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RESUMO 

Hoje em dia a revolução digital é uma das responsáveis por grandes 

alterações na forma de comunicação e interação entre os seres humanos e 

qualquer entidade pública ou privada. A internet tem crescido substancialmente 

e isso tem contribuindo para a disseminação de conceitos como Social Media, 

Redes Sociais e Facebook, que permitem a interação entre pessoas e entidades 

de forma constante. 

O presente Trabalho Final de Mestrado tem como intuito compreender como 

o Social Media, em específico o Facebook, tem vindo a ser utilizado pelas 

instituições de ensino superior, a nível nacional e internacional, como uma 

ferramenta de comunicação com o seu público-alvo.  

O estudo realizado depende da compreensão de conceitos relacionados com 

a temática do Social Media, como a Tipologia do Social Media, a Esfera de 

Influência, Tipologia de Envolvimento e Métricas de Análise. De forma a dar 

resposta ao grande objetivo do trabalho, foi realizado um estudo comparativo da 

utilização do Social Media em cerca de 40 instituições de ensino superior, a nível 

nacional e internacional, de áreas de ensino distintas (Economia e Gestão, 

Engenharia e Tecnologia, Ciências Naturais e da Saúde e Ciências Sociais e 

Humanas). 

A análise foi feita num período de um mês e a recolha dos dados foi realizada 

através da ferramenta métrica Simply Measured. Através do estudo foi possível 

compreender que existem diferenças no nível de interatividade e envolvimento 

no Facebook das instituições de educação a nível internacional e nacional para 

com o seu público-alvo.  

 

 

Palavras-chave: Social Media, Redes Sociais, Facebook, Métricas de Análise, 

Interação, Envolvimento. 
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ABSTRACT 

Nowadays, the digital revolution is responsible for big changes in 

communication and interaction between humans and any public or private entity. 

The Internet use has grown substantially, and that has contributed to the 

promulgation of concepts such as Social Media, Social Networks and Facebook, 

which allow the constant interaction between people and entities. 

This Masters Final Work intends to understand how social media, in particular 

Facebook, is being used by higher education institutions, in a nationally and 

internationally way, as a communication tool with their target. 

The study aims to understand concepts related to the topic of Social Media, 

such as Type of Social Media, the Sphere of Influence, Type of Engagement and  

KPI’s. In order to answer the main objective it was carried out a comparative study 

of the use of Social Media in 40 higher education institutions, both national and 

international, in different educational areas (Economics and Management, 

Engineering and Technology, Natural Sciences and Health and Social Sciences). 

The analysis was done in a period of one month and the data collection was 

performed by the measuring tool Simply Measured. Through the study, it’s visible 

that there are differences in the level of interaction and engagement performed 

on Facebook in higher education institutions at an international and national level. 

 

 

 

 

Keywords: Social Media, Social Networks, Facebook, Metrics Analysis, 

Interaction, Engagement. 
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CAPÍTULO I - INTRODUÇÃO 

1.1. 1.1. Contextualização e delimitação da problemática 

Num contexto global, e de acordo com Permatasari et al. (2013), existe um 

crescimento relativo no uso da internet e das suas ferramentas. Atualmente, 

existem cerca de 2.4 biliões de utilizadores de internet no mundo e o crescimento 

desses utilizadores foi de 566,4% entre os anos de 2000 e 2012. Os resultados 

do estudo da Netpanet (meter da Marktest, 2013) revelam que, em Março de 

2015, cerca de 5,6 milhões de pessoas utilizavam internet em Portugal. Os dados 

recolhidos pela Netpanet revelam ainda que o Facebook foi o domínio onde mais 

páginas foram consultadas e cujo tempo de dedicação foi superior. 

De acordo com Hanna, Rohm e Critenden (2011), os consumidores estão 

cada vez mais a adotar papéis ativos na cocriação de conteúdos de marketing 

com as empresas e as marcas, e, no presente, fazem-no com facilidade através 

da internet. Desta forma, aparece o social media, como uma ferramenta capaz 

de criar o social networking e de partilhar informação útil de forma rápida e 

gratuita.  

Deste modo, o social media apresenta-se como uma ferramenta da internet 

que promove a interação entre os seus utilizadores. Estas ferramentas permitem 

a partilha de conteúdos e comentários, que possibilitam os utilizadores participar 

na comunicação de uma instituição. De acordo com Permatasari et al. (2013, p. 

32) ,‘’Scientist, scientific groups and institutions have benefited from internet as 

a way of scientific communication and dissemination’’, demonstrando, assim, 

como a internet passou a ser uma biblioteca de partilha de conhecimento e de 

publicações académicas.  

Torna-se, assim, importante compreender como se pode analisar as 

presenças das instituições de ensino superior nestas plataformas e medir o seu 

grau de interatividade e envolvimento com o público-alvo. Desta forma, é 

interessante assimilar quais as instituições que mais recorrem a este tipo de 

plataformas, e posicioná-las entre si, na forma de ranking, de modo a verificar o 

seu empenho neste tipo de plataformas.  
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1.2. 1.2.Relevância científica e empresarial do Social Media nas 

instituições de ensino superior 

O social media marketing pode ter diversos impactos nas instituições de 

ensino superior, e por isso mesmo, Permatasari et al. (2013) destacam como 

estas plataformas podem criar um ambiente de aprendizagem virtual, capaz de 

distribuir o conhecimento. Desta forma, os estudantes podem moldar 

comunidades e interagir uns com os outros através do cyberspace oficial de cada 

instituição. 

 Com a utilização do social media, as instituições de ensino superior 

disponibilizam a troca de experiências, pesquisas e estudos académicos. Os 

estudantes passam a ter um apoio virtual e ativo na sua aprendizagem e na 

partilha de conhecimento uns com os outros. No entanto, de acordo com 

Armstrong e Franklin (2008), as instituições de ensino superior podem perder o 

seu papel privilegiado de produtor primário de conhecimento, na medida em que, 

através do social media, o conhecimento se torna mais acessível em diversas 

fontes e é produzido por mais pessoas.  

Apesar disso, o intuito principal destas plataformas de interação foca-se em 

criar conteúdos com um objetivo de interagir e colaborar através da socialização 

realizada no social media. Permatasari et al. (2013, p.33) referem ‘’social media 

is used for various aims in higher education for intensifying the study experiences 

of learners’’, demonstrando que experiências como e-mentoring e e-feedback 

podem ajudar os estudantes a compreender melhor algumas questões 

académicas ou até mesmo a ter resposta a dúvidas que possam surgir.  

CAPÍTULO II - REVISÃO DE LITERATURA 

1.3. 2.1. O que é o Social Media? 

O termo social media (Peters et al., 2013) pode ser visto como a construção de 

áreas de pesquisa, ciência da comunicação e sociologia. É visto como um 

médium da comunicação, responsável por guardar ou entregar informação. A 

sociologia vê este termo como uma estrutura social criada por um número de 

atores sociais (indivíduos, grupos ou organizações), com relações complexas 
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entre eles. Desta forma, é possível compreender o social media como um nó que 

cria uma relação entre as marcas, empresas e os atores sociais. Por outro lado, 

a interatividade relacional pode ser vista como a principal característica 

diferenciadora do social media, em comparação com outras ferramentas de 

media offline e online, de acordo com os autores acima. 

Para Treadaway e Smith (2010), o social media é uma oportunidade de criar 

envolvimento com os consumidores, através de providenciarem formas mais 

eficazes de gerir uma empresa, relativamente a queixas e reclamações, elogios 

e desenvolvimento do negócio através da informação disponibilizada pelos 

mesmos. 

Kaplan e Haenlein (2010) referem que nos últimos anos surgiu uma infinidade 

de redes sociais, que são aplicações que permitem a criação e troca de User 

Generated Content (UGC). É feita, assim, uma separação do social media em 

seis grupos diferentes: 1- projetos coletivos, como a Wikipedia; 2- Blogs e 

microblogs, como o Twitter; 3- Comunidade de conteúdo, como o Youtube; 4- 

Redes sociais, como o Facebook, My Space e o Linkedin; 5- Jogos massivos em 

conjunto, como o World of Warcraft; 6- Mundos Sociais Virtuais, como Second 

Life. 

Deste modo, é possível compreender que há uma oportunidade para utilizar 

as novas tecnologias para a partilha do valor de produtos e serviços de uma 

empresa, mas de o fazer não com o público em geral, mas com os utilizadores. 

Por isso mesmo o estudo ‘’Os Portugueses e as Redes Sociais’’ da Marktest 

Consulting (2015), refere que 69% dos portugueses segue marcas nas redes 

sociais, 13% considera que o facto de seguir ou ser fã de uma empresa ou marca 

nas redes sociais tem muita influência nas opções de compra da marca e, por 

fim, 94% dos utilizadores de redes sociais tem uma conta pessoal no Facebook. 

1.4. 2.2. A esfera de influência do Social media 

O modelo de negócio do social media, de acordo com Hanna, Rohm e 

Crittenden (2011), é definido hoje em dia pela conetividade e interatividade, 

proximidade do conteúdo com a tecnologia e produção de efeitos em massa nos 

potenciais clientes de uma empresa. O co-fundador do Linkedin, Hoffman (citado 

por Hanna, Rohm e Crittenden, 2011), refere que um dos maiores usos da 
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internet no futuro será a sua capacidade de criar e reter relações nos networks 

sociais. O conteúdo das plataformas sociais permite aos indivíduos criar, 

partilhar e até recomendar informação, que posteriormente se estende a todas 

as esferas da influência do marketing. ‘’A wide variety of social media platforms 

are providing the tools necessary for these influential and meaningful firm-

customer exchanges’’, referem Hanna, Rohm e Crittenden (2011, p.266), 

destacando a forma como as plataformas de social media estão a ser um agente 

de mudança nas relações das empresas com os consumidores.  

De acordo com Hansen, Schneiderman e Smith, (citados por Hanna, Rohm e 

Crittenden, 2011), as tecnologias de social media geraram novas formas de 

interação. Devido à multiplicidade de plataformas de social networks, o marketing 

tem vindo a experimentar ativamente cada uma delas e as suas especificidades. 

Sigh e Walmskey, (citados por Hanna, Rohm e Crittenden, 2011) referem que as 

plataformas de social media deram algum poder aos consumidores para se 

conectarem, partilharem e colaborarem, criando esferas de influência que 

alteraram a forma de comprometimento do marketing em influenciar as suas 

atividades. 

‘’Marketing can no longer solely be about capturing attention via reach; 

instead, marketeers must focus on both capturing and continuing attention via 

engagement’’, referem Hanna, Rohm e Crittenden (2011, p.267), destacando a 

importância das plataformas de social media serem um meio de interação e de 

relação com os consumidores e não só de partilha de conteúdos por parte das 

empresas. 

1.3. 2.3. Tipologia do envolvimento no Social Media 

De acordo com Tiago e Veríssimo (2014), os investimentos em marketing 

digital envolvem o conhecimento de que altos níveis de uso de marketing digital 

indicam um nível elevado de interação com o público-alvo, sendo que baixos 

níveis de uso de marketing digital indicam uma presença mais tradicional na 

internet, ou seja, menos interativa. Deste modo, para compreender o 

envolvimento de uma empresa no mundo digital, é necessário analisar o uso que 

esta faz do marketing digital e os benefícios que perceciona desse uso.  
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Posteriormente, é crucial compreender quais os benefícios percebidos pelas 

empresas para a utilização de marketing digital. Os indicadores percepcionados 

podem ser, de acordo com Tiago e Veríssimo (2014), a recolha de informação, 

o follow-up da concorrência, a obtenção de informação sobre os clientes, a fonte 

de informação sobre as inovações, a partilha de informação e conhecimento, a 

comunicação com os clientes, a criação de awareness, a comunicação interna, 

a socialização, a comunicação com os parceiros e fornecedores, a conversação 

e monitorização ativa, entre outros.  

Após o estabelecimento dos níveis de análise necessários para o estudo do 

uso e da perceção do marketing digital realizado por empresas, torna-se 

necessário compreender a noção de envolvimento, qualificação, descoberta e 

dead-road. O envolvimento relaciona-se com o reconhecimento de que o uso 

elevado do marketing digital traz elevados benefícios. O envolvimento do social 

media reflete a eficiência relativa do uso das páginas institucionais das 

empresas. A qualificação investe de forma significativamente nas ferramentas 

de marketing digital mas tem expectativas mais baixas relativamente aos seus 

benefícios. A descoberta tem um fraco uso de marketing digital e uma perceção 

baixa do seu benefício. A dead-road reflete a ineficiência de uma abordagem 

desequilibrada, com altos níveis de perceção mas com um baixo 

comprometimento para com o marketing digital. 

1.4. 2.4 Métricas de análise do Social Media 

As métricas, ou Indicadores-Chave de Performance, são muito importantes no 

seio das empresas e das redes sociais, pois segundo Metzger (2010, p.1) ‘’as 

empresas precisam de conhecer os seus KPI’s, para conseguirem posicionar-se 

efetivamente como uma marca de referência face aos seus concorrentes’’. 

Desta forma, é possível ver que existe a necessidade de avaliar o impacto do 

conteúdo que o consumidor gera, que pode ser medido através de níveis de 

interação como ‘’a leitura, comentários, recomendações, links para publicações, 

menções em fóruns’’ , como refere Fichter (citado por Calado 2012, p.9).   

De acordo com Paine (citado por Calado 2012, p.9), o social media permite 

também a realização de uma análise quantitativa dos ‘’sucessos alcançados no 

envolvimento do cliente, satisfação, aumento de page views, e até mesmo no 
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retorno sobre o investimento’’, conhecido pelo termo inglês ROI (Return on 

Investment).  

Treadaway e Smith (2010) destacam ainda a utilidade das ferramentas de Web 

Analytics para captar e interpretar os resultados obtidos, sendo que permitem 

criar relatórios de análise desses resultados. As métricas acabam, assim, por ser 

úteis para analisar dados extraídos da presença no social media como, por 

exemplo, os page views. 

Medir a popularidade dos websites de social media pode ser, no entanto, uma 

boa técnica para compreender se estão a conseguir ir ao encontro do seu 

público-alvo. O Alexa traffic ranking permite medir isso mesmo, sendo que se 

trata de um website com um motor de busca que tenta fazer a medição da 

popularidade dos websites. O Simply Measured é outro website que permite 

realizar diversos relatórios de análise da performance das empresas nas 

plataformas de social media marketing. Esta plataforma de análise foi criada em 

2010, em Seattle (Estados Unidos), e disponibiliza análises específicas, na 

medida em que realiza análises comparativas das performances no social media 

e dos conteúdos partilhados em cada plataforma de social media. Aqui são 

disponibilizados relatórios gratuitos para diversas plataformas de social media 

marketing como o Facebook, Twitter, Youtube, Instagram e Google +.  

1.5. 2.5. Social media no Ensino Superior 

Segundo Permatasari et al. (2013), o social media tem um impacto elevado 

na educação superior através da criação de um ambiente de aprendizagem 

virtual. A criação deste ambiente aumenta por si só a distribuição da 

aprendizagem e permite que os estudantes possam moldar comunidades e 

interagir uns com os outros através do cyberspace. Através do social media, é 

possível os estudantes trocarem experiências de aprendizagem, pesquisa e 

oportunidades académicas. Permatasari et al. (2013, p.33) reforçam que existem 

‘’várias razões que justificam o uso de social media, incluindo o web 2.0 para 

usos académicos’’.  

O relatório de Armstrong e Franklin (2008) sobre o desenvolvimento das 

práticas de social media nas instituições de educação, mostra que os estudantes 

podem tirar vantagens do social media, relativamente ao seu apoio em aprender, 
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partilhar e comunicar entre os aprendizes. Armstrong e Franklin (2008) referem 

ainda que, com o crescimento do uso do social media pelos académicos e 

estudantes, as universidades vão perder o seu papel privilegiado como produtor 

primário de conhecimento, e gatekeeper, na medida em que o conhecimento se 

torna cada vez mais disperso e acessível por todas as fontes e que passa a ser 

produzido por qualquer pessoa em diversas formas. Estas plataformas são, 

portanto, utilizadas com diversos propósitos no ensino superior, de modo a 

intensificar as experiências dos estudantes e a proporcionar-lhes serviços de 

suporte, como por exemplo e-mentoring, e-feedback e outras e-facilities (Dabner 

2011).  

De acordo com Roblyer et al. (2010), o social media está representado como 

um facilitador de comunicação, na medida em que os estudantes pretendem que 

as suas instituições de educação utilizem estas ferramentas de social media 

como um suporte ao trabalho realizado na sala de aula. Por isso mesmo, hoje 

em dia os estudantes já fazem um esforço para usar alguns websites de social 

media para interações académicas, como partilha de informação, textos e 

esclarecimentos de dúvidas.  

Barnes e Lescault (2011), referem que no mercado das instituições de ensino 

superior o Facebook, Youtube, Twitter e os Blogs são as ferramentas de eleição. 

As instituições procuram através destas plataformas que todos os atores 

participantes partilhem experiências e opiniões tidas em campus.  

1.6. 2.6.  Facebook e as instituições de ensino superior 

O Facebook, de acordo com Vaghela (2011), é a maior plataforma de social 

media em todo o mundo, tendo aproximadamente cerca de 700 milhões de 

utilizadores. Esta plataforma representa cerca de 10% do total da população em 

todo o mundo, demonstrando ser uma plataforma com uma grande audiência. 

A criação do Facebook esteve desde o inicio ligada à vida universitária, sendo 

que foi criado por Mark Zuckerberg para ajudar estudantes universitários a 

identificar outros estudantes. De acordo com Kirschner e Karpinski (2010, 

p.1239), ‘’Facebook remains primarily a college-age and emerging adult 

phenomenon’’, sendo por isso um bom local para interagir com o público-alvo 

das instituições de ensino superior.  
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Segundo Pollara e Zhu (2011), o Facebook tem vindo a ganhar popularidade, 

por ser uma plataforma de social media que começa a ser vista com grande 

potencial por parte dos atores sociais presentes nas instituições sociais. De 

acordo com Malony, (citado por Pollara e Zhu, 2011), o Facebook permite uma 

colaboração e aprendizagem ativa entre os alunos e o corpo institucional da 

instituição de ensino superior.  

De acordo com Barnes e Lescault (2011), o Facebook é a plataforma de social 

media mais utilizada, visto que, num estudo realizado nos Estados Unidos entre 

2010 e 2011, cerca de 98% das instituições de ensino superior assumiram 

possuir uma página nesta plataforma. As mesmas instituições estudadas no 

relatório, referem o Facebook como a plataforma de social media com maior 

sucesso entre todas as outras plataformas. 

Barnes e Lescault (2011) referem, ainda, que as instituições de ensino 

superior afirmaram usar estas plataformas de social media marketing, inclusive 

o Facebook, para procurar informação sobre os estudantes, como interesses ou 

atividades, e procurar estudantes por zona geográfica, de modo a verificar o 

possível target da instituição. Rojano e Calderón (2012) retratam o caso das 

instituições de ensino superior, afirmando que em pouco tempo todas as 

instituições começaram a utilizar as plataformas de social media e que o 

Facebook aparece como a segunda plataforma mais utilizada, sendo que 89,5% 

das instituições recorrem a esta plataforma. 

CAPÍTULO III - MODELO CONCEPTUAL 

1.7. 3.1. Definição de Objetivos 

As plataformas de social media têm vindo a tornar-se em ferramentas 

importantes para o social networking e para a ‘’partilha de informação através 

dos websites’’ (Permatasari et al., 2013, p.34). Com o crescimento constante do 

social media, e com a sua maior adoção, as instituições de ensino superior 

começaram a utilizar estas plataformas de forma mais ativa. As instituições de 

ensino superior começaram, assim, a utilizar o social media marketing como um 

componente importante do seu marketing mix, de maneira a aumentar a sua 

visibilidade na internet. 
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Tendo em consideração a maior adoção de plataformas e as estratégias de 

social media por parte das instituições de ensino superior, o presente estudo tem 

como principais objetivos: 

1. Analisar a presença das instituições de ensino superior nas plataformas 

de social media, nomeadamente o Facebook, comparando a interação 

das plataformas de social media entre as instituições de ensino superior.  

2. Identificar o envolvimento das instituições de ensino superior com as 

plataformas de social media, em específico o Facebook. 

1.8. 3.2. Questão de Pesquisa 

A questão que orienta este estudo é: qual o grau de envolvimento das 

instituições de ensino superior com a plataforma de social media Facebook? 

1.9. 3.3. Modelo Concetual 

O investimento em plataformas de social media é determinado pelo 

reconhecimento dos benefícios do seu uso, que traduz o envolvimento de cada 

empresa com as estratégias e ferramentas de marketing digital (Tiago e 

Veríssimo, 2014). Deste modo, compreende-se que empresas com um alto nível 

de uso de marketing digital demonstram um alto nível de interação digital, sendo 

que empresas com um baixo uso das mesmas plataformas são indicativas de 

uma presença mais tradicional e menos interativa. Por isso mesmo, de modo a 

verificar o envolvimento das empresas com as plataformas de social media é 

necessário ter em consideração o uso destas plataformas e a estratégia utilizada 

em cada uma delas. 

No entanto, devido à falta de um modelo concetual que analise a presença e 

estratégia utilizada nas plataformas de redes sociais em instituições de ensino 

superior, é possível basearmo-nos no modelo inovador desenvolvido por Aitken, 

Altamn e Rosen (2014). O modelo propõe três elementos essenciais: 1. O tipo 

de instituição de ensino superior por área de ensino e por nacionalidade; 2. A 

estratégia digital que cada instituição de ensino utiliza em cada uma das 

plataformas; 3. A plataformas de social media mais relevantes em estudo 

(Facebook). 
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O modelo proposto por Aitken, Altamn e Rosen (2014) permite, assim, avaliar 

as diferentes instituições de ensino superior, comparando a interação e o 

envolvimento de cada uma delas com o Facebook.  

1.10. 3.4. Hipóteses 

Segundo Barnes e Lescault (2011), o Facebook é a rede social mais 

comum, sendo utilizada por cerca de 98% de universidades, que alegam ter 

uma página de fãs nesta plataforma. As instituições de ensino superior 

começam a reconhecer a crescente importância do papel das plataformas de 

social media marketing no mundo e na comunidade de estudantes. 

Foram criadas quatro hipóteses para compreender a relação das 

instituições de ensino superior com a plataforma de social media marketing 

Facebook: 

H1:A interatividade nas páginas de Facebook de instituições de ensino 

superior é diferente ao nível de áreas distintas. 

De acordo com Fichter (citado por Calado, 2012, p.9), avaliar o impacto do 

conteúdo que o consumidor gera pode ser medido através de níveis de interação 

como ‘’a leitura, comentários, recomendações, links para publicações, menções 

em fóruns’’. Apesar da procura da melhor forma de interação através das 

ferramentas de social media, cada entidade pode fazê-lo de forma diferente e 

dedicar mais ou menos tempo à interação com o público-alvo. Por isso mesmo, 

as interações com as páginas de Facebook podem variar de área de negócio, e 

neste caso, de área de ensino superior. Para tal, cada empresa ou instituição 

procura compreender a melhor forma de interagir com o seu público-alvo. 

‘’Having accepted the necessity of websites, they now wrestle with fitting social 

media—and their more interactive nature–into activities aimed at increasing 

Tipo de Instituição de 
Ensino Superior por 
área/nacionalidade 

Facebook

Estratégia Digital

Fonte: Adaptado de Aitken, Altamn e Rosen (2014) 

 

Figura 5-3: Publicações London School 
of Economics no FacebookFonte: Adaptado 

de Aitken, Altamn e Rosen (2014) 

Figura 3 -1: Modelo Concetual elementos principais numa 

estratégia de Social Media Marketing 
Figura 3-1: Modelo Concetual elementos principais numa 

estratégia de Social Media Marketing 
 

Fonte: Adaptado de Aitken, Altamn e Rosen (2014)Figura 3-2: Modelo 
Concetual elementos principais numa estratégia de Social 

Media Marketing 
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leads, sales, loyalty, and market penetration’’, (Parent, Plangger, Bal, 2011, 

p.220). Tendo isto em consideração, é importante compreender se ao nível das 

distintas áreas de ensino superior existe, ou não, uma dedicação maior ou menor 

à interação com os seguidores. 

H2:A interatividade nas páginas de Facebook de instituições de ensino 

superior é diferente a nível nacional e internacional. 

De acordo com Atiken, Altmann e Rosen (2014), a relação é a medição da 

interação, ou seja, a conversa que se aplica entre ambos os interlocutores. As 

plataformas de social media podem ser vistas como espaços que favorecem 

a interação, na medida em que ‘’providenciam um fórum para estender a 

conversação fora da sala de aula e permitem aos utilizadores de se juntarem 

em grupo que correspondam a interesses educacionais comuns’’ (Pollara & 

Zhu, 2011, p.1). As empresas e instituições a nível internacional e nacional 

podem dedicar-se de forma semelhante ou não à promoção desta 

interatividade. Deste modo, é interessante compreender se existe diferença 

no nível de interatividade das instituições de ensino superior nacionais e 

internacionais, ou se ambas interagem de forma semelhante com as suas 

comunidades de seguidores. 

H3:O nível envolvimento de instituições de ensino superior no Facebook é 

diferente em áreas distintas. 

A estratégia digital reflete o nível de  envolvimento de cada instituição para 

com cada plataforma, e, por isso mesmo, permite levantar a seguinte questão: 

será que as instituições de ensino superior de diferentes áreas de ensino 

utilizam a mesma estratégia de envolvimento no Facebook? De acordo com 

Ratliff e Kunz (2014), diferentes plataformas de social media podem ser mais 

adequadas para diferentes consumidores, industrias e estratégias. Blackshaw 

e Nazzaro (citados por Mangold e Faulds, 2009) referem que o Facebook é, 

numa primeira fase, um website de networking, mas como dedica imenso 

tempo à criação de um espaço que permite aos visitante exporem o que 

quiserem, é também perfeito para áreas de negócio como, por exemplo, os 

media. Por isso mesmo, é interessante compreender se diferentes áreas de 

ensino, que formam pessoas em distintas áreas de negócios, têm a mesma 

dedicação na criação do envolvimento no Facebook com os seus visitantes. 
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H4:O nível envolvimento de instituições de ensino superior no Facebook é 

diferente a nível nacionais e internacionais. 

As plataformas de social media, nomeadamente o Facebook, têm vindo  a 

criar brand awareness e, de acordo com Ratliff e Kunz (2014), permitem a 

criação de word of mouth. No entanto, é o envolvimento que aparece como 

um indicador da ressonância da mensagem e como um factor determinante 

em o quão frequentemente os seguidores continuam a estar atentos à 

mensagem de uma empresa (Spreadfast, 2012). Como tal, o poder do social 

media tem vindo a crescer e tem criado o envolvimento que oferece 

oportunidades para desenvolver ligações com os utilizadores. As instituições 

de ensino superior têm utilizado o Facebook para a criação deste 

envolvimento. No entanto, o envolvimento com os utilizadores pode ser feito 

de uma forma mais intensiva por alguns atores. Tendo isto em conta, o estudo 

procura compreender se existe diferença no nível de envolvimento adotado 

entre instituições ao nível nacional e internacional. 

CAPÍTULO IV - METODOLOGIA 

1.11. 4.1. Metodologia 

O principal objetivo deste trabalho relaciona-se com a exploração do campo 

das plataformas de social media, tendo em conta a sua utilização por instituições 

de ensino superior, analisado em especifico o caso do Facebook. Desta forma, 

foi realizada uma pesquisa exploratória, que se relaciona com a criação de um 

estudo preliminar do principal objetivo da pesquisa realizada, para que haja uma 

familiarização com os conceitos, tal como referem Theodorson e Theodorson, 

(citados por Piovesan e Temporini,1995). 

Relativamente ao tipo de estudo, foi realizada uma pesquisa quantitativa, 

através da análise e da recolha de dados reais e foi feita também uma análise 

de conteúdo, que corresponde a ‘’um método que analisa mensagens e 

comunicações escritas, verbais ou visuais’’, de acordo com Cole, (citado por Elo 

e Kyngas, 2008, p.107). A análise de conteúdo permite descrever e quantificar 

fenómenos com maior facilidade e, por isso mesmo, fornece uma maior precisão 

e exatidão na análise dos dados recolhidos e no seu relacionamento entre si. 



ESTUDO COMPARATIVO DA UTILIZAÇÃO DE SOCIAL MEDIA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR 

 

Nádia Carola de Gouveia Vieira 13 Mestrado em Marketing 
 

Tendo em consideração que a questão de pesquisa se centra no envolvimento 

das instituições de ensino superior com as plataformas de social media, é 

necessário a realização de uma análise quantitativa através do resultados 

obtidos do relatório ‘’Free Facebook Competitive Analysis’’, disponibilizado pela 

plataforma Simply Measured. Esta análise quantitativa irá também incidir na 

elaboração de fórmulas de interação e envolvimento, que contêm todos os dados 

obtidos e que, posteriormente, irão ser comparadas entre si. 

1.12. 4.2. Amostra 

O processo de amostragem procurou ser abrangente e criterioso, de modo a 

recolher informação capaz de ilustrar a utilização de plataformas de social media 

nas instituições de ensino superior, nomeadamente o Facebook. No entanto, 

esta é uma amostra por conveniência, ou seja, não probabilística, por ter sido 

selecionada de acordo com as necessidades do estudo.  

Desta forma, inicialmente observa-se a presença no Facebook de cerca de 40 

instituições de ensino superior. Dentro desta amostra, 20 são instituições de 

ensino superior nacionais, e as restantes 20 são instituições de ensino superior 

internacionais. A escolha das intuições de ensino superior internacionais foi 

realizada através do ranking da revista ‘’Times Higher Education’’, e a escolha 

das instituições nacionais através do Portal de Universidades da Universia. De 

modo a tornar a amostra mais diversificada, selecionaram-se instituições de 

ensino superior de áreas distintas, sendo que 10 são da área de Economia e 

Gestão, 10 da área de Engenharia e Tecnologias, 10 da área das Ciências 

Naturais e da Saúde e 10 da área das Ciências Sociais e Humanas. 

1.13. 4.3. Método e Recolha de dados  

A análise da presença das 40 instituições de educação no Facebook foi 

realizada, numa primeira fase, através da visita ao website global dos mesmos, 

de modo a verificar a existência da referência ao Facebook da instituição. No 

caso de a instituição não ter essa referência visível, realizou-se uma pesquisa 

direta no Facebook da existência da página oficial da instituição. 

Numa segunda fase, foi necessário analisar a interação e envolvimento de 

cada instituição na sua página de Facebook. Para esta análise foi utilizado a 
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plataforma online e sem custos, Simply Measured, através da ferramenta de 

análise gratuita Free Facebook Competitive Analysis. Este relatório do Simply 

Measured, fornece um ficheiro Excel com os dados relativos aos fãs, às 

publicações, aos comentários, e às diversas fontes de análise da interação entre 

a instituição e o seu público-alvo.  

No entanto, esta ferramenta tem uma contrariedade: só permite comparar 10 

páginas de Facebook numa só vez e por dia só permite extrair dois relatórios de 

análise. Tendo em conta essa limitação, foram realizados apenas dois relatórios 

por dia, sendo que cada um deles analisava a página de Facebook por um 

período de 15 dias. A amostra era constituída por 4 grupos de instituições de 

ensino superior e, por isso, foram feitos dois relatórios num dia, e no dia seguinte, 

os outros dois relatórios foram criados. 

De maneira a tornar a amostra mais abrangente e representativa, foram 

realizados dois tempos distintos de análise de cada dois grupos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Após a exportação dos dados mais relevantes para o Excel, e de modo a 

simplificar a análise, os dois períodos analisados foram agregados num só.  

A recolha dos dados incide, numa primeira instância, na realização de uma 

fórmula de interação. Este é uma fórmula que analisa a interatividade entre uma 

empresa e aqueles que a seguem, e que, de acordo com Atiken, Altmann e 

Rosen (2014), irá medir a relação entre a instituição de ensino superior e os seus 

seguidores. Esta fórmula mede o nível de interação entre a instituição e os 

seguidores através das publicações, das respostas ou de qualquer tipo de 

interação que possa haver com as instituições de ensino superior. 

Tabela 4-1: Períodos de análise dos diferentes grupos 
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Atiken, Altmann e Rosen (2014) propõem a seguinte fórmula para o cálculo da 

fórmula de interatividade, de, neste caso específico, cada instituição de ensino 

superior e os seus seguidores:  

 

 

 

 

 

Numa segunda fase é necessário analisar o nível de envolvimento de cada 

instituição de ensino superior com o Facebook e, consequentemente, os seus 

seguidores. Para obter o nível de envolvimento das instituições de ensino 

superior na ferramenta de social media foi realizado o cálculo da seguinte 

fórmula, baseada nas propostas de Atiken, Altmann e Rosen (2014) e Costa 

(2014): 

 

 

 

 

Atiken, Altmann e Rosen (2014), sugerem que a fórmula que estuda o 

envolvimento deve incidir na divisão de gostos, partilhas, comentários e 

respostas (numeradores), pelo número de publicações totais (denominador). 

Enquanto, Costa (2014) propõe que o número de fãs deva ser o denominador, 

devido ao facto de o envolvimento ser ao nível do individuo. Isto porque cada 

instituição ou empresa poder ter um número de fãs diferente, e dedicar-se de 

forma mais ou menos intensa ao número de seguidores que possui. Por fim, para 

facilitar a leitura dos resultados a fórmula apresenta valores para cada 1000 fãs. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-2: Fórmula de Envolvimento Facebook 

Figura 4-1: Fórmula de Interactividade Facebook 

Interatividade Facebook   = Nº de Respostas dos Fãs (Nº Comentários + Nº Likes + Nº Partilhas) 

Nº Publicações 

Envolvimento Facebook   = 
Fórmula Envolvimento 

Nº Fãs 
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CAPÍTULO V - ANÁLISE DE RESULTADOS 

1.14. 5.1. Caraterização da Amostra 

A amostra é constituída por cerca de 40 instituições de ensino superior, sendo 

que 20 são nacionais, e as outras 20 são internacionais. Para agrupar a amostra, 

estas 40 instituições estão separadas por área de ensino superior, na medida 

em que foram analisadas as seguintes áreas: 

1. Economia e Gestão: 10 instituições de ensino; 

2. Engenharia e Tecnologias: 10 instituições de ensino; 

3. Ciências Naturais e Saúde: 10 instituições de ensino; 

4. Ciências Sociais e Humanas: 10 instituições de ensino. 

Gráfico 5-1: Presença Link Facebook Homepage VS Áreas de Estudo 
 

 

 

Tendo em conta o gráfico 5-1, a nível das áreas de estudo, é possível verificar 

que a maioria das instituições de ensino superior com página oficial no 

Facebook, possui o link da mesma na homepage do seu website oficial. As 

únicas exceções neste caso são as áreas de Ciências Sociais e Humanas, com 

uma instituição que não possui o link na homepage, e a área de Engenharia e 

Tecnologias, que apresenta duas instituições sem esta referência 

Gráfico 5-2: Presença Link Facebook Homepage VS Instituições 
Internacionais e Nacionais 
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 No caso das instituições de ensino superior a nível internacional, 

compreende-se que as instituições referidas acima como não apresentando o 

link da sua página de Facebook na homepage do website oficial, fazem parte do 

grupo de instituições a nível nacional. Com isto, é possível ver que as instituições 

a nível internacional apresentam sempre a presença no Facebook, enquanto a 

nível nacional essa presença não é feita a 100%.  

1.15. 5.2. Análise da Interatividade das Instituições de Ensino 

Superior 

5.2.1.Análise Facebook a nível áreas distintas 

A análise da interatividade procura compreender a forma como as instituições 

de ensino superior interagem com o público-alvo no Facebook. De acordo com 

a fórmula proposta, é possível analisar a interatividade tendo em conta dois 

fatores: as publicações que cada instituição de ensino superior faz nas respetivas 

páginas e as respostas dos fãs, que incluem os likes, comentários e partilhas 

nessas publicações.  

Área de Economia e Gestão 
 

Tabela 5-1: Ranking Interatividade Economia e Gestão 

 

Analisando em primeiro lugar a área de economia e gestão, é possível verificar 

que existem diferentes níveis de interatividade por parte das instituições de 

ensino superior desta área no Facebook. Neste grupo destaca-se positivamente 

a London School of Economics, por ser a instituição que ocupa o primeiro lugar 

Ranking Interatividade Economia e Gestão   

1º London School of Economics 
 

368,23   

2º HEC Paris 
 

200,96   

3º The University of Chicago Booth 
School of Business 

 

135,16   

4º ISEG 
 

102,82   

5º University of Pompeu Fabra 
 

88,25   

6º ISCTE 
 

85,19   

7º Nova School of Business 
 

39,67   

8º Vlerick Business School 
 

31,14   

9º Porto Business School 
 

17,65   

10 Católica Lisbon School of 
Economics and Management 

 

17,33   
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no ranking. Esta instituição consegue o lugar de destaque por adotar uma 

estratégia no Facebook que passa por fazer diversas publicações diariamente. 

No espaço de um mês, a London School of Economics realizou um total de 97 

publicações, e apresentou um número elevado de respostas por parte dos fãs, 

cujas publicações tiveram cerca de 429 comentários, 32 mil likes e 3394 partilhas 

dos fãs. As publicações podem ser o fator diferenciador que torna a London 

School Economics como a número um em termos de interatividade, pois as suas 

publicações vão desde a partilha de fotos alusivas à instituição, aos cursos que 

possui, a seminários ou palestras que vão decorrer na instituição; vídeos com o 

mesmo carácter institucional; e links que permitem que os fãs fiquem a conhecer 

mais acerca da instituição. Este tipo de conteúdos partilhado suscita à resposta 

por parte dos fãs e, como tal, interage com eles de forma mais direta, permitindo-

lhes fazer parte da estratégia de social media adotada pela instituição em 

questão no Facebook, criando a conversação entre os fãs, e entre os fãs e a 

instituição. 

 

Seguidamente, com um nível de interatividade menor encontra-se a Católica 

Lisbon School of Economics and Management. Esta instituição ocupa o último 

lugar no ranking de interatividade, pois é aquela em que, no espaço de um mês 

de análise, menos interagiu com o público-alvo e menos respostas teve por parte 

do mesmo. No decorrer do período de análise, a Católica Lisbon School of 

Economics and Management teve um número total de 3 publicações, com cerca 

de 45 likes, 7 partilhas por parte dos fãs e nenhum comentário. Isto demonstra 

que, ao contrário da London School of Economics, esta instituição não interage 

Figura 5-1: Publicações London School of Economics no Facebook 
 

Figura 5-2: Publicações University of Cambridge no FacebookFigura 5-3: 
Publicações London School of Economics no Facebook 
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de forma ativa com os seus fãs e, como tal, eles não têm a possibilidade de 

responder de forma igualmente frequente.  

Área de Engenharia e Tecnologias 
 

Tabela 5-2: Ranking Interatividade Engenharia e Tecnologias 
 

Ranking Interatividade Engenharia e Tecnologias 

1º University of Cambridge 
 

1424,28 

2º Princeton University 
 

735,69 

3º Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) 

 

734,72 

4º Stanford University 
 

698,24 

5º Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto 

 

334,14 

6º California Institute of Technology 
(Caltech) 

 

229,65 

7º Instituto Superior Técnico de Lisboa 
 

63,59 

8º Faculdade de Ciências e Tecnologia - 
Universidade Nova de Lisboa 

 

11,57 

9º ISEC - Instituto Superior de Engenharia 
de Coimbra 

 

5,94 

10º ISEL - Instituto Superior de Engenharia 
de Lisboa 

 

0,00 

 

Analisando a tabela 5-2 é possível verificar que na área de Engenharia e 

Tecnologias existe uma maior dispersão do nível de interatividade no Facebook. 

A University of Cambridge é a instituição que ocupa o primeiro lugar no ranking 

destas áreas, pois possui o maior nível de interatividade entre as restantes. Esta 

instituição, no período de análise de um mês, fez um total de 40 publicações, e 

teve um número de respostas por parte dos fãs bastante elevado, com cerca de 

1075 comentários, 52 mil likes e 4594 partilhas das publicações feitas. Isto 

demonstra que, apesar do número de publicações ser elevado, o número de 

respostas por parte dos fãs é bastante superior. Tal como no grupo anterior, 

estas respostas são elevadas devido ao teor das publicações feitas pela 

University of Cambridge, que vão desde a partilha de fotos com informações 

relativas à universidade e aos cursos, e de links com informações de cursos e 

palestras que irão decorrer na instituição, promovendo a comunicação entre os 

intervenientes.  
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A instituição com um nível de interatividade menor é o ISEL, pois não faz 

qualquer tipo de publicação, logo os fãs não têm a possibilidade de interagir na 

página de Facebook. Relativamente a esta instituição, é possível verificar que a 

página de Facebook está criada, mas possivelmente não existe qualquer tipo de 

estratégia definida para esta ferramenta de social media, o que faz com que o 

ISEL ocupe o último lugar no ranking da área de Engenharia e Tecnologias. 

Área de Ciências Naturais e Saúde 

 

Tabela 5-3: Ranking Interatividade Ciências Naturais e Saúde 
 

Ranking Interatividade Ciências Naturais e Saúde 
1º Harvard University   4062,24 

2º 
University of Oxford 

  
1044,31 

3º Imperial College London   116,94 

4º John Hopkins University   110,82 

5º Columbia University   85,31 

6º Escola Superior de Saúde da Cruz 
Vermelha Portuguesa 

 

49,17 

7º Escola Superior de Saúde de Alcoitão 

 

24,85 

8º Escola Superior de Tecnologia da 
Saúde 

 

24,39 

9º Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa 

 

22,87 

10º Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto 

 

0,00 

 

Tendo em conta a tabela 3 é possível verificar que a instituição superior da 

área das Ciências Naturais e da Saúde com o maior nível de interatividade é a 

Harvard University, apresentando-se como a instituição que ocupa o primeiro 

lugar do ranking. A Harvard University consegue a melhor posição no ranking 

Figura 5-4: Publicações University of Cambridge no Facebook 
 

Figura 5-5: Publicações Harvard University no FacebookFigura 5-6: 
Publicações University of Cambridge no Facebook 
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por realizar uma estratégia de social media consistente, e para isso interage 

ativamente com os seus fãs. No período de análise a Harvard University realizou 

cerca de 42 publicações, e recebeu, por parte do público-alvo, 3329 comentários, 

cerca de 154 mil likes e 14068 partilhas das suas publicações. Isto demonstra 

que, para além de haver um esforço da instituição em publicar de forma 

constante, existe por parte dos fãs interesse em responder e manter uma 

conversação com a instituição e as pessoas que a seguem no Facebook. O tipo 

de publicações feitas pela Harvard University são publicações que por si só 

também permitem ao público-alvo interagir mais, pois trata-se de conteúdos 

desde imagens, vídeos, links e notícias relativas a temas de interesse para a 

faculdade, os cursos, os alunos e os docentes da mesma.  

Relativamente à última posição do ranking de interatividade da área de 

Ciências Naturais e da Saúde, a mesma é ocupada pela Faculdade de Ciências 

da Universidade do Porto, que, tal como aconteceu no grupo anterior, não 

interage de forma alguma com o público-alvo. Durante o período de análise, esta 

instituição não fez nenhuma publicação no Facebook, logo proporcionou a 

oportunidade dos seus seguidores em interagirem com a mesma através de 

comentários, likes ou partilhas.  

 

 

 

 

Figura 5-7: Publicações Harvard University no Facebook 
 

Figura 5-8: Publicações NYU Stern School of Business no 
FacebookFigura 5-9: Publicações Harvard University no Facebook 
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Área de Ciências Sociais e Humanas 
 

Tabela 5-4: Ranking Interatividade Ciências Sociais e Humanas 
 

Ranking Interatividade Ciências Sociais e Humanas 
1º New York University (NYU) 

 

1588,24 

2º 
Yale University 

 

573,17 

3º University of California, Los Angeles 
(UCLA) 

 

247,12 

4º University of Edinburgh 
 

196,00 

5º University College London (UCL)  158,40 

6º Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade de Lisboa 

 

99,70 

7º Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas - Nova 
 

 

20,15 

8º Faculdade Ciências Humanas 
Católica 

 

14,13 

9º Instituto de Ciências Sociais e 
Políticas da Universidade de Lisboa 

 

13,75 

10º Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade do Minho 

 

12,74 

 

Através da análise da tabela 5-4 é possível verificar que, entre as instituições 

de ensino superior da área das Ciências Sociais e Humanas, existe um nível de 

interatividade bastante diversificado. É evidente que a NYU apresenta-se como 

a instituição que mais se dedica ao Facebook, sendo aquela que ocupa o 

primeiro lugar no ranking desta área. Devido ao seu elevado nível de 

interatividade, é possível supor que a estratégia utilizada nesta plataforma é 

bastante ativa e, por isso mesmo, permite ao seu público-alvo responder de 

forma instantânea. No decorrer do período analisado, a NYU realizou um total 

de 58 publicações, e obteve como respostas por parte dos seus fãs cerca de 

1228 comentários, mais de 88 mil likes e um total de 2509 partilhas. Como tal, 

nota-se que, provavelmente, há uma estratégia de social media definida, que 

prima pela partilha de diferentes conteúdos, desde vídeos, noticias, imagens e 

informações relacionadas com a universidade, os alunos, os docentes, palestras 

e até mesmo antigo alunos, de modo a possibilitar uma conversação entre todos 

e a instituição em questão. 
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Seguidamente, com um nível de interatividade menor encontra-se o Instituto 

de Ciências Sociais da Universidade do Minho. Esta instituição ocupa o último 

lugar no ranking, pois é aquela em que, no espaço de um mês de análise, teve 

um nível menos de interatividade com o público-alvo e, como tal, menos 

respostas teve por parte do mesmo. No decorrer do período de análise, o 

Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho teve um número total de 

31 publicações, com cerca de 5 comentários, 355 likes, 35 partilhas por parte 

dos fãs. Através destes dados, pode-se concluir que esta instituição, apesar de 

tentar, não interage de forma tão ativa com os seus fãs em comparação com as 

restantes instituições do mesmo grupo.   

Para testar a H1, que afirma haver diferenças na interatividade das páginas de 

Facebook das instituições de ensino superior a nível das áreas distintas, 

realizou-se o teste da ANOVA. Após a realização do teste ANOVA, é possível 

concluir que se rejeita a H1, visto não existirem diferenças estatísticas entre as 

variâncias das diferentes áreas (F(3)=0,694; p= .561). Deste modo, conclui-se 

que não existe diferença na interatividade das instituições de ensino superior ao 

nível das diferentes áreas de ensino no Facebook. 

 

 

Figura 5-10: Publicações NYU Stern School of Business no 
Facebook 
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1.16. 5.2.2. Análise Facebook a nível nacional e internacional 

Tabela 5-5: Ranking Global de Interatividade 

 
Ranking Global de Interatividade 

1º Harvard University 
 

4062,24 

2º New York University (NYU) 
 

1588,24 

3º University of Cambridge 
 

1424,28 

4º University of Oxford 
 

1044,31 

5º Princeton University 
 

735,69 

6º Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
 

734,72 

7º Stanford University 
 

698,24 

8º Yale University 
 

573,17 

9º London School of Economics 
 

368,23 

10º Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 
 

334,14 

11º University of California, Los Angeles (UCLA) 
 

247,12 

12º California Institute of Technology (Caltech) 
 

229,65 

13º HEC Paris 
 

200,96 

14º University of Edinburgh 
 

196,00 

15º University College London (UCL) 
 

158,40 

16º The University of Chicago Booth School of Business 
 

135,16 

17º Imperial College London 
 

116,94 

18º John Hopkins University 
 

110,82 

19º ISEG 
 

102,82 

20º Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 
 

99,70 

21º University of Pompeu Fabra 
 

88,25 

22º Columbia University 
 

85,31 

23º ISCTE 
 

85,19 

24º Instituto Superior Técnico de Lisboa 
 

63,59 

25º Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa 
 

49,17 

26º Nova School of Business 
 

39,67 

27º Vlerick Business School 
 

31,14 

28º Escola Superior de Saúde de Alcoitão 
 

24,85 

29º Escola Superior de Tecnologia da Saúde 
 

24,39 

30º Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 
 

22,87 

31º Faculdade de Ciências Sociais e Humanas – Nova 
 

20,15 

32º Porto Business School 
 

17,65 

33º Católica Lisbon School of Economics and Management 
 

17,33 

34º Faculdade Ciências Humanas Católica 
 

14,13 

35º Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de 
Lisboa 

 

13,75 

36º Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho 
 

12,74 

37º Faculdade de Ciências e Tecnologia - Universidade Nova 
de Lisboa 

 

11,57 

38º ISEC - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra 
 

5,94 
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39º Faculdade de Ciências da Universidade do Porto 
 

0,00 

40º ISEL - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa   0,00 

 

A tabela 5-5 ilustra o nível de interatividade a nível internacional, contemplando 

instituições de ensino superior nacionais e estrangeiras. Através da mesma, é 

possível verificar que a instituição superior com o maior nível de interatividade é 

a Harvard Univesity, sendo que se distancia de todas as outras por realizar um 

número elevado de partilhas da sua página de Facebook e por ter o maior 

número de respostas por parte dos seus fãs em cada uma delas. A Faculdade 

de Engenharia do Porto é a primeira universidade portuguesa com o maior 

destaque no ranking de interatividade no Facebook (ocupa a 10ª posição), sendo 

este é um ponto bastante positivo, pois encontra-se entre as dez primeiras 

universidades com uma maior interação. De seguida, pode-se referir que a 

segunda instituição portuguesa a aparecer no ranking é o ISEG, destacando-se 

por fazer um número elevado de publicações de modo a interagir com o seu 

público-alvo. 

Para concluir, é necessário referir que a Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto e o ISEL, possuem um nível de interação no Facebook 

nulo, pois apesar de terem a página criada, fazem publicações muito escassas, 

o que nem sequer dá oportunidade aos fãs de responderem ou interagirem com 

a instituição. Existem claramente diferenças relativamente ao nível de 

interatividade em termos internacional e nacional, visto as instituições 

internacionais ocuparem os lugares superiores do ranking, por se dedicarem 

mais à partilha de conteúdos nas suas páginas de Facebook, de modo a criar 

uma conversação ativa com o seu público alvo. As universidades portuguesas 

ainda não publicam tão ativamente no Facebook, e por isso não têm o mesmo 

número de respostas por parte dos fãs das instituições internacionais que o 

fazem com uma maior regularidade. 

De modo a testar a H2, que afirma que a interatividade nas páginas de 

Facebook das instituições de ensino superior é diferentes a nível nacional e 

internacional, realizou-se igualmente o teste da ANOVA. Após a realização do 

teste, é possível concluir que existem diferenças estatísticas entre as variâncias 

das diferentes instituições (F(1)=8,196; p= .006). Deste modo, verifica-se que 
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existe diferença na interatividade das instituições de ensino superior a nível 

internacional e nacional no Facebook. 

1.17. 5.3. Análise do Envolvimento das Instituições de Ensino 

Superior 

A análise do envolvimento procura compreender o grau de comprometimento 

que uma instituição de ensino superior tem no Facebook para com a amostra 

total de fãs que o seguem. De acordo com a fórmula proposta, para se analisar 

o envolvimento é necessário ter em consideração o nível de envolvimento de 

cada instituição no Facebook e o número de fãs totais de cada página de 

Facebook.  

1.18. 5.3.1.Análise Facebook a nível de áreas distintas 

Área de Economia e Gestão 
 

Tabela 5-6: Ranking Envolvimento Economia e Gestão 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a tabela 5-6 é possível ver que o ranking de envolvimento 

apresenta diferenças significativas relativamente ao ranking de interatividade. 

Tendo em conta o grupo de Economia e Gestão é possível verificar que a Vlerick 

Business School aparece no número um do ranking como sendo aquela que 

possui o maior envolvimento por parte dos seus fãs. Isto pode ser explicado 

através do equilíbrio do número de fãs e da interatividade que a instituição tem 

para com eles. No caso da Vlerick Business School, a instituição possui cerca 

de 5292 fãs, e através do ranking acima é possível ver que por cada publicação, 

Ranking Envolvimento Economia e Gestão 
1º Vlerick Business School 

 

5,88 

2º ISEG 
 

5,65 

3º University of Pompeu Fabra 
 

3,50 

4º HEC Paris 
 

3,06 

5º Nova School of Business  2,85 

6º ISCTE 
 

2,43 

7º Porto Business School 
 

2,07 

8º London School of Economics 
 

1,84 

9º The University of Chicago Booth 
School of Business 

 

1,27 

10º Católica Lisbon School of Economics 
and Management 

 

1,03 
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a instituição gera 5,88 repostas por cada mil fãs que a segue. Isto demonstra 

que, apesar de não ser a que possui o maior nível de interatividade, é aquela 

que dentro da sua amostra total de fãs possui mais respostas por parte dos 

mesmos. 

No caso da Católica Lisbon School of Economics and Management é possível 

ver esta instituição como aquela que possui um nível de envolvimento inferior. 

Apesar de não ser a instituição com o menor número de fãs, cerca de 16860, o 

nível de interatividade para com eles pode não se aplicar ao nível de cada fã. 

Através da tabela acima é possível verificar que Católica Lisbon School of 

Economics and Management gera 1,03 respostas por cada 1000 fãs que a segue 

no Facebook, demonstrando que as respostas por parte dos fãs e a 

interatividade estabelecida para com eles não têm sido suficiente dado a amostra 

total dos seus seguidores. 

Área de Engenharia e Tecnologias 
Tabela 5-7: Ranking Envolvimento Engenharia e Tecnologias 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Através da tabela 5-7, compreende-se que a Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto é a instituição no topo do ranking, por ser aquela que 

apresenta o maior nível de envolvimento para com os seus fãs. No caso da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, a instituição possui cerca 

de 26380 fãs, e através do ranking acima é possível ver que por cada publicação, 

a instituição gera 12,66 repostas por cada mil fãs que a segue. Isto demonstra 

que a faculdade consegue ter um número elevado de publicações e obter um 

número elevado de respostas por parte da amostra total que a segue. No 

Ranking Envolvimento Engenharia e Tecnologias 
1º Faculdade de Engenharia da 

Universidade do Porto 

 

12,66 

2º 
Insituto Superior Técnico de Lisboa 

 

2,85 

3º 
Princeton University 

 

1,96 

4º Faculdade de Ciências e Tecnologia - 
Universidade Nova de Lisboa 

 

1,38 

5º California Institute of Technology 
(Caltech) 

 

1,15 

6º University of Cambridge 
 

1,14 

7º Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) 

 

1,11 

8º ISEC - Instituto Superior de Engenharia 
de Coimbra 

 

1,07 

9º 
Stanford University 

 

0,76 

10º ISEL - Instituto Superior de Engenharia 
de Lisboa 

 

0 
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entanto, o ISEL, que no ranking de interatividade também se encontrava em 

último lugar, encontra-se no fim ranking de envolvimento. Possivelmente, a razão 

disto acontecer relaciona-se com o facto de o ISEL não interagir e se relacionar 

de forma ativa com o seu número total de seguidores (5674). Isto significa que, 

o ISEL gera zero respostas por cada mil fãs no Facebook, demonstrando que a 

sua interação na plataforma de social media é nula para o número total de fãs 

que seguem de perto a instituição. 

Área de Ciências Naturais e Saúde 
 

Tabela 5-8: Ranking Envolvimento Ciências Naturais e da Saúde 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

A tabela 5-8 demonstra que as instituições da área de Ciências Naturais e Saúde 

possuem valores de envolvimento aproximados. A Escola Superior de Saúde da 

Cruz Vermelha Portuguesa é aquela que ocupa o primeiro lugar do ranking de 

envolvimento deste grupo. Apesar de não ser aquela que possui o maior número 

de fãs (6349), é aquela que gera mais respostas por parte dos seus fãs, sendo 

que gera cerca de 7,74 respostas por cada mil fãs que possui no Facebook. Isto 

demonstra, que no grupo em questão é a instituição que melhor se relaciona com 

o número total de fãs que possui. Contrariamente, a Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto, que no ranking de interatividade ocupava o último lugar, 

ocupa neste a mesma posição. Com isto, é possível verificar que a instituição, 

apesar de possuir um número elevado de fãs, cerca de 9241, não se relaciona o 

suficiente para com este número. Através do ranking é possível ver que gera 

zero respostas por cada mil fãs que possui no Facebook. Aqui também é possível 

verificar que as instituições portuguesas ocupam os 3 primeiros lugares, 

Ranking Envolvimento Ciências Naturais e da Saúde 
1º Escola Superior de Saúde da Cruz 

Vermelha Portuguesa 

 

7,74 

2º 
Escola Superior de Saúde de Alcoitão 

 

5,04 

3º Escola Superior de Tecnologia da 
Saúde 

 

3,72 

4º Imperial College London 
 

1,22 

5º John Hopkins University  1,11 

6º Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa 

 

1,06 

7º Harvard University 

 

1,00 

8º University of Oxford 
 

0,46 

9º 
Columbia University 

 

0,39 

10º Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto 

 

0,00 
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demonstrando que, apesar de ter um número de fãs inferior às instituições 

estrangeiras, conseguem gerar mais respostas por parte dos seus seguidores 

na plataforma de social media. 

Área de Ciências Sociais e Humanas 

Tabela 5-9: Ranking Envolvimento Ciências Sociais e Humanas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com a análise da tabela 5-9, o Instituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa ocupa a posição número um do ranking de envolvimento 

deste grupo. É possível compreender que existe uma grande diferença entre esta 

e as restantes instituições. O Instituto de Ciências Sociais da Universidade de 

Lisboa possui cerca de 3586 fãs no total, sendo que não é a instituição deste 

grupo com o maior número de fãs. No entanto, possivelmente é aquela que 

melhor comunica com os seus fãs e, como tal, mais oportunidade de resposta 

oferece a cada um deles, visto que gera cerca de 27,80 respostas por cada mil 

fãs que possui no Facebook. No lado oposto, no último lugar do ranking 

encontra-se a Yale University, apresentando o nível de envolvimento mais baixo. 

Apesar de possuir um número elevado de fãs, cerca de 1063724, gera apenas 

0,54 respostas por cada mil fãs que a segue.  

Para testar a H3, que afirma haver diferenças no envolvimento das páginas de 

Facebook das instituições de ensino superior a nível das áreas distintas realizou-

se o teste da ANOVA. Após a realização do teste ANOVA, é possível concluir 

que se rejeita a H3, visto não existirem diferenças estatísticas entre as variâncias 

das diferentes áreas (F(3)= 1,356; p= .271). Deste modo, verifica-se que não 

Ranking Envolvimento Ciências Sociais e Humanas 
1º Insituto de Ciências Sociais da 

Universidade de Lisboa 

 

27,80 

2º University of California, Los Angeles 
(UCLA) 

 

10,17 

3º Faculdade Ciências Humanas Católica 

 

6,73 

4º Instituto de Ciências Sociais da 
Universidade do Minho 

 

4,31 

5º 
New York University (NYU) 

 
3,76 

6º University of Edinburgh 
 

1,94 

7º Instituto de Ciências Sociais e Políticas 
da Universidade de Lisboa 

 

1,49 

8º Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas – Nova 

 

1,43 

9º University College London (UCL) 
 

1,38 

10º 
Yale University 

 

0,54 
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existe diferença no nível de envolvimento das instituições de ensino superior ao 

nível das diferentes áreas de ensino no Facebook.  

1.19. 5.3.2. Análise Facebook a nível nacional e internacional 

Tabela 5-10: Ranking Global de Envolvimento 

 
Ranking Global de Envolvimento 

1º 
Insituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa 

 

27,80 

2º 
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto 

 

12,67 

3º 
University of California, Los Angeles (UCLA) 

 

10,17 

4º 
Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa 

 

7,74 

5º 
Faculdade Ciências Humanas Católica 

 

6,73 

6º 
Vlerick Business School 

 

5,88 

7º 
ISEG 

 

5,65 

8º 
Escola Superior de Saúde de Alcoitão 

 

5,04 

9º 
Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho 

 

4,31 

10º 
New York University (NYU) 

 

3,76 

11º 
Escola Superior de Tecnologia da Saúde 

 

3,72 

12º 
University of Pompeu Fabra 

 

3,50 

13º 
HEC Paris 

 

3,06 

14º 
Insituto Superior Técnico de Lisboa 

 

2,85 

15º 
Nova School of Business 

 

2,85 

16º 
ISCTE 

 

2,43 

17º 
Porto Business School 

 

2,07 

18º 
Princeton University 

 

1,96 

19º 
University of Edinburgh 

 

1,94 

20º 
London School of Economics 

 

1,84 

21º Instituto de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de 
Lisboa 

 

1,49 

22º 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas - Nova 

 

1,43 

23º 
University College London (UCL) 

 

1,38 

24ºº Faculdade de Ciências e Tecnologia - Universidade Nova 
de Lisboa 

 

1,38 

25º 
The University of Chicago Booth School of Business 

 

1,27 

26º 
Imperial College London 

 

1,22 

27º 
California Institute of Technology (Caltech) 

 

1,15 

28º 
University of Cambridge 

 

1,14 

29º 
John Hopkins University 

 

1,11 

30º 
Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

 

1,11 

31º 
ISEC - Instituto Superior de Engenharia de Coimbra 

 

1,07 

32º 
Católica Lisbon School of Economics and Management 

 

1,03 

33º 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa 

 

1,06 

34º 
Harvard University 

 

1,00 
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35º 
Stanford University 

 

0,76 

36º 
Yale University 

 

0,54 

37º 
University of Oxford 

 

0,46 

38º 
Columbia University 

 

0,39 

39º 
ISEL - Instituto Superior de Engenharia de Lisboa 

 

0,00 

40º 
Faculdade de Ciência da Universidade do Porto 

  
0,00 

 

A tabela 5-10 ilustra o nível de envolvimento a nível internacional, 

contemplando instituições de ensino superior nacionais e estrangeiras. Através 

da mesma, é possível verificar que a instituição superior com o maior nível de 

envolvimento é o Insituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (1º), 

visto ser a que, de acordo com a fórmula proposta, tem o melhor equilíbrio entre 

a interação que pratica na sua página de Facebook e o número total de fãs que 

representa o seu público-alvo.  

No top 10 de instituições com maior nível de envolvimento no Facebook, 

encontram-se universidades portuguesas, ambas das quatro áreas de estudo 

distintas, o a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (2º), a Escola 

Superior de Saúde da Cruz Vermelha Portuguesa (4º), Faculdade Ciências 

Humanas Católica (5º) e o ISEG (7º). Isto demonstra que, tendo em conta o 

envolvimento adoptado no Facebook, as instituições portuguesas parecem estar 

bastante bem posicionadas. 

Para concluir, é necessário referir que a Faculdade de Ciências da 

Universidade do Porto e o ISEL, de áreas de estudo distintas (Ciências Naturais 

e da Saúde e Engenharia e Tecnologia, respetivamente), se encontram, mais 

uma vez, nas duas últimas posições no ranking do nível de envolvimento no 

Facebook, pois apesar da existência da página na rede social, não há qualquer 

publicação ou tentativa de se relacionar com o seu público-alvo, isto é, com os 

fãs que seguem a página no Facebook.  

De modo a testar a H4, que afirma que o envolvimento nas páginas de 

Facebook das instituições de ensino superior é diferentes a nível nacional e 

internacional, realizou-se igualmente o teste paramétrico da ANOVA. Após a 

realização do teste ANOVA, é possível concluir que não existem diferenças 

estatísticas entre as variâncias das diferentes instituições (F(1)= 2,542; p= .119). 

Deste modo, verifica-se que não existe diferença no envolvimento estabelecido 
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pelas instituições de ensino superior a nível internacional e nacional no 

Facebook. 

CAPÍTLO VI - CONCLUSÕES E INVESTIGAÇÕES FUTURAS 

1.20. 6.1. Presença das Instituições Superiores no Facebook 

Através da análise de dados feita no capítulo anterior é possível retirar algumas 

conclusões que respondem ao primeiro objetivo do presente trabalho, 

relacionado com a análise da presença das instituições de ensino superior no 

Facebook. De acordo com a análise realizada, é possível comprovar o que foi 

proposto por Dabner (2011), sendo que as instituições de educação tendem a 

estar cada vez mais focadas em criar conteúdos que podem ser uma forma de 

interação, e por isso recorrem ao Facebook para proporcionar experiências e 

estabelecer uma comunicação activa com o seu público-alvo.  

De modo a analisar a interatividade, realizou-se o teste da ANOVA, que 

demonstrou não existir diferenças nos níveis de interatividade de instituições de 

áreas distintas no Facebook. Dado que não existirem diferenças entre as 

instituiçoes de áreas distintas, pode-se concluir que no geral possuem uma 

presença uniforme no Facebook, interagindo de forma consistente com o seu 

público-alvo. Isto demonstra que, de acordo com Roblyer et al. (2010), 

comparando instituições de ensino superior de diferentes áreas de estudo existe 

um esforço igual das instituições e dos estudantes de utilizarem alguns websites 

de social media para interações académicas. 

Tendo em consideração a realização do teste ANOVA para comparar 

instituições de ensino superior nacionais e internacionais, podem-se verificar 

diferentes níveis de interatividade no Facebook entre cada uma delas. De acordo 

com o estudo de Tiago e Veríssimo (2014), é possível, então, concluir que as 

instituições nacionais possuem no geral uma presença mais tradicional na 

internet, e menos interativa, enquanto as instituições internacionais têm uma 

presença mais inovadora e que tenta interagir mais com o seu público-alvo. A 

necessidade de fazer um número superior e com maior diversidade de 

publicações no Facebook resulta numa maior dedicação das instituições 

estrangeiras e no maior número de respostas por parte dos fãs, criando a 
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comunicação ativa com o público-alvo. As instituições de ensino superior 

portuguesas possuem níveis de interatividade mais baixos talvez por não terem 

ainda integrado totalmente o uso desta ferramenta nas suas estratégias de 

comunicação e de não comunicarem de forma tão ativa com o público-alvo do 

Facebook, não lhes permitindo, posteriormente, responder de forma igualmente 

ativa ou instantânea.  

Em conclusão, verifica-se o que foi proposto por Pollara e Zhu (2011), na 

medida em que o Facebook tem vindo a ganhar popularidade e que começa a 

ser visto com grande potencial por parte dos atores sociais nas instituições de 

educação. 

1.21. 6.2. Identificação do envolvimento das Instituições de Ensino 

Superior no Facebook 

No capítulo anterior foi apresentada a análise do envolvimento das instituições 

de ensino superior que responde ao segundo objetivo do presente estudo, 

relacionado com a identificação do envolvimento das instituições de ensino 

superior com o Facebook. De acordo com Tiago e Veríssimo (2014) o 

envolvimento relaciona-se com o reconhecimento de que o uso elevado do 

marketing digital traz elevados benefícios. A análise do envolvimento realizada 

entre as instituições de ensino superior procura compreender o grau de 

comprometimento que uma instituição de ensino superior tem no Facebook para 

com a sua amostra total de fãs. 

A realização do teste ANOVA permite concluir que não existe diferença no 

nível de envolvimento das instituições de ensino superior ao nível das diferentes 

áreas de ensino no Facebook. No entanto, de acordo com Tiago e Veríssimo 

(2014) é possível compreender que existem diferente níveis de envolvimento, e 

mesmo no seio de cada área é possível verificar que as que ocupam os primeiros 

cinco lugares de cada ranking apresentam o nível de envolvimento superior. 

Estas reconhecem que o uso do social media traz benefícios e por isso tentam 

interagir de forma consistente com o público-alvo. As seguintes posições já são 

ocupadas por instituições com os níveis de qualificação e dead-road, sendo 

instituições com expectativas baixas relativamente ao seu uso com um 
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comprometimento para com os fãs muito baixo, resultando em baixos níveis de 

envolvimento. 

Através da comparação dos níveis de envolvimento a nível internacional e 

nacional (teste ANOVA), é igualmente possível compreender que não existem 

diferenças estatísticas entre as médias internacionais e nacionais do 

envolvimento no Facebook. Desta forma, tal como se sucedeu no caso anterior, 

as instituições diferenciam-se apenas pelo nível de envolvimento que utilizam, 

pois, por exemplo, as primeiras dez instituições do ranking possivelmente são 

aquelas que reconhecem que o uso do social media traz realmente benefícios e, 

por isso, se dedicam mais ao número total de fãs que possuem, de maneira a 

dar respostas a todos eles. As restantes instituições, com níveis intermédios, tal 

como Tiago e Veríssimo (2014) sugerem, são aquelas que investem 

significativamente no social media, mas que têm expectativas baixas 

relativamente aos benefícios e, por isso, não são capazes de responder de forma 

consistente a todos os fãs. Por fim, encontram-se as cinco últimas posições do 

ranking internacional, que possuem o envolvimento de dead-road (Tiago e 

Veríssimo, 2014) ao apresentar uma ineficiência na abordagem realizada no 

Facebook, sendo exemplo disso o ISEL, pois apesar de presente no Facebook 

não interage de forma alguma com o seu público-alvo. 

Em conclusão, é possível comprovar o que Rojano e Calderón (2012) 

afirmaram, na medida em que as instituições de ensino superior vêem a 

presença no social media como um meio que as pode levar a um crescimento 

constante e a uma abertura para com os seus integrantes, mas, tal como Tiago 

e Veríssimo (2014) atestaram, é crucial compreender o envolvimento de cada 

instituição no mundo digital. 

1.22. 6.3. Contribuições Teóricas 

O estudo corrente destaca algumas contribuições teóricas, sendo que permite 

formar pressupostos que podem dar seguimento a estudos futuros na área do 

social media e na sua diferente utilização por cada instituição. O estudo 

demonstra que, tal como Rojano e Calderón (2012) assumiram, as instituições 

de ensino superior recorrem a esta plataforma (Facebook), de modo a interagir 

com o seu público-alvo de uma forma contínua e mais direta. Outra contribuição 
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relaciona-se com o estudo de Dabner (2011), demonstrando que as instituições 

de ensino superior analisadas estão, em geral, focadas na partilha, interação, 

colaboração e de socialização através do social media. O estudo permitiu, assim, 

mostrar que as instituições de ensino superior, internacionais e nacionais, têm 

vindo a estender a comunicação entre os atores sociais através do social media. 

De uma forma em geral, e de acordo com Barnes e Lescault (2011), o estudo 

contribui para a afirmação de que o Facebook é a plataforma de social media 

mais utilizada, sendo que a maioria das instituições analisadas utilizavam a 

plataforma diariamente, demonstrando que o Facebook é a ferramenta com o 

maior sucesso a nível das instituições de ensino superior. 

1.23. 6.4. Contribuições Práticas 

Ao nível das contribuições práticas, ou seja, ao nível da gestão, uma 

contribuição importante é o facto do presente estudo demonstrar que uma 

instituição ou empresa que esteja presente numa plataforma de social media, 

respetivamente o Facebook, e que comunique mais com o seu público-alvo, 

pode ter mais respostas por parte do mesmo e, como tal, um nível de interação 

maior para com o mesmo. É igualmente importante salientar o facto de certas 

instituições, apesar de estarem presentes nesta plataforma e de comunicarem 

com o público-alvo, não o fazem de forma suficientemente ativa para a amostra 

total de fãs que possuem, sendo que não atingem um nível de envolvimento 

elevado. As instituições de ensino superior que têm uma interação e 

envolvimento superior têm como vantagens serem vistas como universidades 

sociais, que criam um espaço aberto à conversação, passando a ser 

reconhecidas por isso; converter a universidade ao uso de plataformas sociais 

como uma ferramenta de trabalho e socialização; e promover a divulgação do 

conhecimento entre todos os intervenientes das instituições.  

1.24. 6.5. Limitações 

O presente estudo teve limitações relacionadas com a plataforma escolhida, 

o Simply Measured. A plataforma permite recolher apenas dados de 10 páginas 

de Facebook ao mesmo tempo, sendo que tem um limite diário de 20 páginas e 

o período de análise de cada relatório extraído corresponde somente a 15 dias. 
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Desta forma, a recolha de dados teve de ser feita em dois dias, pois a amostra 

em estudo tinha um total de 40 páginas, e devido ao período de análise ser um 

mês, teve de se realizar dois tempos de análise, pois cada relatório de análise 

correspondia a um total de 15 dias, obrigando-se a esperar mais 15 dias para se 

ter acesso aos dados de um mês completo. Tendo em consideração o tipo de 

informação recolhida, através da plataforma utilizada, esta pode ser um fator 

limitador para a medição da interatividade e do envolvimento, por se basear 

apenas naqueles dados e não considerar outros que o relatório da plataforma 

não gera. Por fim, as conclusões podem não ser suficientemente 

pormenorizadas para abranger todas as instituições e áreas de estudo a nível 

global. 

1.25. 6.6. Pesquisa Futura 

No futuro, o estudo poderá ser complementado com um maior tempo de 

análise e uma maior amostra de instituições de ensino superior, de maneira a 

verificar se existem algumas diferenças tendo em contra os meses em estudo ou 

as instituições escolhidas. Pode ser igualmente interessante, realizar-se um 

estudo semelhante mas com períodos de análise maiores e aplicado, por 

exemplo, a áreas geográficas distintas. O estudo dos tipos de conteúdos 

partilhados no Facebook pode ser analisado, a fim de se identificar a partilha de 

vídeos, texto, hiperligações, permitindo medir o empenho em partilhar conteúdos 

mais diversificados. Por fim, pode ser realizado o mesmo tipo de estudo, mas 

aplicado a mais plataformas de social media, como por exemplo o Twitter e o 

Linkedin, de modo a compreender se a interação e o envolvimento das 

instituições de ensino superior é semelhante nestas plataformas. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 – DADOS FACEBOOK (SIMPLY MEASURED) 
 

 
  Nº Publicações Nº 

Comentários 
Nº Likes Nº 

Partilhas 
Nº Fãs 

Economia e Gestão 

Católica Lisbon School 
of Economics and 
Management 3 0 45 7 16860 

Porto Business School 23 6 347 53 8529 
ISEG 17 24 1.564 160 18209 

ISCTE 31 46 2.157 438 35019 

Nova School of 
Business 36 15 1336 77 13932 

London School of 
Economics 97 429 31.895 3394 199768 

University of Pompeu 
Fabra 55 159 4.286 409 25205 

The University of 
Chicago Booth School 
of Business 44 82 5.368 497 106561 

Vlerick Business School 7 6 195 17 5292 

HEC Paris 25 83 4.524 417 65742 
Engenharia e Tecnologias     

Faculdade de 
Engenharia da 
Universidade do Porto 21 192 5819 1006 26380 

ISEL - Instituto 
Superior de Engenharia 
de Lisboa 0 0 0 0 5674 

Instituto Superior 
Técnico de Lisboa 29 21 1.601 222 22290 

Faculdade de 
Ciências e Tecnologia - 
Universidade Nova de 
Lisboa 74 12 785 59 8394 

ISEC - Instituto 
Superior de Engenharia 
de Coimbra 18 4 75 28 5550 

Stanford University 17 353 10.065 1452 923980 

California Institute of 
Technology (Caltech) 99 383 21.269 1083 200245 

Princeton University 93 817 63.945 3657 376215 

Massachusetts 
Institute of Technology 
(MIT) 54 854 33.917 4904 660478 

University of 
Cambridge 40 1075 51.302 4594 1250563 
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  Nº 

Publicações 
Nº 

Comentários 
Nº Likes Nº 

Partilhas 
Nº Fãs 

Ciências Naturais e da Saúde 

Escola Superior de 
Saúde de Alcoitão 85 56 1672 384 4926 

Escola Superior de 
Saúde da Cruz Vermelha 
Portuguesa 12 8 501 81 6349 

Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa 38 38 742 89 21620 

Faculdade de Ciência da 
Universidade do Porto 0 0 0 0 9241 

Escola Superior de 
Tecnologia da Saúde 31 2 622 132 6559 

University of Oxford 32 2970 15.224 15224 2272150 

Harvard University 42 3329 153.217 14068 4070606 

Imperial College London 31 90 3.217 318 95599 

Columbia University 58 154 4120 674 217831 

John Hopkins University 84 151 7.911 1247 99473 
Ciências Sociais e Humanas   

Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas - Nova 59 17 892 280 14086 

Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade de 
Lisboa 10 4 914 79 3586 

Instituto de Ciências 
Sociais da Universidade do 
Minho 31 5 355 35 2959 

Instituto de Ciências 
Sociais e Políticas da 
Universidade de Lisboa 24 4 277 49 9209 

Faculdade Ciências 
Humanas Católica 24 21 271 47 2098 

Yale University 75 664 38.900 3424 1063724 

University College 
London (UCL) 20 88 2.682 398 114472 

University of California, 
Los Angeles (UCLA) 43 353 9.870 403 24299 

University of Edinburgh 1 5 147 44 101124 

New York University 
(NYU) 58 1228 88.381 2509 422002 

 
 
 

 


