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1. RESUMO 

Este trabalho propõe a discussão da utilização de ferramentas disponíveis na 

rede social Facebook através do marketing digital, abrangendo os conceitos de 

marketing e suas transformações ao longo dos anos. 

Através de uma revisão bibliográfica coletamos informações pertinentes ao 

marketing digital através do facebook, abrangendo os avanços no marketing e a 

utilização das mídias como facilitador de comunicação para as empresas e suas 

relações com os clientes.  

 

2. INTRODUÇÃO  

Com o crescimento da tecnologia outras formas de marketing foram surgindo, 

trazendo novas possibilidades ás empresas. “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 et.al., 2003, p.34). 

A visão centrada na tecnologia falha constantemente ao considerar que os 

sites é que são responsáveis por moldar os internautas, quando na verdade é o 

oposto (TORRES, 2009, p. 64).  

Muitas empresas ainda não adotaram o modelo de pensamento coletivo e a 

possibilidade de identificar oportunidades simplesmente conversando com seus 

clientes nas mídias sociais (PORTO, 2013 p.10). Mas a atualização na forma de 

empreender e utilizar estratégias diferenciadas de marketing fazem parte desta era 

de tecnologia.  

As redes sociais digitais são uma das formas de comunicação que mais 

crescem e difundem-se globalmente, modificando comportamentos e 

relacionamentos (GABRIEL, 2010 p.193). Fazendo com que a maneira de se 

comunicar mude, trazendo novas formas de lidar com tais relacionamentos dentro 

da rede. 

De acordo com Torres (2009, p.66) quando falamos de marketing digital e 

Internet, estamos falando sobre pessoas, suas histórias e seus desejos. Estamos 

falando sobre relacionamentos e necessidades a serem atendidas. Portanto 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 uma maior 

visibilidade. 



Incluir a Internet como parte de seu planejamento de marketing, criando 

ações integradas que permitam utilizar melhor os recursos disponíveis, é 

fundamental (TORRES, 2009, p.61). 

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, ou seja, cada vez mais e mais empresas estão 

utilizando os recursos da Internet para alavancarem seus negócios, e o marketing 

digital no facebook está dentro deste “pacote” de possibilidades. 

 

3. OBJETIVO 

O objetivo deste artigo é relatar o impacto da visibilidade que o facebook pode 

trazer em resultados de marketing digital para a empresa.  

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA  

As etapas desta pesquisa compreendem: revisão bibliográfica constituída 

principalmente de livros, artigos científicos, dissertações sobre o assunto com base 

nos autores Castells (2003), Honorato (2004), Recuero (2008), Torres (2009), Vaz 

(2010), Gabriel (2010), Hunt (2010), Santos (2012) e Porto (2014). Com a revisão 

propõe-se discutir a utilização da rede social facebook a fim de acompanhar as 

mudanças realizadas ao longo dos anos no marketing, que com o tempo abrangeu-

se para marketing digital. 

 

5. DESENVOLVIMENTO:  

 

5.1 Conceito de Marketing 

O consumo de produtos é de alguma forma, estimulado por apelo persuasivo 

ou sedução de compra gerados por um (ou vários) elementos do marketing 

(HONORATO, 2004, p.5). Nesse sentido, o autor salienta uma das formas de atrair o 

desejo do cliente e garantir o seu interesse pelo produto. 

Para Honorato (2004, p.11) marketing é o processo de planejamento e 

execução da concepção, preço, promoção, e distribuição de idéias, bens e serviços, 



organizações e eventos para criar trocas que venham a satisfazer objetivos 

individuais e organizacionais. Sendo assim, o planejamento e execução serão 

norteados a partir das necessidades apresentadas pelos consumidores. 

Conforme referência de Kotler (2006) apud Gabriel (2010) a definição de 

marketing é a atividade humana dirigida para satisfazer necessidades e desejos por 

meio de troca. 

Para dar base ás necessidades apresentadas pelos autores, apresentaremos 

a teoria da Hierarquia das Necessidades de Maslow (Figura 1) citado por Kotler 

apud Honorato (2004): 

Necessidades: É um estado de falta, carência, gap, que está classificado em 

vários estágios. 

Desejos: São as formas que a necessidade toma, de acordo com a cultura e a 

personalidade de cada um. 

Trocas: São as transações entre uma organização e um cliente, gerando 

benefícios mútuos.  

 

Figura1 – Hierarquia das necessidades 
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Fonte: Honorato (2004) 

 

Percebe-se que a ênfase dada ao marketing basicamente está ligada ao 

alcance das necessidades dos consumidores, abrangendo desde as necessidades 

básicas até as de auto-realização, podendo assim chegar á real falta do cliente. 

 

5.2 Conceitos de Marketing Digital 

Com o crescimento da área e abrangência do assunto, os avanços 

tecnológicos ganham cada vez mais espaço, surgindo novos modelos de marketing, 

transformando o ambiente, e alcançando novos conceitos, com isso novas formas 

de despertar o interesse do consumidor foram surgindo, fazendo com que o tema de 

marketing digital ganhe destaque, trazendo novas contribuições para o campo.  



Entender a Internet não é mais uma questão de opção. Não se esconda atrás 

da ideia de que é possível fazer marketing sem Internet. Não se iluda, achando que 

criar um site resolve seus problemas (TORRES, 2009, p.45).  O conhecimento da 

ferramenta Internet é o “ponta pé” inicial para o mundo do marketing digital, tendo 

em vista que é a partir dele que possuímos os aparatos necessários para funcionar 

tal engrenagem. A respeito deste ponto Torres (2009, p.45) assinala: 

 
Quando você ouve falar de marketing digital, publicidade on-line, marketing 
web, publicidade na Internet ou quaisquer outras composições criativas que 
se possa fazer dessas palavras, estamos falando em utilizar efetivamente a 
Internet como uma ferramenta de marketing, envolvendo comunicação, 
publicidade, propaganda e todo arsenal de estratégias e conceitos já 
conhecidos na teoria de marketing. 
 

Ao contrário da mídia tradicional, em que o controle é dos grupos 

empresariais, na Internet o controle é do consumidor (TORRES, 2009, p.61). Haja 

vista que a Internet está disponível a todos, colocando produtos e serviços á 

disposição dos consumidores. Nesse sentido, (Castells, 2003, p.287) considera que: 

 

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). 

 

Em relação a investimento no marketing digital Torres (2009, p. 61) destaca: 

 
Se você não investir em marketing digital, você não só estará abrindo mão 
de falar sobre sua empresa para seus consumidores como estará deixando 
abertas as portas para que todos falem sobre sua empresa sem que você 
tome conhecimento ou possa participar do processo. 
 

 

A interatividade é um dos agentes que atuam nesse novo mundo em que há 

uma inteligência coletiva formada pela interconectividade – intangível e soberana 

(VAZ, 2010, p.53). 

As conexões deram um novo rumo ao marketing, agregando novos formatos 

e facilidades para alcançar um número maior de consumidores em todo o mundo e 

por falar em alcance a mobilidade de aparelhos móveis possibilitou ainda mais essa 

extensão é o que acrescenta Gabriel (2010, p. 194): 

A introdução na mobilidade, especialmente por meio dos smartphones, 
permitindo que as interações nas redes sociais sejam em tempo real (real 
time), em qualquer lugar, tem incentivado também, sensivelmente, a 
participação nas redes sociais digitais on-line. 



 
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. Portanto, essa 

exploração se estende para diversos campos favorecendo os usuários e seus 

interesses.  

 

5.3 Mídias sociais integradas ao marketing digital 

As mídias sociais são sites na Internet que permitem a criação e o 

compartilhamento de informações e conteúdos pelas pessoas e para as pessoas, 

nas quais o consumidor é ao mesmo tempo produtor e consumidor da informação 

(TORRES, 2009, p. 113).  

As mídias sociais têm um enorme poder formador de opinião e podem ajudar 

a construir ou destruir uma marca, um produto ou uma campanha publicitária 

(TORRES, 2009, p. 111). Já que nelas os consumidores acabam tendo a 

possibilidade de se expressar através de seus sentimentos e opiniões sobre um 

determinado assunto. 

Dentro desta ótica Torres (2009, p 111.) acrescenta: 

Para conseguir não só que a Internet fale bem de sua marca e produtos 
mas evitar que ela fale mal, você tem que estar à frente desse processo. 
Cabe à sua empresa gerar informações que permitam que seus clientes, 
atuais e futuros, conheçam e tenham experiências positivas com sua marca 
e seu produto. 

 

A visibilidade das mídias sociais e os relacionamentos das redes sociais são o 

que as tornam atraentes para o marketing digital. Essa visibilidade é proveniente de 

dois fatores principais: as redes sociais e o conteúdo colaborativo (TORRES, 2009, 

p. 114). 

Acerca disso o autor expõe que as redes sociais são criadas pelo 

relacionamento contínuo e duradouro das pessoas e das comunidades que 

participam e têm um valor intrínseco, pois criam uma enorme rede de propagação de 

informações.  

O conteúdo colaborativo cria um resultado muito mais atrativo e adequado 

para as pessoas do que o conteúdo individual (TORRES, 2009, p.114). Em síntese 

muitas empresas conseguem abranger seu campo de visão, observando e 

participando do compartilhamento de informações. 

As colocações do autor conduzem a seguinte percepção: 



Resumindo: as mídias sociais têm enorme visibilidade, uma forte rede de 
comunicação baseada em relacionamentos, um conteúdo poderoso e em 
grande volume. Ou você participa e se envolve ou será envolvido. Não há 
escolha: a única coisa certa é que estão falando e vão continuar falando 

sobre sua empresa e seus produtos e serviços, queira você ou não. (Torres, 

2009, p.116) 
 

Acerca disso podemos observar que as mídias sociais colaboram ativamente 

com a divulgação e compartilhamento de ideias e serviços, independente da 

participação dos usuários. 

 

5.4 Facebook como recurso para o marketing digital 

Quando o assunto é interação e compartilhamento de informações, não 

podemos deixar de citar as redes sociais, onde a troca de dados, ideias, produtos e 

serviços é o eixo principal.  

Para Recuero (2009, p. 69) uma rede social é sempre um conjunto de atores 

e suas relações. Permitindo o compartilhamento de informações a qualquer 

momento. Diante de toda essa interatividade não é a toa que uma das mais 

conhecidas redes sociais da atualidade vem se destacando, o Facebook. 

O foco inicial do Facebook era criar uma rede de contatos em um momento 
crucial da vida de um jovem universitário: o momento em que este sai da 
escola e vai para a universidade, o que, nos Estados Unidos, quase sempre 
representa uma mudança de cidade e um espectro novo de relações sociais 
(RECUERO, 2008, p. 171).  
 

De acordo com a pesquisa de Robert Half apud Santos (2012, p.47) o 

facebook foi o escolhido por 56% dos profissionais de Propaganda e Marketing, caso 

os mesmo tivessem que escolher apenas uma mídia social para trabalhar. 

Com mais de um bilhão de usuários em todo o mundo e com 

aproximadamente 90 milhões de brasileiros cadastrados, o Facebook ocupa um 

espaço muito importante na estratégia de comunicação e marketing de empresas de 

todos os portes (PORTO, 2014, p.51). Tornando-se uma das opções mais viáveis na 

atualidade para os empreendedores de todos os seguimentos. 

Grandes campanhas com investimentos milionários podem ser feitas, bem 

como a utilização de ferramentas gratuitas, e o “custo oportunidade” pode fazer a 

diferença nos resultados de qualquer negócio (PORTO, 2014, p.52). 

 



Assim como o Google, Yahoo e outras empresas, o Facebook também possui 

o seu algoritmo que filtra o conteúdo que vemos na rede social e ele se chama 

EdgeRank (PORTO, 2013, p.25).  

Segundo a autora em linhas gerais, o EdgeRank é uma forma utilizada pelo 

Facebook para definir, automaticamente, o que é mais relevante para nós, usuários, 

na rede social. Desta maneira, ele monitora tudo o que fazemos no Facebook, como: 

 Os links que clicamos; 

 As fotos que vemos; 

 Os conteúdos que curtimos, compartilhamos, comentamos; 

 As páginas que acessamos; 

 Os aplicativos que usamos. 

Desta forma as empresas também possuem filtros para lhe auxiliares no que 

é necessário. Para a autora a partir da compreensão do EdgeRank e como ele 

interfere no conteúdo que consumimos, é necessário que sua empresa crie 

estratégias para que o conteúdo divulgado por ela consiga atingir o maior número 

possível de pessoas.  

Para Porto (2013, p. 33) um novo elemento começou a ter mais peso no 

EdgeRank. Este elemento foi inserido em setembro de 2012, a causa da queda 

repentina: 

1. A reação de outras pessoas a um post específico: Se todos no Facebook ignoram 

ou criticam um post, é mais provável que ele não apareça para você. 

2. Se um post específico recebeu muitas reclamações: ou Feedback Negativo por 

outros usuários, você terá menos chances de ver este post. 

Diante disso, Porto (2013, p. 33) assinala: 

Sendo assim, muitas empresas estavam apenas considerando o 
engajamento dos seus fãs com o conteúdo e não consideravam o Feedback 
Negativo às postagens. O Feedback Negativo é um dado visível Facebook 
Insights. Sendo assim, um dos elementos que ganhou mais peso é a 
aceitação do conteúdo pelo fã que o recebe. 
 

Analisando as colocações fornecidas podemos perceber que a chave do sucesso 

para as empresas é a observação, tanto dos seus clientes, quando de suas 

postagens, tendo em vista que são os principais marcadores de satisfação para que 

o negócio possa obter êxito no Facebook. 

 

 



6. RESULTADOS 

O tema de marketing digital no Facebook apresentou como resultados uma 

opção a mais ás empresas, tendo em vista que com os avanços tecnológicos foi 

possível observar tais alterações através das mídias sociais e consequentemente as 

redes sociais que possui em sua essência a interatividade dessa nova era. 

A conectividade alcançou não somente as relações pessoais, mas também 

empresarias, considerando-se o grande número de acessos e de consumidores 

expostos e atentos neste vasto mundo web. 

Em suma com essa pesquisa podemos constatar que há muitos pontos 

positivos do marketing digital, sendo um deles a opção rentável e estratégica que as 

empresas adquirem em prol de benefícios e resultados, outro ponto positivo é a 

quantidade de ferramentas disponíveis nesta rede que possibilitam ainda mais a 

interação entre cliente e empresas, ou seja, sabendo usar corretamente tal 

ferramenta a empresa pode ter uma grande visibilidade, outro ponto positivo é o 

conhecimento que se alcança ao utilizar o marketing digital na rede, já que os 

clientes costumam expor suas ideias diariamente.  

 
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, autoconceito e outras 
variáveis psicológicas de seus fregueses. (STANTON, p. 90). 

 
Podemos ressaltar também os pontos negativos do marketing digital, esse é 

apresentado quando as empresas não exploram todas as ferramentas disponíveis 

ou quando não se atualizam sobre as estratégias vigentes no campo de marketing 

digital, lembrando que por ser uma era de constantes transformações, ela ainda se 

encontra em permanente movimento, portanto pôde-se constatar a importância de 

se filtrar as informações e reter somente dados pertinentes ao seu cliente, assim 

facilitará na hora de utilizar os recursos de marketing digital. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

O tema abordado neste trabalho abriu diversas arestas para discussão, e a 

primeira delas foi sobre o marketing e suas mudanças ao longo dos anos, 

principalmente no que diz respeito as suas estratégias, pois os consumidores 

acabaram obtendo mais facilidade em adquirir informações sobre os produtos e sua 



notoriedade no mercado. E toda essa facilidade se deve aos recursos que a Internet 

proporcionou aos usuários.  

A Internet trouxe a conexão através das mídias sociais, possibilitando a troca 

de informações entre os consumidores, permitindo a sua validação ou não do 

produto, serviço em questão. E com toda essa gama de possibilidades surge o 

marketing digital, com uma nova “roupagem”, disponibilizando novas ferramentas e 

formas de contato.  

Quando se fala em web o campo se estende para diversos assuntos, pois é o 

assunto do momento, e quanto mais compartilhamentos, comentários e curtidas de 

suas postagens mais visibilidade você ou sua marca adquirem. 

Dentro desta perspectiva as redes sociais surgem com o foco em 

relacionamentos pessoais, mas podemos observar que ela se expandiu, abrindo 

diversas possibilidades, dentre elas o da promoção de empresas e seus 

relacionamentos com os consumidores, podendo acompanhar o desempenho de 

sua presença por apenas alguns minutos, possibilitando a interatividade do 

consumidor juntamente com a administração das companhias, ou seja, há uma troca 

constante entre empresas e clientes, para um único fim, o dos consumidores de 

encontrarem o que necessitam e da empresa de traçar o público alvo de seu 

produto, atendendo assim os desejos de ambos. 

A facilidade é tanta que se as empresas não souberem administrar tal 

ferramenta a sua visão ficará estreitada e tudo isso o impedirá de expandir. Os 

recursos são disponibilizados, mas muitas vezes não são explorados corretamente 

pelas empresas, haja vista que as mesmas precisam estar atentas às informações 

que disseminam nas redes e quais os impactos destas informações para seus 

consumidores, pois são essas ações que permitiram o crescimento ou extinção da 

empresa no mundo do marketing digital. 
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