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Marketing de Conteúdo no Facebook 
 

Resumo 
 

Estamos numa época em que os clientes estão bem informados e tomam decisões 

de compra mais aprofundadas. Para criar um valor sobre o produto no inconsciente 

do consumidor deve-se estabelecer uma relação de confiança e credibilidade, que 

prossegue além de promessas e da emoção na compra. Há a necessidade de 

facilitar a tomada de decisão do consumidor e com essa finalidade pode ser aplicado 

o marketing de conteúdo. Os acontecimentos que estimulam as ações de varejo são 

disseminadas no meio digital, nas redes sociais e principalmente no Facebook. A 

concorrência no meio empresarial cresce diante dos inúmeros canais de 

comunicação, e por isso as empresas necessitam se destacar produzindo os 

melhores conteúdos, atraindo novos usuários, pois na internet o consumidor só 

visualiza aquilo que interessa a ele. O conteúdo compartilhado nas redes sociais 

deverá ser referente à área de atuação da empresa, passando confiança para os 

usuários e fazendo com que eles acreditem no negócio divulgado. 

 
Introdução 
 

Na era da informação, em que muitas relações são fomentadas via rede 

mundial de computadores, aproximar produtos, marcas e serviços de seus 

consumidores tornou-se essencial para que empresas e possíveis clientes se 

aproximem, discutam e exponham seus interesses.  

Além de todos os recursos disponibilizados pela internet, as redes sociais, 

antes vistas como ambiente para simples interação, agora são também o território 

em que são definidas e executadas grandes estratégias de comunicação.    

Para utilizar de maneira eficiente tais espaços, como o Facebook, que 

concentra a maior quantidade de usuários ativos, um bilhão em todo o mundo, 

ferramentas como o Marketing de Conteúdo são aliados que impulsionam a 

interação e  transformam cenários.            

A possibilidade de analisar e contextualizar este novo momento da 

comunicação justifica o estudo proposto. A comunicação virtual possibilita a 

aproximação das pessoas, mas ao mesmo tempo ainda é estigmatizada pela não 

credibilidade.  
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A oportunidade de realizar um estudo dirigido às oportunidades e 

fragilidades proporcionadas pela aproximação via redes sociais, se traduz em um 

novo caminho para o estudo da comunicação virtual.  

Os estudos já realizados foram estabelecidos tendo como referência os 

meios tradicionais, ou seja, radio, televisão, jornais, revistas, etc. A comunicação via 

internet, se tornou um novo meio de comunicação de massa, com inúmeros 

diferenciais entre receptor e emissor. Estamos nos encaminhando para que a 

comunicação virtual nos direcione para um novo momento de pesquisa em 

comunicação de massa. 

A elaboração de um estudo direcionado à análise desse novo meio de 

comunicação de massa, nos leva a uma pesquisa relacionada a todo processo de 

recepção já estabelecido, tendo como referência as indicações de um momento de 

hiper-modernidade.   

 
Objetivos 
 

 O objetivo geral da pesquisa deverá se direcionar para o entendimento e 

análise da comunicação virtual via redes sociais. 

O objetivo específico será o estudo, análise e possíveis aplicações do 

marketing de conteúdo, nas suas diversas possibilidades de atuação junto ao 

publico consumidor. 

 

Metodologia  
 

Com mais de um bilhão de usuários ativos em todo o mundo e mais de 76 

milhões apenas no Brasil, o Facebook continua atraindo mais pessoas interessadas 

nessa rede social.  

Não só pessoas, mas também empresas estão aderindo ao mundo social, 

para garantir o seu posicionamento e reconhecimento nesse novo "mundo" virtual. 

Uma Fan Page ou um perfil empresarial no Facebook, não é garantia de bons 

resultados se não souber como administrar e interagir com os usuários e possíveis 

clientes.   

Simultaneamente serão estudados os resultados dessa aproximação, quanto 

aos elementos que favorecem a continuidade desses relacionamentos e as 

possíveis contribuições que possam ser sugeridas.  
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Os estudos para um marketing de conteúdo eficiente, através do Facebook, 

terão como base estudos bibliográficos, referentes ao processo de comunicação e 

aproximação do cliente com a empresa. 

 
Desenvolvimento 
 

A produção de conteúdo para os meios digitais se orienta na convergência 

das mídias. As redes agregam conteúdos gerados pelos meios como televisão, rádio 

e meios impressos. A difusão proporciona e fomenta os conteúdos distribuídos nas 

diferentes plataformas. 

Estabelecendo este princípio como referência para os estudos de produção 

de conteúdo voltado para o marketing digital, o caminho indicado será em 

estabelecer os objetivos quanto ao conteúdo.  

A pretensão de aumentar a lealdade dos seguidores ou o conhecimento e a 

fixação da marca são os objetivos freqüentes. 

A principal questão não seria a plataforma utilizada, mas o que queremos 

dela, como falaremos como nosso público na web.  O conteúdo com qualidade deve 

ser a marca do marketing digital na rede social.  

O facebook representa o fenômeno da multiplicação da mensagem e a 

convergência aplicada das informações. A replicação reforça a mensagem e 

seguindo os princípios do marketing tradicional e da propaganda, conhecer o 

produto o torna desejado. 

A mensagem continua a ser o princípio da comunicação. Teóricos modernos 

como Roland Barthes, Marshall McLuhan e Jean Baudrillard vislumbraram os rumos 

da comunicação e suas conclusões justificam o momento dessa evolução 

tecnológica conhecida por novas mídias. 

A propaganda segundo Zeca Martins (2011) é uma ferramenta de marketing, 

mas uma ferramenta tão complexa quanto digamos uma orquestra poderia ser 

enquanto ferramenta das artes. Mensagens com recursos visuais têm um grande 

apelo para compartilhamento, principalmente em redes sociais. 

 

Resultados Preliminares 

Neste início de pesquisa nossas referências foram os princípios de Pierre 

Levy em Inteligência  Coletiva  (2000) sobre o pensamento baseado na velocidade e 
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nas transformações da informática e das tecnologias da informação, no mundo 

contemporâneo. A construção de um mundo virtual, o ciberespaço dando espaço 

para o sentido de significação e de inteligência coletiva ou pensamento coletivo. 

Em Cultura da Convergência, Henry Jenkins expõe o intercâmbio e a 

cooperação entre as plataformas, evidenciando que o fluxo de informações e os 

conteúdos postados retratam a constante migração existente nos meios de 

comunicação e consequentemente a cooperação existente entre as diversas mídias.  

 Em # Mídias Sociais: perspectivas, tendências e reflexões, Patrícia Moura 

completa: “... vivemos em uma era onde o papel do individuo como usuário, 

consumidor e produtor de conteúdo se confunde ”. 
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