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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como foco de estudo o comportamento do consumidor 

online, em relação à publicidade oline nas redes sociais.  

Haverá uma breve apresentação da história da internet, citando como se sucedeu 

sua evolução no Brasil e no mundo e sobre como se deu a introdução da publicidade nos 

meios onlines através da internet, mais especificamente das redes sociais. Onde será 

abordada em detalhes, a função individual das redes sociais mais utilizadas e como cada 

uma pode ser utilizada como ferramenta publicitária.  

E será apresentado uma pesquisa quantitativa para auxiliar no desenvolvimento 

deste estudo. 

 

 

Palavras-chaves: Redes sociais; publicidade online; internet; ferramenta publicitária. 



 

 

ABSTRACT 

 

This paper focuses on the study of consumer behavior online, in relation to 
advertising pages on social networks. 

There will be a brief presentation of the history of the internet, citing as if it came their 
evolution in Brazil and in the world and about how did the introduction of advertising in the 
media online through the internet, more specifically of social networks. 

And will be presented a quantitative research to assist in the development of this 
study. 

 

 

Keywords: social networks; online advertising; advertising tool. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A internet, segundo uma pesquisa realizada pelo G1, é um dos meios de 
comunicação mais utilizados no mundo e vem tendo um crescimento acelerado em 
desenvolvimento tecnológico e investimentos. 

Além de aproximar pessoas e tornar variadas ações mais interativas através de sites 
e mídias sociais, ela também trouxe uma grande mudança para o mundo dos negócios, 
facilitando o acesso do consumidor a informações de produtos e serviços. 

Com a evolução da internet, é necessário que seus usuários também se aprimorem 
na forma de utilizá-la. Sendo assim junto com o grande sucesso das redes sociais online, 
as empresas viram a necessidade de se adequar a esse meio, para que possam divulgar 
ainda mais seus produtos/serviços e obter um contato mais rápido e direto com o cliente. 

Atualmente as empresas têm investido altos valores em publicidade, principalmente 
no marketing digital, utilizando de redes sociais como facebook, instagram e outros não só 
como meios de entretenimento, mas como fortes meios de divulgação. 
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CAPITULO I. PUBLICIDADE 

 

 

1. O termo publicidade 

Publicidade é a arte de tornar público, algum tipo de produto ou pessoa, ação essa 
que é denominada também como campanha publicitária, fazendo divulgações com fins 
lucrativos por diversos meios de comunicação, como revistas, jornais, televisão, rádio, 
internet e outros. 

A propaganda é a técnica de criar opinião pública favorável a um determinado 
produto, serviço, instituição ou ideia, visando a orientar o comportamento humano 
das massas num determinado sentido. (Código de Ética dos Profissionais da 
Propaganda Outubro de 1957) 

 

2. O papel da publicidade 

O papel da publicidade é transmitir ao consumidor, cliente, mercado, as diversas 
possibilidades de compra que ele tem em produtos e serviços variados. Ela tem a missão 
de tentar prender a atenção deles, os surpreendendo, trabalhando direta e indiretamente 
com o subconsciente do consumidor. 

“Assim como o Sol, a propaganda também nasceu para todos. Ela é indispensável 
para ajudar-nos a criar uma boa reputação (ou imagem) para nosso negócio, ou 
nossa marca, para ajudar-nos a crescer mais depressa (...) Não há propaganda, 
por melhor que seja, capaz de enganar o comprador por muito tempo. Se o 
produto ou o serviço não corresponde ao que foi prometido, o cliente não volta 
mais. Entretanto, quando temos um bom produto, e pedimos por ele um preço 
competitivo, a propaganda certamente nos ajuda a atrair mais clientes e a vender 
mais do que venderíamos se não a utilizássemos. (GRACIOSO, 2002, p.49) 

A publicidade foca seu público alvo de acordo com seu produto de venda, tendo em 
vista que no mercado, existem vários produtos semelhantes, porém de marcas diferentes, 
e é obrigação da publicidade, fazer com que um produto se sobressaia diante de seus 
concorrentes. 

Hoje uma empresa depende de uma boa publicidade, por conta disso ela pode ser 
lembrada por causa de detalhes, símbolos ou cores, tendo com isso grande influência na 
decisão de compra do consumidor, enquanto ele se depara com inúmeras opções 
diversas e desconhecidas. 
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CAPÍTULO II – PUBLICIDADE NA INTERNET 

 

 

1. Internet 

1.1 A evolução da internet 

A internet surgiu nos Estados Unidos em 1969. Conhecida na época como ARPAnet 
(ARPA: Advanced Reserach Progects Agency), tinha como função apenas interligar os 
laboratórios de pesquisa. 

Na guerra fria precisavam de um sistema que resistisse aos bombardeios, que 
mesmo sendo atingido ainda funcionasse, para a comunicação. Era uma questão de 
segurança, para as tropas americanas.  

Quando optaram por ampliar este serviço, interligando não só os laboratórios entre 
si, mas as universidades ligadas a eles também, deixou de se chamar ARPAnet, para se 
chamar como popularmente já conhecemos, Internet e sendo disponibilizada esta 
tecnologia para outros países além dos Estados Unidos. 

Durante anos a internet só foi utilizada por universidades e laboratórios de pesquisa 
científica. Porém em 1987 nos Estados Unidos, foi liberado pela primeira vez seu uso 
comercial ao público, mas se tornando popular a partir de 1992, quando diversas 
empresas começaram a trabalhar como provedoras de acesso a internet. Desde então 
milhares de pessoas começaram a divulgar informações na internet, preenchendo o vazio 
que ela ainda apresentava e se tornando uma mania mundial. 

E assim foram progredindo, criando novos programas e máquinas para se ter 
acesso a ela. Porém, no inicio poucos pessoas e casas tinham acesso a este tipo de 
tecnologia devido ao custo para ter uma máquina que se conectasse a internet. 

No entanto, a essa altura o mundo todo já estava se comunicando através dessa 
tecnologia, que unia pessoas de diversos locais, para se comunicar e compartilhar 
informações. 

 “Assim cresceu a Internet, Um grande catálogo eletrônico, que servia como meio 
de comunicação entre os consumidores e as empresas, os estudantes e as 
universidades, os leitores e a imprensa, os que queriam informações e os 
produtores da valiosas informações”. (Torres, Claudio, p20) 

 

1.2 Uso da internet pelos consumidores 

A internet trouxe consigo, um grande auxílio ao mundo dos negócios, onde o 
consumidor pode ter acesso instantâneo a qualquer informação de um produto ou serviço 
que esteja interessado, inclusive sobre a empresa. 
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De acordo com os dados do IBGE de 2014, hoje mais de 36,8 milhões de domicílios 
tem acesso à internet no Brasil. E o uso de internet em aparelhos móveis já ultrapassa o 
número do uso em computadores, ou seja, muito mais pessoas tem acesso a ela a todo 
instante. 

No gráfico abaixo, pode ser observada a crescente no acesso a internet no Brasil, de 
acordo com a empresa de pesquisa Mídia Dados. 

Gráfico 1: Acesso a internet no Brasil 
Fonte: Mídia Dados 

 

A proporção de usuários era maior, nas classes com rendimento mensal domiciliar 
per capita mais elevado, para jovens na faixa etária de 15 a 17 anos e pessoas com mais 
escolaridade. Porém através de serviços de internet com melhores custos e ainda 
projetos governamentais que disponibilizam espaços com conexão a internet para quem 
ainda não pode ter acesso fácil e pessoas responsáveis por esses espaços que auxiliam 
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na utilização do serviço, essa proporção foi estabilizada, e tem crescido cada dia mais. 
Mostrando sempre que não existe um barreira ou bloqueio que impeça algum grupo 
especifico, de ter acesso a este tipo de serviço. 

Segundo uma pesquisa desenvolvida pela Associação Brasileira de Automação-GS1 
Brasil entre o último trimestre de 2015 e o primeiro deste ano “O uso do código de barras 
no Brasil: consumidores e empresas”, 87% dos consumidores utilizam a internet para 
compra. É um número alto, pois quando o cliente possui mais tempo para analisar preço e 
qualidade, ele efetua uma melhor compra e por consequência fica mais satisfeito e 
confiante, tornando a realizar por mais vezes essa ação. 

 

1.3 Principais sites 

Atualmente é difícil imaginar o mundo sem a internet, pois ela já faz parte de nossas 
vidas em todas as áreas, para trabalhar, estudar, se divertir, pagar contas, agendar 
compromissos, fazer compras e em alguns casos, mesmo não sendo recomendado, 
efetuar consultas sobre possíveis doenças. 

Contudo no nosso dia a dia, não temos noção da quantidade de sites existentes, 
para efetuar todas essas atividades, mas até o momento de acordo com o site Internet 
Live Stats que fornece estáticas em tempo real sobre o uso da rede, já existem mais de 
1.054.640.500 sites no ar, disponíveis para os mais de 3.415.098.300 internautas do 
mundo inteiro, sendo brasileiros aproximadamente 107,8 milhões de usuários. 

De acordo com um artigo publicado em julho de 2015 pelo site Caltech, entre os 10 
sites mais visitados no Brasil, conforme segue a baixo, três são redes sociais.  

1.3.1 Google 

O Google é o site mais acessado no Brasil e no mundo. Cada usuário passa em 
média 11 minutos dentro do site e acessam em média 16 páginas diariamente nos 
domínios do Google. 

1.3.2 Facebook 

O Facebook é o segundo site mais acessado no Brasil e no mundo. Os usuários 
passam no mínimo 17 minutos diariamente no site e visitam 12 páginas 
aproximadamente. 

1.3.3 Youtube 

O Youtube é o terceiro site mais acessado no Brasil e no mundo. Dos usuários deste 
site 4% são brasileiros e acessam em média diariamente 5 páginas por no mínimo 
15minutos. 
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1.3.4 Uol 

O Portal de noticias da UOL é o quarto site mais acessado no Brasil. Tendo 
destaque dentro do site, o acesso as páginas da Folha de S.Paulo, sessões de noticia, 
esporte e televisão. 

1.3.5 Globo.com 

O Globo.com, portal de noticias da TV Globo, ocupa a quinta posição no ranking 
nacional. Os visitantes do site costumam acessar as páginas de noticias G1, 
GloboEsporte e do jornal OGlobo. 

1.3.6 Yahoo 

O Yahoo ocupa a sexta posição no ranking dos sites mais acessados do Brasil. Os 
usuários ficam em média 9 minutos no site e acessam cerca de 8 páginas diariamente. 

1.3.7 Live.com 

O Live, da Microsoft é o sétimo site mais acessado do Brasil. Os internautas 
acessam o site principalmente para utilizar o serviço de email da Microsoft, o OneDrive e 
o Office. Cada usuário acessa cerca de 4 páginas e ficam em media 7 minutos logados. 

1.3.8 Mercado Livre 

O Mercado Livre é o oitavo site mais acessado no Brasil. São visitadas 
aproximadamente 12 páginas por dia e gastam cerca de 10 minutos nesses acessos. 

1.3.9 Wikipédia 

No Brasil a Wikipédia ocupa a nona posição dos sites mais visitados. Cada usuário 
visita em media 4 páginas por dia e ficam aproximadamente 5 minutos no acesso. 

1.3.10 Twitter 

O décimo site mais acessado no Brasil é o Twitter. Os usuários costumam visitar 
cerca de 5 páginas por dia e ficam logados no mínimo 7 minutos. 

 

2. O consumidor online. 

2.1 Quem é o consumidor online 

O consumidor online está dividido pelas classes A, B e C, e se conecta ao menos 
uma hora por dia, em busca de diversão, relacionamento e informação, entra em 
sites de busca e participa de redes sociais, para se manter sempre informado, 
sobre as coisas que consome ou pretende consumir, ele lê e pesquisa muito.  
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2.2 Dados do consumidor online 

O consumidor online está sempre observando as novidades e o que há de mais 
moderno, ele esta evoluindo tanto quanto os meios que o tornam online.  

O número de consumidores que fazem compras pela internet tem aumentado 
significativamente, devido a facilidade de acesso e praticidade de entrega. Segundo uma 
pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Credito (SPC Brasil) junto a Conferência 
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) 82% dos internautas se sentem seguros com as 
compras que fazem online, atribuindo notas altas para este quesito, porém 58% ainda tem 
dúvidas quanto a segurança de dados de perfil, como número de cartão de crédito para 
compras futuras. 

Ao contrário do que muitos pensam, os homens lideram o ranking de compradores 
online. No Brasil, 39% dos compradores online são da classe B, e para ser mais 
específico, o sudeste lidera as vendas pela internet com 47% de acordo com a pesquisa 
realizada pela TVxtender, empresa de gestão de audiência. 

Sobre o retorno, quando se trata de atendimento ao cliente, pesquisas realizadas 
pela Accenture revelam que 79% dos consumidores preferem o call center, mas apenas 
28% deles estão satisfeitos com o serviço oferecido por eles. E o chat online tem 61% da 
preferência dos consumidores tendo maior satisfação com o serviço, sendo 42% deles. 

O resultado da pesquisa, mais importante, que deve deixar as empresas em alerta 
para terem mais atenção com seus clientes, são que os dados informam que 91% dos 
consumidores, falam das suas experiências com as pessoas a sua volta, porém em um 
mundo tecnológico como o que vivemos, onde tudo é online e conectado fazendo com 
que milhares de pessoas vejam opiniões expostas, isso se torna um grande perigo para 
uma marca, produto ou serviço. 

2.3  O comportamento do consumidor online 

O consumidor online, não é diferente do consumidor presencial, mas quando ele se 
conecta, quando ele se torna online, ele cria comportamentos que as vezes não 
apresentava na vida real, por estar limitado por algumas dificuldades do dia a dia, como 
tempo, espaço ou dinheiro. O cliente online gosta de analisar com calma, sem pressão de 
um vendedor ou algo assim. 

 

3. A evolução na publicidade online 

A publicidade online surgiu em 1993, junto com o surgimento da internet e sites. A 
primeira publicação comercial foi feita pela empresa Dale Dougherty, com a GNN, que era 
como uma revista eletrônica. 

Foram as empresas Microsoft e a MCI que deram inicio aos anúncios onlines, 
através dos primeiros sites de propaganda, Mercury Center, Hotwired e Internet Shopping 
Network. 
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Logo em 1994, foi registrado o primeiro spam nos Estados Unidos, por uma empresa 
de advocacia, que deu inicio a uma má reputação perante a sociedade virtual, pois com 
isso causou danos graves ao provedor, que ainda não tinha fortes sistemas que 
rastreavam e preveniam este tipo de dano. 

O banner virtual surgiu devido a revista norte americana, Werid, que lançou o site 
HotWerid e um modelo comercial de publicidade, porém estavam receosos quanto a 
reação do público diante desta ação, fazendo com eles reduzissem o espaço que era 
destinado a publicidade. 

Ainda em 1994, foi assinado o primeiro contrato publicitário pela empresa AT&T, 
onde o site demorou cerca de 6 meses para ir ao ar. Na época um dos anunciantes no 
site eram a IBM e a Zima, que era uma marca de bebida alcoólica da Pepsi. 

Desde então, de acordo com o crescimento da internet e internautas, as empresas 
tem investido cada vez mais neste tipo de publicidade, que costuma ser mais eficaz e 
atingir mais pessoas por um custo menor ou similar a um material impresso. 

 

4. Os dados da publicidade online 

Os dados da publicidade online variam a cada ano e momento. Em 2015 a empresa 
Accenture realizou uma pesquisa com 23.666 pessoas, a fim de levantar dados sobre o 
comportamento do consumidor online, para com as empresas através de redes sociais. 

Com esta pesquisa foi constatado que, 94% dos consumidores em geral utilizam ao 
menos um canal online para realizar pesquisas sobre produtos ou serviços que 
pretendem comprar.  

Como as pessoas estão cada vez mais conectadas, acabam tendo o hábito de 
compartilhar com outros suas alegrias e frustrações, e isso não muda quando se trata de 
produtos e serviços, sendo que mais de 75% dos consumidores utilizam ou já utilizaram 
as redes sociais para compartilhar sobre suas experiências com produtos e serviços, 
sendo que 48% dos entrevistados afirmam já terem realizados post em suas redes 
sociais, com comentários negativos sobre o produto ou serviço que foi adquirido. 

Com esse formato de publicidade, as empresas se tornam mais próximas de seus 
clientes e eles delas, além da empresa conseguir um contato direto e rápido com o cliente 
o consumidor também consegue ter esse acesso as empresas sem que seja necessária a 
monótona e demorada espera de chamada via “0800”, segundo uma pesquisa realizada 
pela consultora Accenture, hoje em média 82% dos consumidores, interagem com as 
empresas que efetuam compra, através das redes sociais. 

 

5. Publieditoriais 

Plublieditorial é conhecido também como “post pago”, é um post com a finalidade de 
anunciar, divulgar ou vender um determinado produto. As agências determinam em quais 
redes vão divulgar e selecionam as que têm mais finalidade com o produto ou serviço, e 
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assim é feito um pagamento para o responsável realizar a divulgação em sua página, seja 
no Facebook, Instagram, Youtube ou outros.  

Ele tem como propósito, explicar ideias complexas, ensinar a usar o produto, 
reforçar valores da marca, gerar confiança humanizar a empresa. Nesse formato é 
extremamente importante ter um bom texto que envolva o cliente e o aproxime, fazendo 
com que ele volte seu foco para a parte em que está recebendo informações 
interessantes e não apenas sendo induzido diretamente a compra.  

 

6. Riscos da publicidade online 

Quando se trabalha com publicidade online, não se deve excluir os outros meios, 
que são tão importantes quanto o online. Pois quando se exclui ou substitui um meio, 
corre o risco de perder clientes, a não ser que os internautas sejam o público alvo.  

Excesso de informação, também pode assustar e se tornar enjoativo para o cliente, 
se não abordado de forma certa. Não é por que não esta vendo seu cliente que poderá 
menosprezá-lo oferecendo qualquer coisa que talvez agrade ou não, pois independente 
da distância o cliente sempre merece o seu melhor.  

Sendo a internet algo muito bom para a publicidade online, se não agradar o cliente 
ela pode ser fatal também, porque se o consumidor não gostar ou se sentir ofendido de 
alguma forma ele vai falar, e com a mesma força que um comentário positivo embala 
vendas um negativo pode fazer com que elas despenquem também. 

 

7. Diferencial da publicidade online 

O que diferencia a publicidade online, dos outros meios de se fazer publicidade, é 
que através da internet passa a ser possível a empresa ter um contato mais direto, rápido 
e eficaz com um maior número de clientes.  

Ao sugerir um produto em uma rede social, a empresa consegue quase 
instantaneamente um retorno positivo ou negativo do consumidor, pois ele certamente 
comentará seus prós e contras. Na internet, seu anúncio se torna sem limites, podendo 
ser acessado a qualquer hora e em qualquer lugar, dentro ou fora do país, atingindo um 
número maior de público alvo. 

A internet, é uma rede que conecta e aproxima produtos e pessoas, sendo assim, 
não poderia ser diferente quanto a publicidade online, pois ela aproxima e faz a ligação 
entre empresa e consumidor.  
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CAPÍTULO III – REDES SOCIAIS 

 

 

1. As redes sociais 

As redes sociais fazem parte do grupo das mídias sociais, elas têm como diferencial 
a interação entre usuários e não só a disponibilização de informação e conteúdo como 
acontece nas mídias sociais. Elas ligam pessoas com interesses em comum, abrindo 
espaço para troca e compartilhamento de experiências e conteúdo.  

As redes sociais têm transformado e inovado as formas de comunicação das 
pessoas, tendo em vista que seu grande alcance online permita que o acesso a elas seja 
mundial, assim tem aberto oportunidades para manifestações, esclarecimentos sociais e 
interação. 

De acordo com o neurologista Gary Samall, diretor do Centro de Pesquisa em 
Memória e Envelhecimento da Universidade da Califórnia (UCLA): “As redes sociais são 
particularmente sedutoras. Elas nos permitem constantemente satisfazer nosso desejo 
humano por companhia e interação social”. 

 

1. Evolução das redes sociais 

O ser humano tem hoje a necessidade de saber sobre notícias do momento, se 
comunicar com outras pessoas e até compartilhar informações, isso tudo no decorrer do 
dia. E a internet e as redes sociais facilitam todo esse processo, pois com apenas um 
clique, temos acesso a um mundo de informações. 

Em 1995 surgiu à primeira rede social, nos Estados Unidos e Canadá, chamada de 
Classmates, tinha como função disponibilizar o espaço e a conexão para que usuários 
conectados se comunicassem uns com os outros. 

Em 1997, houve uma evolução nesse processo de comunicação online, com a 
chegada do AOL Instant Messenger, criou-se ali o bate-papo, que permitia a interação 
mais rápida entre os usuários, sendo quase instantâneo o envio e recebimento de 
mensagens. No mesmo ano a Sixdegrees, foi a primeira rede social a permitir que cada 
usuário, criasse o seu perfil virtual, publicações e listagem de contatos. 

No ano de 2002, um a cada cento e vinte e seis internautas estavam utilizando a 
rede social Friendster, que se comparada a hoje é a rede social da época a mais similar 
as atuais. 

Em 2003 surge o MySpace que tem seu segmento voltado para a musica e o 
Linkedin voltado para a área de perfil profissional.   

Em 2004 surgiu o Orkut e o Facebook, com a finalidade das pessoas fazerem novas 
amizades, se comunicarem através de chat, compartilhamento de postagens e 
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participando de grupos de assuntos em comum. Porém o Orkut teve sucesso imediato e 
tendo acesso até alguns anos atrás e o Facebook demorou um pouco mais para ser 
conhecido e utilizado pelos brasileiros, mas depois da aceitação popular é até hoje 
sucesso mundial. 

Desde então foram surgindo mais e mais redes sociais, cada uma com um objetivo 
diferente, cada novidade traz uma alta de usuários. Hoje a maioria das redes sociais 
interage umas com outras, facilitando para o internauta, que pode publicar em uma rede e 
já sincronizar para que a publicação apareça automaticamente em outras. 

 

1. Redes sociais e suas finalidades 

São várias as redes sociais existentes e diferentes suas funções, porém algumas em 
especifico ganham mais destaque e possuem mais acessos em nosso país. 

“As redes, muitas vezes chamadas de sites de relacionamento, são ambientes 
bem mais complexos. Elas visam reunir pessoas, os chamados membros, que 
uma vez inscritos, podem expor seu perfil com dados como fotos pessoais, textos, 
mensagens e vídeos, além de interagir com outros membros, criando listas de 
amigos, comunidades, grupos e fóruns ou até escrevendo um blog. 

A maioria das grandes redes sociais, como Orkut e Facebook, reúne milhões de 
membros e uma quantidade crescente de funções que permitem a interação das 
pessoas de diversas formas. Cada rede tem suas regras próprias, que acabam 
moldando o comportamento de seus membros e definindo a forma de interação 
mais eficiente. Muitas delas incluem seus próprios mecanismos de busca e são 
fechadas em relação a estas, cujo conteúdo só pode ser encontrado por 
membros.” (Torres, Claudio, p41) 

 

Em outras palavras, as redes sócias são uma plataforma online pratica e direta, 
onde pessoas que já se conhecem, distantes ou não se comunicam de forma instantânea. 
E pessoas que ainda não se conhecem passam a ter uma vasta oportunidade de 
conhecer outras com os mesmos gostos e interesses, formando assim grupos, que 
progressivamente criam novas tendências e debates sobre diversos assuntos. 

Cada vez mais, as redes de relacionamento online vêm se tornando grandes aliadas 
para internautas que acessam através de pessoa física ou jurídica. 

De acordo com o gráfico seguinte, da Pesquisa Brasileira de Mídia de 2015, o 
Facebook, Whatsapp, Youtube e Instagran são as redes sociais mais acessadas: 
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Gráfico 2: Acesso as redes sociais 
Fonte: Pesquisa Brasileira de Mídia, 2015 (PBM) 

 

1.1 Facebook 

O facebook tem como funções básicas, compartilhamento e curtida de posts 
(imagens, vídeos, músicas, textos, gifs, artigos e links), permite participar de grupos de 
acordo com o interesse de cada usuário, possui chat, espaço para publicidade e permite a 
interação com outras redes sociais. 

1.2 Whatsapp 

O Whatsapp é um aplicativo de chat, que permite a conversação individual ou em 
grupo com um ou mais administradores. É possível também realizar o compartilhamento 
de documentos, imagens, vídeos, áudio, local e contato. O acesso é basicamente restrito 
para celulares, porém consegue se acessar pelo computador através de um código QR, 
somente se o celular estiver próximo e conectado a internet também. 

1.3 Youtube 

O Youtube permite que o usuário, crie um canal e assim possa compartilhar vídeos 
de entretenimento, educação, culinária, divulgação, entre outros tópicos possíveis, que 
permite que outros usuários vejam, sigam e comentem seus vídeos. Permite o alcance a 
1 bilhão de usuários, possui layout simples e objetivo e ainda pode gerar renda de acordo 
com o sucesso do canal. 
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1.4 Instagram 

As funções do Instagram são limitadas apenas a divulgação de imagens e vídeos de 
15 segundos, é possível curtir uma foto ou vídeo, adicionar filtro, não possui propagandas 
involuntárias, porém é possível a divulgação de imagens e empresas gratuitamente. 

1.5 Twitter 

O Twitter é uma rede social que permite aos usuários enviar e receber atualizações 
pessoais de outros contatos, estando restrito a apenas 140 caracteres.  As atualizações 
aprecem de forma instantâneas no perfil dos usuários que seguem a página ou pessoa 
que as disponibiliza. 

1.6 Pinterest 

O Pinterest é uma rede social totalmente visual, onde permite que os usuários criem 
painéis com suas fotos e também que as salve de acordo com seu interesse. Ele permite 
que no meio de uma navegação em páginas aleatória e diversas, caso o usuário encontre 
uma imagem que lhe agrade ou lhe seja útil, ele pode salvá-la em seu painel para ter 
acesso a ela em outro momento. 

1.7 Linkedin 

O Linkedin é uma rede social, voltada para a área profissional, quando o usuário cria 
seu perfil, na verdade está recriando seu currículo falando sobre suas qualificações, ele é 
como uma vitrine de profissionais e empresas, possibilitando recrutamento e vasto 
conhecimento devido ao compartilhamento de informações de áreas especificas de 
acordo com o gosto de cada usuário. É uma ótima ferramenta publicitária e de 
relacionamento profissional/networking. 

 

2. As redes sociais e as gerações x, y e z 

Para ser um usuário das redes sociais não existe nenhum tipo de restrição e por isso 
talvez sejam tão utilizadas, por qualquer pessoa, de qualquer idade, gênero ou 
nacionalidade. Porém, no Brasil algumas são mais utilizadas do que outras, devido a 
geração de cada pessoa, que podemos dividir em X, Y e Z. Segundo o site Oficina da net, 
são pessoas de idades, conceitos e criações diferentes. 

2.1 Geração X 

A geração X inclui os que nasceram no inicio de 1960 e o final dos anos 80. É uma 
geração marcada pela chegada de novos meios de comunicação como a televisão e as 
evoluções ligadas a ela. 

Ao contrário do que muitos pensam, é uma geração ainda ativa nas redes socais, 
eles possuem uma certa dificuldade para se adaptar a tanta interação e a tantos meios 
diferentes, mas isso não os impossibilita de serem consumidores online. Embora sejam 
um tanto quanto desconfiados de compras e serviços online devido a forma como foram 
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criados, onde tudo que não seja palpável passe a impressão de fraude ou má qualidade, 
eles estão se adaptando bem a era digital. 

Estudos recentes indicam, que as pessoas da geração X, são usuários de redes 
sociais como Facebook, LinKedin e Twitter. E utilizam a internet para assuntos bancários, 
de familiaridade, pesquisa de produtos, empresas e compras. 

Como consumidores, gostam de pesquisar e analisar bastante, são maduros e a 
escolha é de produtos de qualidade e inteligência. 

2.2  Geração Y 

 A geração Y são aqueles que nasceram no final dos anos 70 e inicio dos anos 90. 
Liberdade, inovação e ansiedade são características principais desta geração. 

Geração essa, que tem trocado cada vez mais a televisão pela internet, passam 
muito mais tempo online do que assistindo a programas de televisão. A geração Y 
cresceu junto ao inicio do desenvolvimento tecnológico, e se tornaram pessoas multitarefa 
e verdadeiramente globalizadas, se preocupam mais com causas sociais, meio ambiente 
e a liberdade de expressão, tendo sempre seus objetivos voltados primeiramente para 
seu bem estar, sucesso pessoal e profissional.  

Cerca de 96% dos integrantes da geração Y, possuem contas em redes sociais 
como Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagran, Snapchat, Youtube, Linkedin e outras, ou 
seja, um grande números de jovens internautas estão inseridos todos os dias na internet, 
em busca de atividades de entretenimento, diversão, fazendo novas amizades, 
compartilhando textos, vídeos e imagens e buscando informações sobre produtos, 
serviços e conteúdos diversos, que os tornam vulneráveis a serem atingidos por algum 
tipo de marketing online, que consecutivamente poderá os levar a opção de efetuarem 
compras online. 

Como consumidores, a geração Y é um pouco mais consciente, tem ciência dos 
riscos e levam em consideração muitos aspectos para efetuarem definitivamente uma 
compra, porém também são mais decididos, eles sabem o que querem e onde procurar, 
sem que tenham que perder tempo, vendo inúmeras opções de produtos e serviços que 
fogem totalmente do que precisam.  

2.3  Geração Z 

A geração Z são os nascidos após os anos 90. E é conhecida também como a 
geração dos “nativos digitais”. 

Essa geração esta familiarizada com a tecnologia e a internet, tendo acesso a elas 
desde crianças. São jovens que estão começando a ingressar no mercado de trabalho, 
possuem grande conhecimento e extrema facilidade para manuseio de qualquer tipo de 
aparelho ou software, pois desde muito novos, sabem serem independentes para buscar 
informações diversas desde que tenham acesso a grande rede mundial de internet. 

É uma geração, que podemos dizer que é 100% online, são muito interativos e 
dependentes das redes sociais, de seus status e de como as pessoas estão vendo eles 
no mundo virtual, que pra eles chegar a ser quase real, ainda mais se tratando de jogos 
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online, que conecta jovens do mundo todo em prol de um objetivo comum, eles também 
fazem amizades, compras, atribuem comentários negativos e positivos sem a menor 
preocupação. E são extremamente preocupados em atualizarem suas redes sociais, fotos 
e vídeos no instagram e snapchat, posts no twitter e facebook. São jovens que cresceram 
sem saber o que é ser offline, desde que nasceram já estavam onlines de alguma forma.  

Como consumidores, a geração z ainda é um mistério para as marcas, pois são 
versáteis demais, não possuem um gosto especifico, mas gostam de estarem antenados 
a modas, como o que sua celebridade preferida esta usando, usam celebridades como 
modelo e parâmetro para o que desejam consumir. É uma geração inquieta e não muito 
fiel a marcas. 

 

3. Integração entre redes sociais 

As redes sociais em sua maioria fazem algum tipo de interação uma com as outras, 
opcionalmente é claro, de acordo com a escolha do usuário. Por exemplo, quanto um 
usuário do Instagram resolve realizar uma postagem ele tem a opção de compartilhar 
diretamente os seus posts com outras redes sociais como Facebook, Twitter, Tumblr e 
Flickr. 

Isso torna uma postagem muito mais visível. Muito bom para empresas divulgarem 
seus produtos e serviços, poupando certo tempo, pois com uma única publicação pode 
atingir 5 redes sociais ao mesmo tempo. Não que isso seja indicado sempre, pois cada 
rede social possui seus diferenciais em postagem. 

 

4. Publieditoriais nas redes sociais 

Como já citado anteriormente, os plublieditoriais são “post pagos”, quando alguma 
empresa paga para alguém realizar a divulgação de seu produto ou serviço em uma ou 
mais mídias sociais. 

Nas redes sociais isso é muito comum, devido aos grandes acessos que elas 
possuem, a internet hoje é o meio de se atingir o maior número de pessoas, embora 
correndo o risco de não ser exatamente o público alvo esperado.  

Todas as redes sociais estão sujeitas a conterem postagens pagas, porém as mais 
utilizadas atualmente são: o Youtube, onde as empresas selecionam canais específicos, 
que tem algo a ver com o que oferecem e pagam para que youtubers famosos possam 
divulgar seus produtos ou serviços em seus vídeos, utilizando ou falando de forma 
indireta deles; o Instagram, onde as empresas selecionam as melhores páginas com mais 
seguidores e compatibilidade de produto ou serviço, e pagam para o responsável ou 
algum famoso falar do seu produto através de uma foto ou vídeo rápido. Esses 
publieditoriais também são possíveis nas outras redes sociais, como o Facebook, Twitter, 
Tumblr e entre outros. 

Os publieditoriais costumam funcionar, pois, os internautas seguidores criam uma 
certa confiança neles, e quando um deles fala do produto ou serviço de uma determinada 
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marca, passa uma certa credibilidade para o internauta, que se torna um cliente em 
potencial, que possivelmente se sinta curioso a experimentar se o que a marca oferece é 
tão bom quanto o famoso seguido, disse ser. Além de atingir um número alto de 
consumidores, fazendo esse tipo de publicidade que é online e menos forçada ao 
consumidor. 
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CAPÍTULO IV – FACEBOOK 

 

 

Como dito anteriormente o Facebook tem como funções básicas, compartilhamento 
e curtida de posts (imagens, vídeos, musicas, textos, gifs, artigos e links), permite 
participar de grupos de acordo com o interesse de cada usuário, possui chat, espaço para 
publicidade e permite a interação com outras redes sociais. 

De acordo com uma pesquisa realizada em 2014 o gráfico abaixo nos mostra que 
62milhões de pessoas no Brasil acessam o Facebook por dia e que dessas, 50 milhões 
acessam atrás de um dispositivo móvel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Face book no Brasil 
Fonte: Site Digital Marketing Experts 

 

1. Facebook como ferramenta publicitária  

A rede social com maior participação em todo o mundo além de ser uma ótima 
ferramenta para conectar amigos e familiares existe também as paginas, que são criadas 
por marcas e representantes de pessoas publicas para divulgarem seus produtos, 
serviços e ações para seus seguidores, usuários que “curtem” a pagina para ficarem 
sabendo das ultimas notificações. 
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Para criar uma pagina, é preciso selecionar em que grupo ela será classificada, 
como empresa, artista, relacionamento ou outros, conforme aparece na seguinte imagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02 – Criando uma pagina no Facebook 
Fonte: Site Facebook.com – Criar página. 

 

Quando uma empresa cria uma pagina, ela passa a estar disponível para que 
milhares de pessoas a encontrem e tenham acesso a suas postagens. A empresa tem a 
responsabilidade de transmitir uma boa imagem aos usuários, passando sempre 
confiança e credibilidade, ela deve cativar o consumidor, para construir com ele um laço 
de familiaridade. 

Na Fanpage, além de constar a divulgação do produto ou serviço, a marca deve 
apresentar também a missão, valores e toda a identidade da empresa, pois usuários que 
ainda não conhecem, passaram a conhecer e querer saber mais sobre a marca em 
questão. 

É preciso utilizar desse meio com sabedoria, realizar um bom plano estratégico de 
marketing, as postagens feitas devem gerar altos compartilhamentos e curtidas dos 
usuários, para que mais pessoas ainda vejam o que está sendo informado, e claro, a 
mensagem deve ser clara e direta, que o consumidor consiga captá-la de imediato. 

O Facebook é uma excelente ferramenta publicitária, sabendo usá-lo pode alavancar 
vendas e o posicionamento de uma marca. Não só de propaganda deve ser formada sua 
página, há momentos para divulgação de serviços, produtos e promoções, mas também é 
necessário dar espaço para transmitir um conteúdo diversificado para o público, dicas, 
tendências, noticias são sempre válidas para sair da mesmice, pois exagerar falando 
somente de vendas torna a página entediante. É necessário variar os assuntos, porém 
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sempre assuntos associados a marca, um conteúdo que passe segurança para o 
consumidor escolher sempre sua marca. 

Como ferramenta publicitária, a página tem a função de aproximar empresa e 
consumidor e vice versa; aumentar o número de consumidores dando a possibilidade de 
outras pessoas conhecerem o que tem sido ofertado. Principalmente ter o retorno do 
consumidor, pois através das postagens da empresa o consumidor, poderá curtir 
compartilhar, fazer comentários positivos e também negativos, além de ter a possibilidade 
de entrar em contato direto através de chat para tirar dúvidas e fazer sugestões. 

Todas as empresas querem alavancar seus negócios e conseguirem sempre mais 
clientes, sendo assim, por que não utilizar a rede social mais acessada em todo o mundo, 
para divulgar o seu negócio? E assim alcançar novos clientes, aumentar a proporção de 
atingir o público alvo e clientes em potencial, e ainda, ter um gasto menor devido à mídia 
ser gratuita, tendo custo maior somente se optar por impulsionar publicação (quanto se 
opta por impulsionar uma publicação, a empresa paga um determinado valor, para que a 
publicação em questão seja divulgada mais vezes por mais dias, atingindo assim mais 
pessoas). 

Na imagem abaixo podemos observar, os números da opção “curtir” que o Facebook 
disponibiliza, opção esta que auxilia e muito para a divulgação e retorno sobre um produto 
ou serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Opção “curtir” no Facebook 

Fonte: Site Webriodesing.com: Facebook  
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CAPÍTULO V – TWITTER 

 

 

Como dito anteriormente, o Twitter é uma rede social que permite aos usuários 
enviar e receber atualizações pessoais de outros contatos, estando restrito a apenas 140 
caracteres.  As atualizações aprecem de formas instantâneas no perfil dos usuários que 
seguem a pagina ou pessoa que as disponibiliza. 

Segundo o resultado da pesquisa indicado na figura a baixo, as postagens que os 
usuários fazem no Twitter indicam que, 85% dos usuários gostam de experimentar novos 
produtos e falam com amigos e familiares sobre novos produtos, 89% se interessam por 
lugar e culturas diferentes. E que eles têm como interesse principal, filmes/cinema, 
musica e ciências/tecnologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Twitter Brasil 
Fonte: Site Comunicadores.info: Quem usa o Twitter 
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1. Twitter como ferramenta publicitária 

A terceira rede social mais acessada no mundo, além de ser um mecanismo de 
entretenimento é também uma excelente opção para realizar estratégias de venda e 
divulgação de marca, serviço, produto ou pessoa. É uma rede de comunicação rápida e 
objetiva, não necessita de textos longos, apenas que saiba utilizar as palavras, para que 
com poucas, possa cativar seu público alvo e adquirir mais seguidores.    

É indicado, para um alcance maior de público, que a empresa faça uma integração 
com outras redes sociais que possui conta com o mesmo intuito, como Facebook e 
Instagram, desta forma pode poupar tempo postando uma única vez, ao invés de realizar 
a mesma postagem diversas vezes em outras redes.  

Na área publicitária, a imagem é tudo, e não seria diferente para a publicidade online 
no Twitter, é necessário que a empresa crie e transmita uma boa imagem através de sua 
homepage, ter uma identidade visual apresentável e uma imagem que seja de fácil 
identificação para o consumidor não ter dúvidas. Como podemos observar na imagem 
abaixo, tendo como exemplo a homepage da Coca-Cola Brasil, onde é passado todo o 
conceito visual da marca de forma clara e de fácil compreensão. 

Figura 5 – Homepage Coca-Cola Brasil 
Fonte: Site Twitter.com: Coca-cola_BR 

 

Além disso, é necessário ter um bom controle de twittagem, nada de exageros, mas 
nesta rede social também não pode deixar os seguidores muito tempo sem informação, 
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devido a ser uma rede extremamente instantânea. É necessário ter uma boa distribuição 
de postagem durante todos os períodos do dia, para que possa atingir de forma igual o 
usuário diurno, vespertino e noturno. A cada segundo são feitos mais de 6 mil tweets, ou 
seja, aproximadamente 500 milhões de tweets por dia, desta forma uma empresa que 
está divulgando sua marca, serviço ou produto não pode ficar para trás e perdida no meio 
desses milhões, é preciso ser vista, notada e seguida. 

 E ainda deve haver uma variação de assuntos nesses tweets, à empresa não pode 
falar somente da sua marca, serviço ou produto, deve tratar de assuntos relacionados que 
agradem seus seguidores, vídeos e imagens podem tornar as postagens mais 
interessantes. Usar os tweets para direcionar os seguidores para o site da empresa 
também é aconselhável, pois lá ele terá todas informações que precisar sobre a empresa 
e sobre o que ela está oferecendo.  

Uma ferramenta muito importante no Twitter é a hashtag (#), ela tem a função de 
unir conversas de seguidores diferentes em uma única linha, desta forma usuários 
distintos, não conectados podem falar sobre um mesmo assunto, usando uma mesma 
hashtag especifica, os tweets aparecerão no mesmo fluxo. São excelentes ferramentas 
para empresas lançarem tendências em suas campanhas, a baixo podemos ver o uso da 
hashtag em postagens sobre o acompanhamento da chama olímpica, onde diversos 
usuários tinham acesso às informações que outros usuários postavam referente a ela, 
devido ao uso da hashtag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Uso da hashtag 
Fonte: Site Geekpublicitario.com.br: Twitter hashtag olimpíadas 
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Para o uso publicitário, o Twitter é uma excelente ferramenta, permite que os 
consumidores possam se tornar seguidores e acompanhar a todo o momento o que a 
empresa está divulgando e postando, seja um assunto diretamente relacionado ou não ao 
serviço e produto que vendem. Além de possibilitar a integração com outras redes, 
atingindo ainda mais consumidores. 
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CAPÍTULO VI - PINTEREST 

 

 

Como já dito anteriormente, o Pinterest é uma rede social totalmente visual, onde 
permite que os usuários criem painéis com suas fotos e também que as salve de acordo 
com seu interesse. Ele permite que no meio de uma navegação em páginas aleatória e 
diversas, caso o usuário encontre uma imagem que lhe agrade ou lhe seja útil, ele possa 
salvá-la em seu painel para ter acesso a ela em outrora. 

1. Pinterest como ferramenta publicitária  

Como ferramenta publicitária o Pinterest é mais indicado para áreas na qual os 
trabalhos tenham uma ligação maior com o lado visual do que funcional, como arquitetura, 
fotografia, decoração, artesanato entre outras áreas, que seja necessário que o cliente 
veja modelos e exemplos de como é o serviço ou produto vendido. 

Ele serve como uma vitrine virtual, onde os profissionais expõem seus trabalhos e 
montam painéis com imagens ligadas, ou seja, é um portfólio na rede, onde qualquer 
pessoa pode ter acesso a ele, curtir e compartilhar o painel com amigos e familiares. 
Quanto mais bem produzidas forem as fotos, mais rápido elas poderão se espalhar pela 
rede e alavancar as vendas de uma empresa. 

Na seguinte imagem podemos observar algumas funcionalidades desta rede social, 
que é nova e ainda tem a forma de uso desconhecida por algumas empresas e 
consumidores.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07 – Funções do Pinterest 
Fonte: Site Pinterestwork.com.br :  Aprenda a utilizar o pinterest como estratégia de mídia 

social 



36 

 

É possível compartilhar diversos conteúdos de variados temas; mostrar para o 
“mundo” suas melhores fotografias; pode separar essas fotos em grupos que nesta rede 
são chamados de painéis (Boards) e nomea-los da forma mais adequada para sua 
funcionalidade; integrar esta a outras redes sociais como Facebook e Twitter, entre outras 
funções.  

Embora ainda seja um pouco desconhecida é uma ferramenta que vale a pena ser 
explorada e utilizada, para fazer divulgação de serviços e produtos. 
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CAPÍTULO VII – INSTAGRAM 

 

 

Conforme já dito anteriormente, as funções do Instagram são limitadas apenas a 
divulgação de imagens e vídeos de 15 segundos, é possível curtir uma foto ou vídeo, 
adicionar filtro, não possui propagandas involuntárias, porem é possível a divulgação de 
imagens e empresas gratuitamente. 

Como podemos observar nas figuras 9 e10, são indicados alguns dados sobre os 
usuários do Instagram. No Brasil são 16 milhões de usuários, que passam cerca de 4 
horas e meia por mês conectados, sendo 61% deles mulheres.  6,6 milhões tem entre 18 
e 25 anos, sendo a maioria da região sudeste do pais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Instagram Brasil  
Fonte: Iska Digital (Plataforma do Facebook) 
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Figura 9 – Instagram Brasil Idade/Regiao 
Fonte: Iska Digital (Plataforma do Facebook) 

 

1. Instagram como ferramenta publicitária  

Segundo o ditado popular “uma imagem vale mais que mil palavras”, e ele nunca foi 
tão bem utilizados em uma rede social, como no Instagram, e para uma marca isso é 
ótimo, pois é necessário apenas uma imagem e talvez, porem não obrigatoriamente uma 
legenda.  

Isso exige apenas que a empresa possua uma boa estratégia de marketing digital, 
pois precisara selecionar cautelosamente a foto exata que ira postar, levando em 
consideração tudo o que a imagem diz e não diz, com isso também deve-se ter cuidado 
para que sem querer não passe a impressão errada da empresa para o consumidor. 

Sendo uma rede social diferente das outras, onde o consumidor à procura pra ter 
informação como faz com o Twitter e o Facebook, ela conquista seus seguidores pelo 
visual e boa impressão que os perfis passam com ótimas imagens em seus conteúdos. 

Para empresas como bares, restaurantes e casas de show é uma excelente 
indicação, pois é possível, publicar fotos, dos pratos que são servidos, do ambiente, das 
pessoas que frequentam o lugar, promoções e flyers falando sobre os próximos eventos. 
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Não que não seja viável para outros negócios, pois para as áreas de arquitetura, 
decoração, organização de eventos, venda de roupas, acessórios e outras, servem como 
uma ótima vitrine visual, um verdadeiro portfólio do serviço ou produto oferecido. 

É uma rede social, onde é permitida apenas a publicação de imagens e vídeos 
curtos, é interessante que as empresas postem os bastidores, mostrando como é feito 
seu produto ou o que acontece para que aquele serviço seja prestado, também é uma 
boa oportunidade, para apresentar a empresa ao público, os funcionários, quem é 
responsável por cada setor, o consumidor gosta desse tipo de atenção, gosta quando a 
empresa mostra que está preocupada com o lado social e não somente interessada no 
dinheiro. 

Deve-se sempre dar atenção aos seguidores, os seguindo sempre de volta, e 
postando conteúdo de qualidade, pois em um espaço que contem milhares de fotos 
variadas passando sequencialmente, a imagem da empresa tem de se destacar entre as 
outras, para chamar a atenção do consumidor e fazer com que ele queira saber ainda 
mais sobre a marca, serviço ou produto que está sendo oferecido ali. Assim como em 
outras redes sociais, é recomendado que fossem feitas diversas postagens que alcancem 
todos os públicos e de todos os períodos, contendo um conteúdo não maçante, que não 
fale somente do produto ou serviço, mas também sobre curiosidades e assuntos similares 
que agradem ao consumidor. 
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CAPÍTULO VIII - YOUTUBE 

 

 

Conforme já foi dito anteriormente, o Youtube permite que o usuário, crie um canal e 
assim possa compartilhar vídeos de entretenimento, educação, culinária, divulgação, 
entre outros tópicos possíveis, que permite que outros usuários vejam, sigam e comentem 
seus vídeos. Permite o alcance a 1 bilhão de usuários, possui layout simples e objetivo e 
ainda pode gerar renda de acordo com o sucesso do canal. 

De acordo com o resultado da pesquisa apontado na figura a baixo, sobre o perfil do 
usuário do Youtube, 53% deles são mulheres e a maioria de seus usuário são da classe C 
e possuem entre 20 e 40 anos, sendo dominante na região sudeste do pais.  

Figura 10 – Youtube Brasil 
Fonte:                                                                 - 2014 

 

1. Youtube como ferramenta publicitária  

O Youtube é uma rede exclusiva para vídeos e é uma ferramenta publicitária valiosa 
e bem elaborada, usada de forma adequada pode alavancar vendas e a auxilia na 
procura de novos consumidores e ainda assim atingir o público alvo. É uma rede social 
mais indicada para empresas que necessitam transmitir aos usuários um tutorial ou 
informações mais minuciosas que faça necessário o uso de vídeo. Porém, isso não 
significa que não tenha funcionalidade para empresas com outros fins, afinal, é uma rede 
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de vídeos comerciais, ou seja, é um ótimo meio para divulgação de comerciais mais 
longos que não são tão viáveis para a televisão e com um custo bem menor. 

 Na imagem seguinte temos o canal da Coca-cola Brasil, onde foi montado um perfil 
do canal, com uma imagem clara e objetiva para reconhecimento da marca e uma capa 
apresentando produtos que são vendidos pela empresa. Como sabemos é dispensável 
qualquer explicação referente as bebidas desta empresa, explicações seriam necessárias 
apenas em caso de promoções. Desta forma, a empresa utiliza desta rede social 
principalmente para divulgação de seus comerciais e promoções. 

Figura 11- Canal Coca-Cola Brasil 
Fonte: Site Youtube.com.br 

 

Nesta rede social diferente de outras, não é necessário o uso intensivo de 
publicações é possível postar um vídeo por semana, e ainda assim ter um alcance alto de 
visualizações.  

Este meio esta sendo muito utilizado não só por empresas grandes e bem 
posicionadas, mas também por pessoas fazendo publicidade de si mesmas, de negócios 
pequenos, como tutoriais de maquiagem, nesses ainda assim, muitas empresas 
“patrocinam” essas pessoas, oferecem produtos para que usem durante a gravação, 
tendo assim um custo menor com publicidade e tendo o mesmo efeito que outros meios. 
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Para ampliar ainda mais sua transmissão, é possível integrar os vídeos a outras 
redes sociais, como Facebook e Twitter. E também como a maioria das empresas fazem, 
junto com o vídeo, na descrição, colocar links que levem ao site oficial, ou a outros 
assuntos ligados a mesma empresa. 

O Youtube,é uma grande ferramenta publicitária devido seu foco ser exclusivo para 
a transmissão de vídeos, ele pode mexer com mais facilidade com as emoções usando de 
mais sentidos, como a visão e a audição, podendo montar assim campanhas perfeitas, 
que atingirão milhares de pessoas, publico este que poderá comentar em baixo dos 
vídeos, suas opiniões, destacando pontos negativos e positivos. 

E além de todas essas oportunidades já citadas, ele disponibiliza, uma área 
exclusiva para publicidade, que acontece da seguinte forma, quando um usuário acessa a 
página e procura por um vídeo aleatório de seu interesse, seja música, comida, 
decoração ou outro tema, ao escolher o vídeo, antes que o vídeo selecionado seja 
reproduzido, é dado inicio automaticamente a no mínimo 5 segundos de propaganda, 
onde esses segundos não são opcionais, porém assistir o restante da propaganda é de 
decisão do usuário.  

Para uma empresa que está se posicionando ou que já possui um bom 
posicionamento no mercado, é uma ótima oportunidade, para divulgar sua marca, seus 
serviços e produtos, atingindo milhares de consumidores. 

 

 



43 

 

CAPÍTULO IX – WHATSAP 

 

 

Conforme já foi dito anteriormente o Whatsapp é um aplicativo de chat, que permite 
a conversação individual ou em grupo com um ou mais administradores. É possível 
também realizar o compartilhamento de documentos, imagens, vídeos, áudio, local e 
contato. O acesso é basicamente restrito para celulares, pórem consegue se acessar pelo 
computador através de um código QR, somente se o celular estiver próximo e conectado 
a internet também. 

 

1. Whatsapp como ferramenta publicitária 

O Whatsapp, totalmente diferente das outras redes, não é um meio em que se pode 
atingir milhares de pessoas ao mesmo tempo, embora possua 1 bilhão de usuários. Mas 
como ferramenta publicitária ainda assim, esta sendo explorado e muito bem utilizado. 

Mais do que qualquer outra, essa rede permite total contato com o cliente e 100% 
direto. As empresas têm utilizado da seguinte forma: utilizam de outras redes sociais para 
divulgá-lo, por exemplo, uma loja de roupas que possui uma página no Facebook, uma 
conta no Pinterest e no Instagram, enquanto divulgam seus produtos e postagens 
diversas, acrescentam junto a legenda ou mesmo no próprio perfil um número de telefone 
que contem o Whatsapp, nesse instante através de outras redes, milhares de pessoas 
tem acesso a esse número, quando um cliente precisa tirar duvida, comprar (dependendo 
do produto ou serviço) ou fazer qualquer outro tipo de contato direto com o vendedor ou 
empresa, ele sendo usuário do mesmo aplicativo, entra em contato imediatamente, e se 
possível recebe um retorno imediato sobre o assunto. 

Há também a disponibilidade de se formarem grupos, empresas menores utilizam 
muito desses meios para divulgarem para clientes fixos e novos, os produtos e serviços 
que prestam.  

As empresas podem e devem também como diferencial, realizar o envio de 
mensagens, vídeos e imagens, individuais para clientes cadastrados, realizando assim 
um serviço de fidelização, não apenas enviando o produto ou serviço, mas sim 
diversificando assuntos similares, inclusive um bom dia personalizado. Algumas empresas 
já têm usado desta artimanha e por consequência obtido um ótimo retorno, pois um 
cliente que se sente importante para a empresa com certeza voltará, se não se fidelizar 
exclusivamente a ela é claro. 

Em sua maioria tem tido uma grande funcionalidade essa rede social como 
ferramenta publicitária, tem aproximado cada vez mais clientes de empresas. 
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CAPÍTULO X – EXEMPLO DE EMPRESA NAS REDES SOCIAIS 

 

 

1. Coca-Cola nas redes sociais 

Segundo um artigo escrito por André Damasceno no Blog “O Melhor do Marketing”, 
a empresa Coca-cola lidera o ranking geral das marcas em mídias sociais, ou seja, é 
considerada a empresa que mais aparece e utiliza as redes sociais para divulgar sua 
marca e produtos. 

A Coca-cola estar nessa posição não surpreende a muitos, que já acompanham 
seus projetos televisivos e impressos, pois sabem que a empresa investe alto para 
apresentar excelentes campanhas ao seu publico alvo. Sendo assim, já era de se esperar 
que demonstrariam o mesmo desempenho e interesse para estar presentes na vida de 
seus consumidores na era digital. 

Em entrevista para o site “Mídiassociais.net” o vice-presidente sênior de assuntos 
globais e comunicação, Clyde Tuggle diz, que a empresa Coca-Cola possui 4 regras de 
ouro para as mídias sociais: 

1.1  A empresa não possui a marca. 

O consumidor é o dono da marca, e o sucesso das campanhas vem deste 
tratamento, onde o consumidor não é um simples receptor e sim um participante, da 
construção da campanha e da empresa. Eles sugerem novos sabores, locais de venda e 
ideias nas quais fogem do ponto de vista da empresa e que no geral costumam dar certo. 

1.2 Divulgue onde o publico esta mais concentrado. 

Muitos dos consumidores agora estão online e a empresa tem apostado nisso para 
suas campanhas, pois não adianta que façam uma campanha para onde querem que o 
publico esteja, tem de ser feita onde o publico esta. 

1.3 Flexibilidade 

É necessário ser flexível, correr riscos e sair da comodidade das mesmices do dia-a-
dia, Às vezes algumas ideias “absurdas” podem elevar vendas. Pois o consumidor quer 
ver algo novo, diferente e ele quer explorar um mundo novo junto a marca. 

1.4 Transparência 

É preciso ser transparente com o consumidor, mostrar ao publico todos os dias, 
quem é a empresa, o que é o produto, qual o motivo de estarem ali e principalmente quais 
são os objetivos, o que querem com suas ações.  
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2. Coca-Cola no Facebook 

A empresa Coca-Cola, possui mais de 99.296.470 pessoas que curtem sua pagina 
no Facebook. A Coca-Cola utiliza desta rede social para ter um contato mais direto com 
seus consumidores.  

Imagem 12: Coca-Cola fanpage 
Fonte: Site Facebook.com/cocacolabr 

 

Na imagem a cima, podemos ver o inicio da Fanpage Coca-Cola Brasil, onde deixam 
uma identidade bem clara e direta, para facilitar o consumidor de reconhecer a marca 
dentre tantas paginas existentes. Na capa utilizam da imagem de uma pessoa feliz e se 
divertindo consumindo o produto, imagem essa que torna a pagina mais receptiva e 
agradável para o consumidor visitante.  
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Imagem 13: Coca-Cola jogos Paraolímpicos  
Fonte: Site Facebook.com/cocacolabr 

 

A empresa investe em campanhas para todos os públicos, na imagem a cima em 
especial podemos ver sobre a postagem feita, que é composta de um vídeo e legenda. 
Nesta postagem, eles tiveram todo o cuidado de mostrar como se importam com os 
consumidores, incluído os deficientes visuais.  

Isso gera uma grande credibilidade para a marca, quando ela se disponibiliza a 
mostrar que o consumidor é realmente importante e não apenas mais um numero entre 
tantos outros. O Facebook torna possível, que a marca realize uma campanha utilizando 
desses meios visuais e auditivos. 
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Imagem 14: Coca-Cola interação empresa e consumidor  
Fonte: Site Facebook.com/cocacolabr 

 

Na imagem acima podemos ver, o principal objetivo das redes sociais para as 
marcas, que é aproximar cliente e empresa. Em uma postagem qualquer que fazem na 
pagina o consumidor pode fazer um comentário positivo, negativo, simplesmente tirar uma 
duvida ou dar uma sugestão à empresa. 

Uma empresa grande e tradicional como a Coca-Cola, sabe o poder que uma pagina 
pode ter junto aos seus consumidores. É onde eles podem ver tudo sobre a empresa, as 
campanhas, seja em vídeo, áudio ou imagem e até mesmo as promoções que podem ser 
relâmpago ou não. E ainda mais que isso, ali o consumidor pode  ajudar a empresa a 
crescer ainda mais, dando ideias e sugestões, afinal como já foi dito anteriormente, o 
consumidor é o dono da marca. 

 

3. Coca-Cola no Instagram 

A empresa Coca-Cola utiliza do Instagram para aguçar o consumidor, para fazer 
com que ele tenha vontade de consumir, trabalhando com belas imagens e vídeos curtos, 
possui mais de 1,5 milhões de seguidores. 

Na imagem a seguir, temos o perfil da Coca-cola no instagram, disponibilizando de 
uma imagem clara e direta para o consumidor identificar facilmente a pagina e um link 
discreto que pode levar o consumidor ao site principal dando a eles a oportunidade de 
saberem ainda mais sobre a empresa e produtos vendidos. 
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Imagem 15: Coca-Cola perfil Instagram  
Fonte: Site Instagram.com/cocacola 

 

A Coca-Cola utiliza de imagens sedutoras e sentimentais nesta rede social, são 
cautelosos e diretos com suas postagens, dizendo tudo e muito mais sem qualquer 
palavra.  

É costume que postem imagens bem nítidas do produto e de forma sutil e indireta 
dão sugestões de como consumi-lo, com o que ou quem. Como pode ser observado na 
imagem a seguir, que é um conjunto de imagens postadas pela marca, onde contem a 
sugestão de alguns alimentos que a bebida pode acompanhar, de como tomar, seja com 
amigos, namorado ou sozinho para relaxar, sugere que a bebida seja levada para onde o 
consumidor quiser. A marca deixa bem claro em suas imagens e vídeos, que a bebida 
pode ser consumida por todos e em qualquer lugar que faça o consumidor feliz. 
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Imagem 16: Coca-Cola conteúdo Instagram  
Fonte: Site Instagram.com/cocacola 

 

Na imagem a seguir pode ser observada a interação que a marca faz utilizando a 
rede social e o contato com o consumidor. Onde realizaram a postagem da vida de uma 
imagem que sugeria ao seguidor curti-la e assim dizer que ama a bebida. Junto a essa 
imagem surgem comentários bem humorados e positivos dos seguidores, tornando assim 
a marca ainda mais próxima desses consumidores. 
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Imagem 17: Coca-Cola interação rede social, marca e consumidor  
Fonte: Site Instagram.com/cocacola 

 

A Coca-Cola utiliza bem desta rede social, mantendo os posts sempre atualizados, 
dando sugestões e principalmente dando atenção ao consumidor, fazendo com que ele se 
sinta realmente importante e marte da marca. 

 

4. Coca-Cola no Twitter 

A empresa Coca-Cola, utiliza desta rede social com muita frequência, é uma rede 
onde precisam ser breve e objetivos, devido ao curto numero de caracteres permitidos 
tanto texto como imagens devem ser diretos. Desta forma com postagens constantes a 
empresa possui mais de 695 mil seguidores no Brasil. 

Como pode ser observado na imagem a baixo, o perfil da pagina da Coca-Cola no 
Twitter é simples e claro, possui uma imagem de perfil de fácil compreensão da marca 
pelo consumidor e um link que opcionalmente leva o visitante até o site da empresa para 
melhor conhecimento da marca e produtos 
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Imagem 18: Coca-Cola perfil Twitter  
Fonte: Site Twitter.com/cocacola_br 

 

A marca utiliza de postagem de imagens e textos que agradam e fazem os 
seguidores se sentirem bem e com uma certa vontade de consumir o produto, utilizando 
muito de imagens e videos de pessoas consumindo o produdo com prazer.  

Na imagem a seguir, é apresentada uma postagem que mostra como a empresa 
quer estar perto de seu consumidor, ela o motiva a suas conquistas, mostra que apoia os 
sonhos do consumidor. Mostrando assim que a marca estará sempre com ele nas mais 
diversas situações.  
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Imagem 19: Coca-Cola postagem Twitter  
Fonte: Site Twitter.com/cocacola_br 

 

No Twitter a marca apresenta uma constante presença para os consumidores, 
sempre quebrando barreiras e mostrando o quanto é presente na vida dos seguidores.  

Na próxima imagem é possível notar de forma bem humorada, a interação da 
empresa para o consumidor, utilizando de uma imagem e legenda para dizer e afirmar 
que a bebida estará sempre na vida do consumidor. 
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Imagem 20: Coca-Cola interação consumidor e empresa 
Fonte: Site Twitter.com/cocacola_br 

 

5. Coca-Cola no YouTube 

A empresa Coca-Cola utiliza o YouTube para postar seus comerciais que são 
veiculadas em meio televisivo e também campanhas exclusivas para esta rede social, que 
permite divulgar vídeos mais longos, e também para apresentar filmagens de campanhas 
realizadas em pontos de diversas cidades.  

Utilizando desde meio, a empresa pode mostrar ao consumidor quem realmente é e 
o que realmente quer. São em sua maioria campanhas que mexem com o emocional do 
consumidor e que mostram o quanto uma empresa grande, tradicional e popular pode ser 
humana e se importar não só com os consumidores do seu produto mais também com o 
mundo e o meio ambiente. 

Na imagem a baixo, é apresentado a pagina da Coca-Cola no YouTube, enquanto é 
rodado um vídeo de uma campanha sobre a Copa do mundo de 2014, podemos ver o 
quando o vídeo já foi visualizado por pessoas inscritas e não inscritas no canal da Coca-
Cola Brasil. O canal em si possui mais de 1 milhão de inscritos. 
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Junto ao vídeo assistido pelo consumidor, nesta rede social ele tem acesso a 
sugestões de vídeos semelhantes a esse para assistir em seguida, podendo tornar o 
visitante curioso a ver outros vídeos da marca e assim aguçar sua vontade de consumir o 
produto. 

 

Imagem 21: Canal Coca-Cola   
Fonte: Site Youtube.com 

 

Na seguinte imagem é possível observar, que o visitante também pode interagir com 
a marca através de comentários, desta forma é possível dar sugestões sobre o vídeo 
assistido, tirar dúvidas e até mesmo elogiar ou criticar de acordo com o ponto de vista do 
internauta.  

A empresa também disponibiliza junto a descrição do vídeo um link, onde o 
consumidor pode acessar o site ou ter acesso direto a algum fórum no qual a campanha 
faça parte. 
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Imagem 22: Coca-Cola descrição e comentário 
Fonte: Site Youtube.com 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Com este estudo, é possível concluir que a chegada e evolução da internet e redes 
sociais, revolucionaram o mundo dos negócios e a forma de se fazer propaganda.  

Atualmente, é muito mais fácil realizar a divulgação de um produto ou serviço, na era 
digital tudo esta a um clique, tanto para o cliente quanto para a empresa.  

O consumidor esta confortável com este novo método, onde permite que ele em 
qualquer lugar que esteja com acesso a internet, possa pesquisar, comprar, palpitar ou 
negociar qualquer produto ou serviço. 

É notável também, que o assunto abordado neste estudo, ainda tem muito a ser 
explorado, devido a acelerada evolução destes meios digitais,  inclusive pelo fato de que 
novas redes sociais são criadas a todo instante com os mais diversos objetivos.  

Sendo assim, tudo se torna uma questão de adaptação e estudo, onde a empresa 
deve sempre se manter atualizada, de forma que não perca clientes por ausência de 
conteúdo e informação, pois estando online o consumidor sempre estará observando o 
comportamento da empresa no qual consome produtos. 
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