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Acertando os conceitos 

A literatura que contempla a atuação das organizações no mundo digital nem 

sempre define, de maneira precisa, alguns conceitos básicos que circulam na 

área da comunicação. Assim, as expressões mídias sociais e redes sociais são 

assumidas, em muitos casos, como sinônimas e é preciso distingui-las para 

evitar alguns equívocos conceituais. 

Na verdade, as redes sociais, diferentemente das mídias sociais, não se limitam 

ao universo digital e se formam, independentemente das plataformas on-line. Em 

muitos casos, estabelecem relacionamentos entre pessoas que mantêm laços 

ou vínculos que podem se materializar sem o suporte de uma tecnologia, como 

acontece nas famílias, nos grupos tradicionais de amigos, de colegas de trabalho 

ou que frequentam, por exemplo, uma mesma universidade. 

A expressão mídias sociais tem sido utilizada, prioritariamente, para caracterizar 

relacionamentos que ocorrem no mundo digital, ou seja, mediados por uma 

plataforma tecnológica. As mídias sociais promovem a interação entre pessoas 

que, necessariamente, não mantêm a priori relacionamentos no mundo offline, e 

cuja natureza relacional começou a vigorar apenas pela utilização de um suporte 

tecnológico.  

Muitos autores preferem, inclusive, denominá-las mídias sociais digitais, 

admitindo que alguns veículos tradicionais (jornais, revistas, rádio e televisão), 

também podem ser enquadrados como mídias sociais. 

Em ambos os casos, as redes e as mídias sociais potencializam a circulação de 

informações e favorecem a interação entre os seus participantes, a partir de 

narrativas ou comentários que expressam apoio ou divergência. 

Nos textos que compõem o documento da Política de Comunicação do IFRJ 

adotamos, para facilitar a formação de um entendimento comum, a expressão 

mídias sociais para indicar as plataformas digitais, como Facebook, Twitter, 

LinkedIn, YouTube, Instagram, WhatsApp, que têm como objetivo promover a 



interação entre indivíduos a partir de dispositivos como computadores, 

notebooks ou celulares.  

 

As mídias sociais como canal estratégico 

O uso intensivo das mídias sociais pela maioria dos segmentos da população 

evidencia a sua importância no esforço de comunicação das instituições 

modernas, como o Instituto Federal do Rio de Janeiro. 

As mídias sociais ampliam, de forma abrangente e acelerada, a divulgação das 

atividades do IFRJ para os seus públicos estratégicos e para a sociedade de 

maneira geral. Além disso, quando gerenciadas de forma competente, permitem 

que o Instituto identifique as percepções destes públicos em relação à sua 

atuação. 

Uma característica fundamental das mídias sociais é que elas se apresentam de 

forma variada, com a existência, para cada uma delas, de um perfil particular e 

de sistemas de produção e veiculação bastante distintos. 

Essa pluralidade exige do IFRJ um planejamento adequado e uma gestão 

complexa que levem em conta a necessidade de adequar os conteúdos e a 

linguagem a ser utilizada em cada mídia social, sob pena de comprometer a 

eficácia de seu esforço de comunicação. 

A CGCOM deve selecionar, dentre o conjunto das plataformas digitais 

existentes, aquelas que permitem projetar a sua atuação, tendo em vista a sua 

utilização pelos públicos estratégicos e a sua eficácia como espaço de 

relacionamento. Isso significa que não é recomendável criar perfis institucionais 

em todas as plataformas disponíveis porque essa alternativa contribui para 

fragmentar o seu esforço de comunicação.  

 

As mídias sociais do IFRJ 

A CGCOM terá a responsabilidade de criar e gerenciar as mídias sociais oficiais 

que se reportam ao Instituto como um todo, com o objetivo de amplificar a 

divulgação de suas atividades e de interagir com os seus públicos estratégicos 



e com a sociedade. Ela deverá também ser informada previamente sobre a 

criação de mídias sociais pelos diversos campi, que, necessariamente, 

merecerão gestão descentralizada.  

Entende-se como mídias sociais oficiais do Instituto aquelas que, criadas pela 

CGCOM, se reportem ao Instituto como um todo ou estejam vinculadas a um 

determinado campus.  

É imprescindível que as mídias sociais criadas pelos diversos campi do IFRJ 

sejam gerenciadas por comunicadores profissionais, estagiários de 

comunicação ou mesmo por servidores, designados pela Direção Geral, e que 

evidenciem afinidade, competência e disposição para exercer esta atividade. 

 É preciso lembrar que, dada a importância estratégica destes espaços virtuais, 

sua gestão não poderá ser descontinuada, a não ser por determinação oficial. É 

fundamental, portanto, que sejam tomadas providências para que isso não 

ocorra, sobretudo em caso de impedimento ou afastamento do profissional que 

cuida da inserção de novos conteúdos e da interação com os públicos 

estratégicos. 

A CGCOM deve criar normas para disciplinar a criação de perfis nas mídias 

sociais oficiais, evitando a sua desordenada proliferação sem o devido controle 

e acompanhamento institucional, visto que, pela sua dinâmica, elas exigem 

inserção regular de informações qualificadas, além da disposição e agilidade 

para responder às demandas dos usuários, processo que, em geral, fica 

certamente comprometido com a existência de um número elevado destes 

espaços virtuais.  

O Instituto deve manter vigilância permanente visando identificar, prontamente, 

perfis e páginas que estejam utilizando, sem sua autorização, a marca 

institucional e providenciar sua exclusão junto às plataformas digitais que os 

abrigam.  

 

A criação e gestão das mídias sociais oficiais 

A criação de mídias sociais oficiais deve estar respaldada em análise prévia das 

alternativas disponíveis, que pode incluir pesquisa ou sondagem de opinião junto 



aos seus públicos estratégicos. Em qualquer caso, esta criação deverá, também, 

levar em conta a obediência a determinados pressupostos, como: 

a) Definição precisa dos objetivos e das metas; 

b) Identificação dos públicos estratégicos a serem atingidos pelas diversas 

mídias sociais; 

c) Conhecimento de suas potencialidades; 

d) Gestão adequada do processo de inserção de conteúdos e do ritmo ideal de 

atualização; 

O IFRJ deve dispor de estrutura (recursos humanos e tecnológicos) para 

atender, de forma ágil e precisa, às demandas por informações dos seus 

públicos nas mídias sociais. 

É importante admitir que a presença do Instituto nas mídias sociais não se limita 

à divulgação de conteúdos de seu interesse, mas incorpora, obrigatoriamente, 

mecanismos de interação com aqueles que interagem com elas, de maneira 

permanente ou circunstancial.  Ao mesmo tempo, deve estar alinhada com os 

seus objetivos institucionais, sua visão e missão. 

Os conteúdos inseridos nas mídias sociais oficiais devem estar em sintonia com 

o posicionamento do Instituto e não com manifestações individuais dos seus 

públicos internos, em particular daqueles que cuidam de sua gestão na Reitoria 

ou nos campi. 

O Instituto deve estar vigilante com respeito à divulgação de notícias imprecisas 

ou inverídicas pelas mídias sociais oficiais (fake news), ainda que inseridas nos 

comentários pelos internautas. Quando isso ocorrer, deve, imediatamente, 

indicar esta condição e, ao mesmo tempo, providenciar o seu desmentido, com 

a explicitação das informações verdadeiras, contribuindo, desta forma, para 

combater a desinformação. 

O IFRJ deve promover ações no sentido de conscientizar os seus públicos 

internos sobre as boas práticas de atuação nas mídias sociais, chamando a 

atenção para o fato de que manifestações ou opiniões inseridas em espaços 

identificados com o Instituto e que ferem os princípios constitucionais, costumam 



gerar problemas não apenas para aqueles que as produzem, mas para o IFRJ 

como um todo.  

O IFRJ deve implementar técnicas com o objetivo de acompanhar/mensurar não 

apenas a sua atuação nas suas mídias sociais oficiais, mas também nas mídias 

sociais em geral, em particular naquelas que estão associadas aos seus públicos 

estratégicos. Com isso, estará em condições de avaliar a percepção desses 

públicos em relação às suas atividades e definir ações que permitam o 

incremento da sua participação nestes espaços virtuais. 

 

A gestão da marca IFRJ nas mídias sociais 

Assim como acontece em outros canais de relacionamento do Instituto (portais, 

sistema de e-mail institucional, publicações, dentre outros), a marca IFRJ deve 

estar íntegra nas mídias sociais oficiais, obedecendo, rigorosamente as normas 

constantes do Manual de aplicação da marca, em vigor na Rede Federal. 

A CGCOM deve estar atenta às aplicações da marca nas mídias sociais, de 

modo a identificar possíveis desvios, e agir junto aos que infringem as normas 

estabelecidas para que procedam a sua pronta correção. 

 

O Cadastro das Mídias Sociais e o Guia de boas práticas 

A CGCOM deve elaborar, em parceria com os diversos campi, um Cadastro 
atualizado de todas as mídias sociais oficiais, de modo a poder valer-se delas 

em campanhas institucionais no âmbito interno e externo, e para a divulgação 

das atividades relevantes do Instituto. Este Cadastro será atualizado 

anualmente, de modo a incorporar sempre a totalidade das mídias sociais 

produzidas pelo instituto. 

A CGCOM deve editar um Guia de boas práticas nas mídias sociais 

institucionais, que incorpore não apenas as diretrizes gerais, previstas na Política 

de Comunicação, mas que contemple informações úteis para subsidiar o 

trabalho de planejamento e gestão destes ambientes virtuais. Este Guia, que 

deverá estar acessível no portal do IFRJ, deve incluir orientações básicas sobre 



a gestão das mídias sociais oficiais, como a inserção de conteúdos, o respeito 

aos direitos autorais de terceiros (no caso de informações, vídeos ou fotos 

compartilhadas nas mídias do Instituto) e os cuidados a serem tomados para a 

não violação do direito de imagem. 

 

A capacitação para as mídias sociais 

O Instituto, tendo em vista a importância estratégica das mídias sociais e a 

necessidade de qualificar os comunicadores e colaboradores que atuam nestes 

espaços de relacionamento, deve elaborar um programa contínuo de 

capacitação. Este programa incluirá informações básicas sobre as mídias sociais 

utilizadas pelo IFRJ (seu perfil, seus públicos, suas potencialidades e dinâmica 

de distribuição ou priorização de conteúdos), favorecendo com isso a 

disseminação das boas práticas que devem reger a sua utilização. 

 


