente com os 

achados de estudos anteriores apresentados por Weiger et al. (2019), que destacam que 

conteúdo afiliativo, ou seja, que destaca valores compartilhados, aumenta o engajamento ao 

estabelecer um senso de comunidade. No período estudado, todos os posts com maior 



  

 

engajamento estavam relacionados à questão dos cortes orçamentários, e os seguidores do IFSC 

nas mídias sociais engajaram-se em prol dessa causa para defender a instituição e suas 

necessidades.  

Da mesma forma, os diferentes valores apresentados em cada uma das categorias (e 

mídias sociais) corroboram outros estudos (Gruzd et al., 2018; Lovejoy e Saxton, 2012; Luarn 

et al. 2015; Soares, 2018) que apresentam o tipo de conteúdo como fator que afeta o 

engajamento nas mídias sociais. 

 

Conclusões 

O objetivo deste trabalho foi identificar os tipos de conteúdo que são capazes de gerar 

mais engajamento nas mídias sociais do IFSC e, para isso, analisou-se dez diferentes categorias 

em cada uma das mídias sociais onde a instituição está presente. Os resultados demonstraram 

que, assim como a instituição faz um uso diferenciado de cada uma das mídias sociais (o que 

se percebe pelas categorias presentes em cada uma delas), os conteúdos que geram maior 

engajamento também variam de acordo com a mídia social, apesar de a categoria Causa Social 

ter apresentado resultados relevantes em todas as mídias em que está presente. Assim, algumas 

implicações se apresentam para a instituição, quais sejam: 1) avaliar suprimir, quando possível 

e pertinente, as postagens referentes às categorias que geraram pouco engajamento em cada 

uma das mídias; 2) produzir mais conteúdos das categorias que geraram maior engajamento, a 

fim de aumentar a taxa de engajamento em cada mídia e, assim, garantir uma entrega maior dos 

conteúdos aos seguidores da instituição nas mídias sociais, especialmente aqueles que geram 

maior sensação de comunidade e compartilhamento de valores entre instituição e público – 

características que demonstraram ter maior apelo para o engajamento. Como sugestão de 

estudos futuros, pode-se analisar mais profundamente outras características que também podem 

ter influência no engajamento, tais como tipo de mídia presente (foto, vídeo, texto, link), 

promovendo experimentos que avaliem um mesmo assunto sendo abordado de diferentes 

formas e nas diferentes mídias, para analisar se a forma como um conteúdo é apresentado 

também pode trazer diferentes resultados para o engajamento. Além disso, sugere-se um estudo 

mais amplo, que aborde a relação entre o engajamento on e offline, pois as atitudes nas mídias 

sociais também podem estar relacionadas à imagem institucional fora daquelas mídias. 
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