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SUSTENTABILIDADE NO FACEBOOK: A CIBERCULTURA COMO FERRAMENTA DE 

VENDAS 

RESUMO 

 
OBJETIVO: O presente artigo tem como objetivo evidenciar o funcionalismo dos novos modelos 

digitais de comercialização com diminuição no impacto ambiental e como o uso de mídias sociais 
podem auxiliar na troca de informações entre empresas e consumidores. A cibercultura tem 
crescido de forma vertiginosa, se propagando em diferentes classes sociais e culturais, uma vez 
que adentra o processo de busca nas mídias e a abertura deste novo mercado tem se 
demonstrado atrativo, promissor e sustentável. MÉTODO: A metodologia abordada se dará por 
meio, segundo Gil (2001) de levantamento bibliográfico e documental. Em relação à base 
conceitual, os autores mais relevantes são, Kotler (1996), Lévy (1999) Oliveira (2010). 
RESULTADO: O perfil dos consumidores modificou-se, assim sendo as empresas necessitam de 

novos meios de comunicação, se faz necessário o estudo das principais características do perfil 
da Geração Y e quanto disso afeta o consumo e a recepção às novas ideias, sugestões e 
recomendações nas redes sociais, além de demonstrar os recursos disponíveis para atender a 
esta nova demanda conhecida como cibercultura. CONSIDERAÇÕES: Talvez um dos fatos mais 
relevantes nesse trabalho não será a venda como um fim, mas um processo consciente de 
empresas que buscam estarem mais próximas de seus compradores, por meio do estudo de 
novas tecnologias e busca por mais conhecimento a respeito do comportamento do seu público-
alvo. 
 
Palavras-chave: Redes Sociais, consumidores, cibercultura. 

 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O uso da internet e de tecnologias móveis, tais como: telefones celulares, 

smartphones e computadores portáteis, possibilitaram uma comunicação mais rápida e 

uma relação estreita entre clientes e empresas. Tal comportamento modificou a maneira 

como as informações são disponibilizadas pelas pessoas, uma vez que anteriormente, 

quando na busca por determinado número de telefone, o lugar a se procurar eram as 

listas telefônicas e hoje, informações como estas são encontradas facilmente com o 

auxilio da internet. 

O presente artigo tem por objetivo analisar, discutir e compreender a forma 

como a Cibercultura tem crescido de forma vertiginosa, se propagando em diferentes 

classes sociais e culturais. Para Pierre Lévy (1999, p.15), a cibercultura “se constrói e se 

entende por meio da interconexão das mensagens entre si, por meio de sua vinculação 

permanente com as comunidades virtuais”. 

A forma como essa ferramenta adentra o processo de busca nas mídias e a 

abertura deste novo mercado tem se demonstrado atrativo, promissor e sustentável para 

as empresas que buscam alternativas de comunicação. Por meio desta nova forma de 

produzir conteúdo, produtos e ideias, diversas empresas vêm se transformando para se 

adaptar ao novo cenário mercadológico digital, assim como para que a diminuição do 



impacto ambiental seja real, mudando a forma de produção de informações, a fim de 

diminuir a degradação ambiental. Esta é uma nova fase na relação de compra e venda 

com o consumidor, um novo conceito no qual se vive a troca de modelos comerciais por 

uma nova interface, a interface gerada pelos milhões de bits, que levam informações a 

diversos espaços, em tempo real e geram trocas simultâneas de conteúdos em menos 

tempo possível.  

A Cibercultura tem se tornado a porta voz das organizações, o que 
possibilita a conexão em tempo real, em diferentes partes do mundo, vive-se 
hoje a troca de conteúdos em diferentes formatos e uma grande interação de 
grupos mesclados. Vivemos a era da globalização cibernética e o dilúvio das 
informações (BURTI et al, 2014, p.9). 

 
Tal relacionamento proporciona a integração das mídias sociais e os canais de 

busca que os usuários sentem similaridade para realizar a pesquisa e estabelecer um 

contato inicial com a empresa, gerando redes de contatos, propiciando interação pessoal 

e social de grupos similares e com interesses de comum acordo. 

Sabe-se que o e-commerce mudou a forma de se comercializar, exigindo que 

as empresas readéquem os canais de comunicação aproveitando as oportunidades 

oferecidas pela internet, a fim de obter uma relação mais estreita com seu consumidor, 

assim como Burti et al (2014) estudos apontam para a ideia de que as mídias exigem 

cada vez mais expertise e insight  do grupo responsável pelo desenvolvimento do projeto. 

O uso de redes sociais é uma maneira de deixar as pessoas conectadas o 

tempo inteiro, interagindo com familiares, amigos e acompanhados assuntos que 

agradam. Dentre diversas redes sociais o Facebook conseguiu reunir maior parte dessas 

características, e que inclusive soube-se adaptar ao mercado corporativo, uma vez que 

este pode ser utilizado na empresa, já que consiste em uma ferramenta para fazer com 

que a empresa esteja cada vez mais próxima ao consumidor. 

Este trabalho está dividido em 4 etapas: a) o estudo da Cibercultura com viés 

no estudo Sustentabilidade; b) o estudo do Comportamento do Consumidor e os fatores 

que influenciam, a utilização das redes sociais; c) o estudo da ferramenta Facebook, e, 

por fim; d) a apresentação de equívocos e dicas para potencializa utilização desta rede 

social. 

1.0. A CIBERCULTURA E SUSTENTABILIDADE 

As empresas possuem a missão de unificar as informações necessárias 

para elaborar uma estratégia com o intuito de aglomerar a maior parcela de consumidores 

para notoriedade da marca. Para tanto, algumas empresas podem se utilizar de diferentes 

mecanismos, a fim de maquiar e afigurar aos consumidores a ideia de uma empresa 



consciente, preocupada com o ambiente externo e interno da organização, uma vez que a 

“tecnologia que dispomos hoje pode reduzir consideravelmente o impacto humano nos 

ecossistemas, mas utilizá-los em todo o seu potencial continuará difícil enquanto os 

serviços oferecidos pelos ecossistemas forem percebidos como “gratuitos”, e il imitados e 

não receberem o devido valor”. (PEREIRA 2011, p.9). 

  É lícito dizer que as organizações devem compreender o processo de 

transformação da matéria, que é feita por meio de recursos naturais finitos, utilizados por 

toda sociedade e que podem colocar em risco outras gerações.  

   Diversas empresas buscam se tornar sustentáveis, preocupadas com o impacto 

da produção no meio que estão; de forma a fazer uso de materiais biodegradáveis, 

reduzindo a perda de matérias primas, reaproveitando materiais e promovendo ações de 

conscientização. Essas, e diversas outras ações podem resultar em uma melhora para 

empresa e para seus consumidores, quando buscam trabalhar pela consciência 

ambiental.  

A compreensão do que se pretende de cada um desses públicos é o primeiro 

passo para estabelecer um relacionamento desejado, analisando qual a necessidade a 

ser atendida e qual a expectativa do consumidor. Porém em meio a tanta diversidade 

encontrada na rede, um dos obstáculos mais árduos será o tempo, pois a rápida 

reprodução chamada de viral alcançará o consumidor em qualquer localidade em que ele 

estiver influenciando-o de forma positiva ou negativa com relação às suas escolhas. 

 

2.0. O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR  

Há alguns anos não havia estudos sobre o comportamento do consumidor, 

essa necessidade foi evidenciada e reconhecida após o surgimento do conceito de 

marketing, no entanto o entendimento dos comportamentos dos consumidores é de suma 

importância e útil para as empresas na elaboração de melhores estratégias e tomadas de 

decisões 

Limeira (2008, p.8) aponta o conceito de comportamento do consumidor como 

um conjunto de reações ou respostas dos indivíduos a determinados estímulos, enquanto 

que para Kotler (1996) o comportamento do consumidor é um conjunto de referências que 

servem de suporte para o conhecimento das culturas, valores, crenças e desejos.  

As empresas precisam entender quem participa do processo de decisão de 

compra e os meios em que são utilizados para realizar as buscas antes da efetiva 

compra. Para Karsaklian (2004), o consumidor é movido por estímulos exteriores que são 



decisivos no momento da compra, sendo assim é preciso apostar nas boas estratégias 

para apresentar um produto ao cliente, inovar e levar as informações onde ele está, bem 

como monitorar o pós-venda, caso contrário haverá uma barreira de impedimento e muito 

se perderá com relação ao relacionamento positivo entre ambos. 

 

2.1. O COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR Y 

Ao estudar o comportamento do consumidor percebe-se que exigências se 

modificaram de acordo com a nova geração. A geração do milênio, geração da internet, 

geração da tecnologia, são alguns dos diversos codinomes intitulados à Geração Y, que 

se conecta nas redes sociais, buscando rapidez nas informações, além de opiniões sobre 

produtos e empresas. 

A Geração Y zela pela troca de informações antes de consumir um produto 

assim como explora os sites varejistas em busca da melhor relação custo x benefício. 

Desta forma, coube às empresas investir em diferentes tecnologias e meios de interação 

para conseguir suprir a necessidade desta geração em ter informações completas diante 

de um clique. Estas adaptações impactaram fortemente o panorama comercial e configura 

um mercado diferenciado. 

A Geração Y é a geração da tecnologia, da internet, que concilia trabalho e 

lazer, busca valores éticos fortes e prioriza o aprendizado, as relações humanas e a 

realização pessoal e profissional. As crianças dessa geração crescem tendo o que os pais 

não tiveram: computadores modernos, TV a cabo, videogames e relacionamento por meio 

de redes sociais e conteúdos 24 horas por dia.  

A tecnologia e os dispositivos móveis permitiram a comunicação entre si como 

nenhuma outra geração o tinha feito anteriormente, de forma a partilhar experiências e 

informações sobre produtos e empresas, e principalmente interagir de maneira mais 

rápida pela internet e as diversas formas de redes sociais. 

Tapscott (2010) ensina que a Geração Y tem características bastante 

exclusivas, e que exigem uma nova postura das empresas. Ele afirma que os 

pertencentes dessa geração. 

[...] prezam a liberdade, especialmente a liberdade de escolha. Querem 
personalizar as coisas, apropriar-se delas. São colaboradores naturais que 
gostam de conversas, e não de sermões. Analisarão minuciosamente você e 
sua empresa. Querem se divertir, até mesmo no trabalho e na escola. A 
velocidade é normal. A inovação faz parte da vida. (TAPSCOTT, 2010, p.16). 

 
A formação dos hábitos de consumo das gerações anteriores foi influenciada 

pela televisão e rádio, já na Geração Y essa influência foi evidenciada por diversos meios 



de comunicação interativa, principalmente a internet, os celulares e smartphones e as 

redes sociais. É comum nos dias de hoje, antes de efetuar uma compra utilizar sites para 

pesquisar a reputação da empresa. Quanto mais informações, melhor. Desta forma, as 

empresas devem estar onde seu público-alvo está, acompanhar as mudanças, interagir e 

inovar para assim conquistar e fidelizar seus clientes. 

 

3.0 REDE SOCIAL: FACEBOOK 

Verificando as mudanças no comportamento do consumidor as empresas 

tiveram que se adaptar para entender e utilizar as redes sociais, e assim se aproximar dos 

seus clientes. Segundo a pesquisa Digital in 2016, da We Are Social, realizada ao longo 

do último trimestre de 2015, atualmente há no Brasil uma média de 45% da população 

ativa em redes sociais de todos os tipos. De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídias 

2015 – Secom, governo federal o Facebook é a rede Social mais acessada no 

Brasil.(http://marketingdeconteudo.com/redes-sociais-mais-usadas-no-brasil/.) 

Criado por Mark Zuckerberg e lançado em 2004, o Facebook, segundo 

atualização trimestral da empresa e a divulgação na página do Facebook, possui 1,7 

bilhões de usuário cadastrados, sendo cerca de 83 milhões brasileiros. Também há 1 

bilhão de usuários do Messenger e WhatsApp e 500 milhões no Instagram. O progresso 

com relação ao acesso e utilização da plataforma demonstra o quanto é fundamental para 

empresa estar conectada com as principais mídias sociais utilizadas na atualidade, por 

isso o Facebook desenvolveu em uma de suas páginas a aba “Facebook para empresas”, 

que explica como criar anúncios na página. 

 

                                        Fonte: https://www.facebook.com/business 
 

O site da empresa possibilita que o usuário delimite o seu público alvo e utilize 

a ferramenta com mais propriedade, uma vez que a plataforma descreve como gerar 

vendas online 

http://marketingdeconteudo.com/redes-sociais-mais-usadas-no-brasil/
https://www.facebook.com/business


 Segundo o Facebook Business, a configuração da página permite que as 

pessoas possam manter contato constante com a empresa pela criação da página. Todos 

podem criar uma, mas somente os representantes legais poderão criar páginas das 

organizações, empresas, marcas e pessoas públicas. O ícone Funções permite que o 

administrador da página atribua tarefas a outras pessoas que possuam conta no 

aplicativo, ajudando o gerenciamento da página. Não havendo uma quantidade máxima 

de pessoas que possam gerenciar as ações, mas deve-se salientar que é necessária uma 

conta própria para cada usuário.  

As tarefas serão atribuídas aos colaboradores de acordo com o nível de 

envolvimento estratégico para veiculação e instrumentalização das informações na 

página, isto é, cada pessoa pode ficar responsável por uma área. Funções: administrador, 

editor, moderador e anunciante.  

Para aumentar as vendas locais é possível acompanhar as ações do cliente e 

avaliar a eficácia dos anúncios, que permite à organização avaliar quantas pessoas 

visitam o negócio para fazer compras, assim como contatá-las novamente e lembrá-las 

sobre sua empresa com um Anúncio do Facebook. 

.O impulsionamento do aplicativo promove a visualização do produto ao maior 

número de pessoas que curtam a página. Deve-se evidenciar que as empresas podem 

realizar alcance aos clientes já conhecidos com segurança, proteção e privacidade com 

públicos personalizados.  

Aumentar o reconhecimento da marca é possível desde que a nova estrutura 

de comunicação propiciou a construção da relação com o cliente mais próxima por meio 

das publicações dos produtos e serviços na linha do tempo -time line-, assim como o 

impulsionamento do produto que é exibido às pessoas em destaque no Feed de Notícias 

da instituição. Esse contato constante aumenta as chances de o conteúdo ser direcionado 

ao público alvo, nutrindo os clientes atuais, assim como a busca por novos prospects. Os 

anúncios de divulgação permitem a promoção do negócio na região, trabalhando as 

necessidades e formas de atender o cliente, estimulando o interesse constante através 

das visitas à página. 

Gerar Leads consiste em conduzir o cliente, ou seja, deixar que solicitem uma 

demonstração, assinatura de boletim, informativo, cotação de preços com alguns cliques, 

fornece a possibilidade de obter informações mais relevantes. As perguntas podem ser 

abertas ou de múltipla escolha pelo do Facíleme do Facebbok. 



O Facíleme conhecido como F-Commerce é uma ferramenta que intermedia 

e integra a forma de pagamento por meio do PagSeguro, permitindo segurança na venda 

do produto por de cartões de crédito e débito de diversas bandeiras, o que garante 

personalização da página, instalação simples e rápida, cupons de desconto para os 

clientes, acesso a dispositivos móveis (celulares e tablets).  

A nova estrutura de comunicação propiciou a construção da relação com 

o cliente mais próxima por meio das publicações dos produtos e serviços na linha do 

tempo -time line-, assim como o impulsionamento do produto que é exibido às pessoas 

em destaque no Feed de Notícias da 

instituição, esse contato constante aumenta as 

chances de o conteúdo ser direcionado ao 

público alvo, nutrindo os clientes atuais, assim 

como a busca por novos prospects. Os 

anúncios de divulgação permitem a promoção 

do negócio na região, trabalhando as 

necessidades e formas de atender o cliente, 

estimulando o interesse constante através das 

visitas à página. 

 

Fonte: https://www.facebook.com/business 

 

 4.0 DICAS DE USO DA FERRAMENTE FACEBOOK EMPRESARIAL 

 

Os consumidores levam uma vida acelerada, por isso exigem respostas 

rápidas e produtos que satisfaçam suas necessidades e desejos; estão em constante 

procura por produtos e serviços inovadores e customizados; são impacientes e valorizam 

muito o atendimento que recebem, preferindo ser atendidos por indivíduos capacitados, 

educados, atenciosos e simpáticos, podendo esse ser um critério ao decidir em qual local 

realizará uma compra. 

Com essa facilidade de conexão nos meios digitais o comportamento do 

consumidor modificou devido à influência recebida por celebridades e grupo de amigos, 

os pertencentes da Geração compartilham, adquirem e valorizam opiniões sobre marcas 

e produtos. 

https://www.facebook.com/business


Percebe-se que é preciso se adaptar aos consumidores e se atentar às novas 

necessidades que surgem com o passar dos anos e com o surgimento de novas 

gerações. Com o uso das redes sociais o conteúdo é visto por muitas pessoas e se 

espalha rapidamente, desta forma deve se ter um grande cuidado ao decidir utilizar essa 

mídia. 

O Facebook é uma rede social relativamente nova, sendo assim como base 

nos estudos realizados pela própria página do Facebook www.facebook.com e o Canal da 

instituição no Youtube  www.youtube.com/user/theofficialfacebook podem se destacar os 

principais equívocos ao se utilizar a ferramenta: 

 Criar um perfil e não uma página: Perfis são direcionados para pessoas comuns e 

páginas, conhecidas como Fan Pages são para empresas ou figuras públicas por 

disponibilizarem ferramentas de acesso, como gráficos, números de visualizações. 

 Só anunciar promoções: É necessário gerar conteúdo relacionado com a marca para 

criar um relacionamento dinâmico com os consumidores. Fazer postagem com relação 

aos benefícios do determinado produto faz com que clientes percebam valor no produto. 

 Não se preocupar com a aparência: Apesar de existir um modelo padrão a página deve 

ser personalizada para manter a identidade visual da marca. 

 Não responder rapidamente: Essa ferramenta é escolhida por ser mais rápida, sendo 

assim, uma mensagem mal respondida pode ser um fator para a perda da venda. 

 Desrespeitar os clientes: É mais fácil avaliar o caso, pedir desculpas e propor uma 

solução adequada do que excluir o comentário com a reclamação. 

 Abandonar a página: Deixar a página desatualizada, sem postagens recentes ou sem 

as informações completas faz com que as pessoas percam o interesse pelo conteúdo. 

 Perfil incompleto: Não inserir o telefone, endereço, horário de funcionamento no local 

indicado. 

Desta forma se buscou entender melhor a ferramenta e as pessoas que a 

utilizam e se propõe aqui algumas dicas que podem ajudar uma empresa a utilizar a 

ferramenta com seu maior potencial. 

 

 Site: Se a empresa já tem um site o conteúdo deve ser publicado na integra neste site 

e divulgado o link com breve resumo na linha do tempo da sua Fan Page, isso é uma 

maneira de atrair os clientes para o site, onde poderão ter informações mais completas.  

http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/user/theofficialfacebook


 Compartilhamento: Incentivar os consumidores a compartilharem a postagem, que 

consequentemente será visto por mais pessoas, aumentando os seguidores e potenciais 

clientes. 

 Horário: Realizar a publicação no período do dia que o público alvo possivelmente 

estará online. Percebe-se que os adultos têm tendência a utilizar o facebook no meio do 

dia, no horário do almoço e no período da noite, após a jornada de trabalho. Já para o 

público adolescente, que tem mais tempo livre e tem um acesso constante o período da 

tarde e noturno são os mais indicados.  

 Imagens: O impacto visual chama atenção, as imagens podem representar um anúncio 

e ser entendida em poucos segundos, diferente de um texto. 

 Interação: As pessoas estão nas redes sociais porque gostam de interação, sendo 

assim deve ser realizar postagens onde os consumidores possam participar, contar 

alguma história, tirar dúvidas nos comentários. É importante que as pessoas saibam que 

devem curtir ou comentar uma postagem. Ao invés de publicar “Nossa nova coleção de 

verão”. Publique: “Nossa nova coleção de verão. Curta se você gostou e compartilhe com 

as amigas para aproveitarem também.” com uma foto e um link dos produtos. 

 Não falar somente da empresa: Não se deve postar somente as promoções da 

empresa, e sim intercalar com outras maneiras de atração. Uma imobiliária além de falar 

sobre imóveis a venda pode utilizar posts de arquitetura, decoração, sustentabilidade. 

Uma loja de colchões além das promoções pode demonstrar a maneira correta dormir, os 

benefícios de um bom colchão, as recomendações de cada densidade da espuma. Uma 

empresa que vende produtos saudáveis, além de publicar seus produtos pode demonstrar 

o poder dos alimentos, para que serve cada ingrediente e os benefícios para a saúde. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para conquistar a Geração Y como cliente, as empresas precisarão investir em 

personalização, estratégia e marketing digital, interação constante, agilidade e maneiras 

inovadoras de atrair a atenção desse público, já que as formas de comunicação não são 

os mais antigos jornais e rádio, agora a interação é virtual. 

A compreensão do que se pretende de cada um desses públicos é o primeiro 

passo para estabelecer um relacionamento desejado, analisando qual a necessidade a 

ser atendida e qual a expectativa do consumidor. Porém em meio a tanta diversidade 

encontrada na rede, um dos obstáculos mais árduos será o tempo, pois a rápida 



reprodução chamada de viral alcançará o consumidor em qualquer localidade que ele 

estiver influenciando-o de forma positiva ou negativa para companhia.  

Estará em desvantangem a empresa que não se esforçar para realmente 

entender essa transição de gerações e atender as necessidades e desejos dos 

consumidores atuais, se adaptarem às novas ferramentas, utilizar as redes sociais que os 

clientes fazem parte e buscar diferentes maneiras de interação, que a cada dia estão mais 

diferenciados. 
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