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RESUMO 
Pretende-se neste artigo abordar aspectos teóricos e práticos que norteiam o 

Marketing Online, demonstrar os aspectos aos quais o mesmo vem sendo 

trabalhado e aplicado nos últimos anos, ilustrar uma das diversas maneiras de 

utilizá-lo em pequenos negócios, provar a influência do Marketing Online na 

construção de marcas, além da comprovação da solidificação das pequenas 

empresas no universo online, demonstrando a importância do mesmo. Desde a 

criação e popularização da internet (entre 1995 e 1998) o Marketing Online vem 

sendo objeto de pesquisas e controvérsias, entretanto, com a necessidade 

constante de utilização do mesmo, logo fez-se necessário o uso da internet para fins 

lucrativos e institucionais, a fim de propagar uma marca e gerar capital sobre a 

mesma. Esta iniciativa vem sendo desenvolvida desde a criação de grandes portais, 

como o MSN e sites de pesquisas, através deles surgiram as primeiras ações das 

empresas, visando o uso crescente da internet e através da propagação da mesma, 

oferecer seus produtos e serviços online, quebrando aos poucos o velho tabu de 

compras apenas em lojas físicas. Este texto está dividido em duas partes: na 

primeira é apresentado alguns aspectos conceituais relativos ao método 

comparativo de aplicação do Marketing Online através do Facebook de duas 

pequenas Editoras (Bezz e PL), onde as falhas identificadas e suas respectivas 

soluções serão aplicadas somente na Editora Bezz. Na segunda, tem-se um 

pequeno histórico do projeto, com sua dinâmica e seus resultados. 

INTRODUÇÃO 
Esta pesquisa acadêmica trata-se de um estudo comparativo sobre como funcionam           

as mídias sociais e o marketing online de duas editoras de médio porte. Para tal,               

utilizaremos as editoras Bezz e Planeta Literário como objetos de estudo, as quais             

possuem a mesma segmentação e público alvo, a fim de sugerir melhorias e             

efetivamente aplicá-las em todas as plataformas de mídias sociais de uma só            

editora, assim demonstrando a importância da constante otimização do uso de           

mídias e o marketing online na rotina de pequenas e mídias editoras.  

Entende-se que as mídias sociais e o marketing online estão diretamente           

conectados, visto que a tendência do uso dos mesmos tanto em pequenas como em              

grandes empresas vem se tornando crescente ao longo dos anos e tendem a serem              



otimizados em prol da consolidação das mesmas no mercado.  

OBJETIVOS 
Objetivo geral: 

Realizar pesquisas nas plataformas de mídias sociais de maior relevância no meio            

literário e analisar suas estratégias de marketing e formatos de publicação em suas             

mídias sociais, no período de um ano, onde haverá comparações na forma em que              

as editoras publicam seus conteúdos e interagem com seu público.  

Objetivo específico: 

Identificar as principais falhas na comunicação com seus usuários, formatos de           

publicações, uso correto de hashtags, formato padrão de banners, padronização de           

textos e etc. Assim sugerindo melhorias, as quais serão aplicadas na Editora Bezz,             

demonstrando a importância do uso correto das mídias sociais e da estratégia de             

marketing no desenvolvimento da mesma.  

METODOLOGIA 
A metodologia escolhida para dar fundamentação a este estudo está na comparação            

inicial de como as editoras as utilizam atualmente e como será no futuro após as               

melhorias aplicadas na Editora Bezz.  

DESENVOLVIMENTO 
A pesquisa iniciou-se em meados de fevereiro de 2017, onde foram monitoradas as             

atividades das Editoras em suas mídias sociais, tais como: número de curtidores,            

média de comentários, compartilhamentos e interações - no geral - em suas            

respectivas páginas. Através dos dados levantados, foram constatadas pequenas         

falhas, dentre elas: uso inadequado do formato de banners, textos longos, uso            

incorreto ou inexistente de hashtags, links sem especificação de direcionamento,          

pouca interação com os seguidores da página e pouca atualização de conteúdos            

nas mesmas. 

Após a identificação dessas falhas, a Editora iniciou um processo de inovação, onde             

os banners - quando anunciando títulos novos - serão acompanhados de textos mais             

curtos e a opção de “ver mais”, será um hiperlink, redirecionando os curtidores da              

página até o e-commerce ou ao site oficial da empresa, estimulando assim a compra              



dos seus títulos e a fixação da marca, onde os clientes irão conhecer um pouco mais                

sobre a Editora.  

RESULTADOS PRELIMINARES 
A partir de melhorias já aplicadas, é notável o crescimento de curtidores da página              

“Livros Editora Bezz”, iniciada com 6.841 seguidores, onde em agosto de 2017,            

houve um aumento para 7.581 curtidas, gerando o alcance de 740 curtidas,            

enquanto a Editora Planeta Literário, com 6.118 seguidores, tem agora 6.979           

seguidores, gerando um alcance de 861 seguidores, ultrapassando o alcance da           

Editora Bezz, utilizando dos mesmos métodos. 

 

FONTES CONSULTADAS 
Facebook (Editora Bezz): https://www.facebook.com/livroseditorabezz/ 

Facebook (Editora PL): https://www.facebook.com/editoraplanetaliterario/ 

https://www.facebook.com/editoraplanetaliterario/





