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1. RESUMO

          Será abordado nesse trabalho por meio de referências bibliográficas a 

importância para o crescimento da empresa através do marketing digital no 

facebook. Para isso contamos como base para análise os relatos de Tara Hunt em o 

poder das redes sociais e as demais informações a disposição nos livros que 

relatam histórias sobre marketing digital.

2. INTRODUÇÃO:

O marketing digital é um conjunto de ações e divulgações que as empresas

podem realizar por meio das redes sociais, isso faz com que a empresa tenha mais

visibilidade,  tendo  em  vista  que  hoje  a  população  cada  vez  mais  jovem  está

ingressando nas redes sociais. 

De acordo com Reed (2012, p.95) “A mídia social consiste em criar conteúdo

verdadeiramente valioso, que sua comunidade vai apreciar e querer compartilhar”.

Atualmente,  o  lançamento  de uma animação em 360°  no facebook gerou

polêmica,  a  empresa  tornou-se  a  primeira  a  utilizar  a  nova  tecnologia  na  rede

brasileira, em menos de quatro dias a animação atingiu quase 150 mil visualizações

e 1.500 compartilhamentos.

3. OBJETIVOS:

Realizar uma pesquisa para relatar o impacto da visibilidade que o facebook

pode trazer em resultados de marketing digital para a empresa.  

“Tecnologias permitem ao ser humano ampliar suas potencialidades, estender

seus sentidos e controlar o meio natural e o social em que vive. Nela estão contidas

nossas virtudes e vêm embutidos nossos defeitos” (POLISTCHUCK;TRINTA, 2003,

p.34)

4. METODOLOGIA DE PESQUISA 

O método de pesquisa utilizado para realização deste trabalho foi à pesquisa

bibliográfica  e  teses  que  ofereceram  uma  quantidade  impressionante  de

informações.   A  mesma  foi  desenvolvida  com  base  em  material  já  elaborado,

constituído principalmente de livros, artigos científicos, dissertações.



5.DESENVOLVIMENTO: 

As redes sociais são estruturas composta por pessoas e/ou organizações,

conectadas por vários tipos de relações. 

Segundo Hunt (2010, p. 135) “Um dos valores das redes sociais é que as

pessoas podem atrair as outras para solucionarem problemas comuns.”, ou seja, o

poder dessas redes é explorar as conexões que as pessoas já têm.

De acordo com a pesquisa  de mercado da Nielsen,  divulgada em janeiro

deste ano, a propaganda na web apresentou crescimento de 32,4% em 2015, no

mundo todo.

As principais ferramentas para o marketing digital no facebook são:

Fácil acesso ao facebook - Hoje em dia qualquer pessoa consegue criar um

perfil de relacionamento no facebook, a única distinção criada é referente à idade, só

são permitidos usuários que tenham acima de treze anos. Isso faz com que diversas

gerações tenham acesso à mesma informação, mas não foi sempre assim:

“Pouca gente sabe,  mas se não fosse pelo backbone,  provavelmente  não

teríamos acesso à internet em nossas casas, empresas, nos shoppings e outros

ambientes. Backbone significa “espinha dorsal”, e é o termo utilizado para identificar

a rede principal pela qual os dados de todos os clientes da Internet passam. É a

espinha dorsal da Internet” (SILVA,2009). 

Usuários presentes no facebook – Já são 1,6 bilhões de usuários mensais

ao redor do mundo, sendo 99 milhões o número de brasileiros ativos por mês na

rede social.  O Facebook divulgou,  no final  de janeiro,  os números referentes ao

último trimestre de 2015 na maior rede social do planeta, isso faz com que qualquer

anúncio possa se espalhar com facilidade tendo uma maior visibilidade.

“A internet é o coração de um novo paradigma sociotécnico, que constitui na

realidade  a  base  material  de  nossas  vidas  e  de  nossas  formas  de  relação,  de

trabalho  e  de  comunicação.  O  que  a  internet  faz  é  processar  a  virtualidade  e

transformá-la  em  nossa  realidade,  constituindo  a  sociedade  em  rede,  que  é  a

sociedade em que vivemos”. (CASTELLS, 2003, p.287).

Sistema de compartilhamento em todas as mídias – O Facebook lançou o

compartilhamento de arquivos para grupos, que além de trocar informações e links

entre os membros também envia arquivos e documentos. Não só no facebook, mas



de  forma  que  esse  compartilhamento  se  estende  para  todas  as  outras  mídias

(whatsaap, sms, mensseger e outros). 

  

7. RESULTADOS PRELIMINARES:

Antes de tudo, a escolha do tema foi elaborada com base em uma rede social

onde a população geral está cada vez mais conectada tornando-a assim a maior

rede social do mundo.

Em suma com essa  pesquisa  queremos constatar  os  pontos  positivos  do

marketing  digital  o  que  com certeza  é  uma estratégia  que  as  empresas  devem

adotar em prol de benefícios e resultados, sabendo usar corretamente a ferramenta

a  empresa  pode  ter  uma  grande  visibilidade  gastando  pouco,  além  disso,  o

marketing digital através do facebook ajuda as empresas a conhecer melhor os seus

clientes.

“Para  elaborar  um  plano  de  marketing  bem  sucedido,  geralmente  uma

empresa  deve  descobrir  o  máximo  possível  a  cerca  dos  motivos,  atitudes,

convicções,  interesses,  valores,  personalidades,  auto  conceito  e  outras  variáveis

psicológicas de seus fregueses. (STANTON, 90)”.
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