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RESUMO 
 

Em uma época de grande competitividade, as empresas precisam superar desafios e se 

adequar às novas formas de publicidade e propaganda e consequentemente a forma de 

interação com seus clientes. Com o crescimento acelerado do uso de computadores em todo 

país as empresas encontram neste novo cenário a oportunidade de se aproximarem de seus 

clientes e divulgarem suas marcas nas mídias sociais e especialmente nas redes sociais. As 

formas de marketing evoluíram, possibilitando um fluxo de informações mais rápido e 

eficiente passadas ao cliente, assim como a forma de posicionamento no mercado 

contemporâneo. A internet tem sido uma grande aliada do marketing, trazendo ao mundo dos 

negócios vários benefícios tais como baixos custos de investimento para divulgação de 

produtos e serviços, acesso instantâneo às informações, mídia com acesso mundial sem 

limitações geográficas. Este trabalho terá como objetivo geral a seguinte temática: Analisar a 

estratégia de comunicação de marketing utilizando a rede social (Facebook) como mídia 

digital.Tratando-se mais especificadamente da estratégia de comunicação de marketing na 

rede social Facebook as empresas possuem diversas formas de interação e divulgação dos 

seus produtos e serviços nesse ambiente online, que vão desde o contato direto com o cliente, 

a facilidade de expor seus produtos, fazer promoções, enquetes, coberturas de eventos entre 

outras ações. Para tanto, o procedimento metodológico utilizado foi uma pesquisa de campo 

do tipo exploratória com uma empresa do ramo de bebidas nacionalmente conhecida: a 

Ypioca. O resultado da pesquisa foi satisfatório e reforça a necessidade da utilização deste 

tipo de publicidade. 

Palavras-chave: Competitividade, interação, mídias sociais, redes sociais, Facebook, baixo 

investimento; Ypioca. 

 

  



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

In an era of highly competitive, companies need to overcome challenges and to adapt to new 

forms of advertising and consequently the level of interaction with their customers. With the 

rapid growth of the use of computers across the country businesses are in this new scenario 

the opportunity to draw closer to their customers and publicize their brands in social media 

and especially social networks. Forms of marketing have evolved, allowing a flow of 

information faster and more efficiently passed to the customer, as well as how to position in 

the contemporary market. The internet has been a great ally of marketing, bringing the world 

of business several benefits such as low investment costs for promotion of products and 

services, instant access to information, access media world without geographical limitations. 

As regards more specifically the strategy of marketing in the social network Facebook 

companies have various forms of interaction and dissemination of its products and services in 

this online environment, ranging from direct contact with the customer, the ease expose their 

products , do promotions, polls, events coverage and other actions. Thus, the approach used 

was a field survey of the exploratory type with a branch company of nationally known drinks: 

a Ypióca. The research result was satisfying and reinforces the need to use this type of 

advertising. 

Keywords: Competitiveness, interaction, social media, social networking, Facebook, low 

investment; Ypióca. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1  Apresentação do Tema  
 

Com o avanço da tecnologia e a massificação de computadores e celulares, cresce a 

cada vez mais o acesso à internet no país. Segundo dados da PNDA (Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios) divulgado no dia 16/05/2013 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), o acesso à internet no país cresceu 143,8% entre a população com 10 

anos ou mais de 2005 para 2011, enquanto o crescimento populacional foi de 9,7%.  

A internet tem sido uma grande aliada do marketing, trazendo ao mundo dos negócios 

vários benefícios tais como baixos custos de investimento para divulgação de produtos e 

serviços, acesso instantâneo às informações, mídia com acesso mundial sem limitações 

geográficas. Para Kloter e Keller (2006) as empresas podem operar através da internet como 

um poderoso canal de vendas e informação obtendo alcance geográfico ampliado para 

divulgar e promover seus negócios e produtos em qualquer parte do mundo. 

Segundo o site do Facebook (https://www.facebook.com/business/) existe atualmente 

mais de um bilhão de pessoas cadastradas na comunidade virtual. Assim, muitas empresas 

aproveitam esta mídia social e criam páginas para promover a marca e interagir com seus 

clientes. 

Este trabalho tem como finalidade demonstrar como as empresas estão utilizando a 

internet como canal de comunicação com seus consumidores e especialmente à mídia 

Facebook como instrumento de socialização da marca. 

Este trabalho terá como problema de pesquisa o seguinte questionamento: Como 

ocorre à estratégia de comunicação de marketing utilizando a rede social (Facebook) como 

mídia digital? 

1.2 Objetivos 
 

Esta monografia terá como objetivo geral a seguinte temática: Analisar a estratégia de 

comunicação de marketing utilizando a rede social (Facebook) como mídia digital. 
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Os objetivos específicos são:  

• Identificar motivos para o uso da comunicação de marketing nas mídias 

sociais; 

• Elencar quais ações são realizadas; 

• Verificar se existem acompanhamentos das atividades na mídia social; 

• Verificar a existência de mensuração de resultados nessa mídia. 

1.3 Justificativas 
 

O foco do trabalho é a análise do Facebook como estratégia de marketing digital entre 

as empresas contemporâneas e seus consumidores. Já a sua relevância justifica-se pelos 

seguintes pontos: 

• Aumento do uso das redes sociais no país; 

• Necessidade de fidelização e comunicação direta com o consumidor; 

• Necessidade de adaptar-se a nova realidade de publicidade nas mídias sócias; 

• Fazer com que a marca seja lembrada por seu consumidor. 

A disseminação de informações pela internet ocorre de forma quase instantânea, 

fazendo dela uma ferramenta poderosa para as empresas. Ações de marketing digital estão se 

tornando populares nos últimos anos, causando impactos, na sua grande maioria positiva. 

Estas ações têm em vista aumento nas vendas, lançamentos de novos produtos, divulgação da 

marca, devendo ser controladas como qualquer ação de marketing. (CARRANO,2010) 

1.4 Estrutura do Trabalho 
 

Este estudo divide-se em seis capítulos sendo o primeiro deles esta parte introdutória, 

que contextualiza a importância da utilização do marketing digital pelas empresas, em 

especial a rede social Facebook. 

O segundo capítulo, denominado Comunicação e Marketing, visa situar o leitor nos 

principais conceitos sobre marketing, além de servir como base teórica para a análise do 

Facebook como estratégia de marketing. 
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O terceiro capítulo, denominado Metodologia, discorre sobre o tipo de pesquisa 

utilizada para realização deste trabalho de monografia, bem como a base teórica para a 

realização da pesquisa. 

O quarto capítulo, denominado Análise dos resultados, são expostos os resultados da 

avaliação realizada na empresa, seus pontos positivos, negativos, bem como propostas para 

melhoramento nas ações de marketing no Facebook da empresa. 

As considerações finais são expostas no capítulo cinco do trabalho, seguidas das 

referências bibliográficas. 
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2 COMUNICAÇÃO E MARKETING 
 

2.1 Comunicação de Marketing 

 

Comunicação é uma palavra derivada do latino “communicare” que significa partilhar, 

participar algo, tornar comum. É um processo que envolve integração, instrução, troca de 

informação entre um emissor e um receptor que descodifica, ou seja, interpreta uma 

determinada mensagem. O ato de comunicar-se é uma atividade essencial para a vida em 

sociedade. 

Marketing envolve identificar uma necessidade particular ou social transformando-a 

em uma lucrativa oportunidade de negócio, satisfazendo assim as necessidades humanas e 

sociais. Segundo Kotler e Keller (2006) para a American Marketin Association, marketing é 

uma função organizacional e um conjunto de processos que envolvem a criação, a 

comunicação e a entrega de valor para os clientes, bem como administração de 

relacionamento com eles, de modo que beneficie a organização e seu público interessado. 

Envolve identificar uma necessidade particular ou social transformando-a em uma lucrativa 

oportunidade de negócio, satisfazendo assim as necessidades humanas e sociais.  

 Segundo Kloter e Keller (2006), Druker, um dos principais teóricos da administração, 

afirma que o trabalho do marketing é tornar supérfluo o esforço da venda e o objetivo 

principal é conhecer e entender tão bem o cliente que o produto e serviço sejam adequados 

para ele e se venda sozinho.  

A ideia é conhecer, obter e manter clientes. Conhecê-los através de um estudo de 

mercado, identificando assim o público alvo, suas necessidades, desejos e demandas. Obtê-

los, conquistando-os pela aceitação e procura de seus produtos e serviços oferecidos e por 

fim, mantendo-os através de uma adequada administração de relacionamento. Segundo Kloter 

e Keller (2006), o profissional de marketing deve entender as necessidades, os desejos e as 

demandas do seu público. Para o autor, necessidades são requisitos humanos básicos, ou seja, 

alimentos, vestimentas, transporte, educação, dentre outros. Essas necessidades tornam-se 

desejos quando direcionadas a objetos específicos que possam satisfazer, como um tipo de 

prato e bebidas desejados, a roupa mais bonita, a marca desejada entre outros. Assim, os 
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desejos são moldados pela sociedade de cada um, já as demandas são desejos por produtos 

específicos apoiados pela capacidade de comprá-los. 

Comunicação de marketing representa o conjunto de todos os elementos do mix de 

marketing utilizados pelas empresas com o intuito de compartilhar informações, persuadir e 

lembrar os consumidores, direta ou indiretamente, sobre os seus produtos, serviços e marcas 

que comercializa. Para Kotler e Keller (2006), a comunicação de marketing representa a voz 

da marca e é o meio pelo qual ela estabelece um diálogo e constrói relacionamentos com os 

consumidores. 

Kloter e Kellet (2006) afirma que as principais formas de comunicação de marketing 

são: 

• A venda pessoal: é uma comunicação verbal direta, ou seja, é uma forma de 

comunicação feita pessoa a pessoa onde um representante de vendas transmite 

informação, instrução e tenta convencer um potencial cliente a adquirir seus 

produtos ou serviços. Devido aos altos custos, essa forma de comunicação é 

mais utilizada para mercados nos quais os compradores tendem a serem em 

menor número, geograficamente mais concentrados e inclinados a comprar em 

quantidades e valores maiores. Na maioria dos casos os produtos oferecidos 

possuem uma maior complexidade, exigindo assim um contato mais direto 

com o comprador.  

• Promoção de vendas: é um conjunto ferramentas e ações utilizadas que visam 

incentivar, geralmente em curto prazo, a experimentação ou compra de um 

produto ou serviço por parte do consumidor. A promoção de vendas orientada 

para o comércio inclui a utilização de vários tipos de concessões para estimular 

as respostas de atacadistas e varejistas, já a promoção de vendas orientada para 

o consumidor, envolve o uso de cupons, prêmios, amostras grátis, concursos, 

descontos e outras modalidades. 

• Patrocínio de marketing: são práticas de vincular a marca a alguma 

manifestação cultural, onde os frequentadores desses eventos possam associar 

o evento à marca. É realizado através de apoio financeiro ou material com a 

finalidade de retirar benefícios em termos de vendas e fazer com que a imagem 

da marca seja lembrada pelo seu público.  
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• Propaganda: envolve comunicação em massa através de jornais, revistas, 

rádio, televisão, internet, outdoor, banners, quadro de avisos, entre outros. 

Geralmente realizadas através de agências de publicidade e patrocinadas pelo 

anunciante. 

• Publicidade: igualmente como a propaganda, a publicidade também é uma 

forma de comunicação em massa, mas ao contrário da última, a companhia 

patrocinadora não paga pelo anuncio ou espaço da propaganda. A publicidade 

dedica-se a difusão pública de ideias porque para o anunciante a informação é 

pertinente e interessante para seu público. Como exemplo disto pode-se citar 

materiais de divulgação de produtos em revistas e outros veículos de 

informações. 

• Comunicação em pontos de vendas: são materiais de divulgação que apelam 

pela atenção dos consumidores. São ações estratégicas de diferenciação dentro 

dos estabelecimentos de vendas com o intuito de valorizar o produto exposto e 

diferenciá-lo dos concorrentes. 

 

2.2  Segmentação de mercado 

 

Para identificar com clareza os anseios dos consumidores e os produto/serviços mais 

aceitos no mercado, as organizações através de seus profissionais de marketing na maioria das 

vezes, usam como estratégica a segmentação de mercado, ou seja, uma abordagem mais 

direcionada, ao contrário do marketing em massa, utilizada cada vez menos como estratégia 

de marketing nas organizações, na qual faz uma abordagem mais pulverizada, ou seja, na 

tentativa de atingir o maior público possível. Nesta última a empresa investe em um mercado 

potencial maior gerando assim menos custos, que por sua vez levam a preços mais baixos ou 

margens mais altas, mas que raramente é adequado por não atender às necessidades e desejos 

de todo o mercado, onde consumidores diferem entre si em muitos aspectos, seja eles 

comportamentais, culturais, financeiros entre outros. Outra grande dificuldade desta ação é a 

crescente fragmentação do mercado.  
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Segmentar mercado significa dividi-lo em grupos de consumidores potenciais que 

apresentam desejos de compra e necessidades específicas que tendem a responder de forma 

similar a uma determinada estratégia de marketing, ou até mesmo antes da intenção de 

compra, mas que apresentam preferências em comum sobre o produto/serviço. Não há uma 

maneira única de fatiar o mercado. Este processo de segmentação reconhece que o mercado 

total representa o conjunto de grupos não homogêneos e que consumidores diferem entre si 

em muitos aspectos, devendo os profissionais da área de marketing testar as diferentes 

variáveis de segmentação, isoladas e combinadas para encontrar a maneira mais clara de 

identificar o mercado. Para Kloter e Keller (2006), as principais características que facilitam a 

identificação do mercado são: características geográficas, psicográficas, demográficas e 

comportamentais. 

• Segmentação geográfica 

A segmentação geográfica requer a divisão do mercado em diferentes unidades 

geográficas tais como regiões, estados, cidades ou bairros. A organização deverá optar em 

atuar nas localidades que mais trarão lucratividade para o negócio, atentando-se sempre para 

às variações locais existentes. 

• Segmentação demográfica 

Na segmentação geográfica os grupos que compõem o mercado são divididos em 

variáveis básicas tais como: idade, tamanho da família, sexo, renda, ocupação, grau de 

instrução, religião, raça, geração, nacionalidade e classe social. Segundo Kloter e Keller 

(2006), por várias razões este tipo de segmentação é a mais popular e utilizada nas estratégias 

de marketing das empresas. Uma dessas razões é que às necessidades e desejos dos 

consumidores, assim como suas preferências por marcas e produtos estão frequentemente 

associados a variáveis demográficas, outra razão é por serem mais fáceis de serem medidas. 

• Segmentação psicográfica 

Neste tipo de segmentação a personalidade, o estilo de vida e os valores dos 

indivíduos é que são levados em conta para classificar o mercado. Este estudo leva em 

consideração o comportamento e a personalidade das pessoas que compõem determinado 

segmento de mercado. Ressalta-se que pessoas do mesmo grupo demográfico podem ter perfis 

psicográficos diferentes, por este e outros motivos que as variáveis mencionadas acima devem 



21 
 

 
 

ser levadas em consideração na hora de se tentar identificas os mais diversos segmentos de 

mercado. 

• Segmentação comportamental 

A segmentação objetiva concentrar esforços de divulgação para que o produto atinja 

de forma adequada seu público e a empresa possa obter melhores retornos fazendo uma oferta 

mercadológica que satisfaça da melhor forma possível à demanda, desenvolvendo produtos 

sob medida, dedicando-se a fatias do mercado que tenha melhores condições de atender e 

destacando-se frente aos concorrentes. Quando uma empresa segmenta mercado, torna-se 

mais fácil satisfazer seus consumidores, pois o composto será desenvolvido de acordo com as 

necessidades específicas daquele segmento. Essas decisões requerem um profundo 

entendimento do comportamento do consumidor, do tamanho do mercado, da concorrência e 

suas respectivas participações, o potencial de crescimento do mercado escolhido e uma 

cuidadosa análise estratégica. 

Após analisar e dividir o mercado em fatias é necessário escolher um ou mais 

segmentos a serem atendidos, iniciando o passo seguinte da estratégia de marketing: a 

definição do público-alvo, que são basicamente as pessoas que vão interessar-se pelo produto 

ofertado. Ao avaliar diferentes segmentos de mercado, a empresa deve examinar se tais 

segmentos possuem atratividade global e se condiz com os recursos e objetivos da empresa. 

Alguns segmentos atrativos podem ser rejeitados se não tiverem de acordo com os objetivos 

da empresa, ou se ela não tiver uma ou mais competências necessárias para oferecer um 

produto de valor superior, explica Kloter e Keller (2006). Segundo Ferrell e Luck (2000) a 

estratégia de marketing envolve a seleção de um mercado-alvo específico e a tomada de 

decisões em relação aos elementos cruciais de produto, preço, promoção e distribuição para 

satisfazer às necessidades dos consumidores desse mercado.  Para conhecer melhor o público-

alvo é necessário realizar uma pesquisa de mercado, que terão como objetivos principais 

determinar as perspectivas de vendas do produto no mercado externo e indicar a maneira de 

obter melhores resultados. Uma empresa raramente pode satisfazer a todos de um mercado, 

portanto, os profissionais de marketing começam dividindo o mercado em segmento. Após 

examinar diferenças demográficas, psicográficas e comportamentais entre os compradores, 

eles identificam e descrevem grupos distintos, que podem preferir ou exigir vários mixes 

diferentes de produtos e serviços. Assim, decidem quais segmentos apresentam a maior 

oportunidade de mercado e, ao definir um mercado específico, economizam-se os 
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investimentos com publicidade e aumenta a comercialização, pois desta forma, os executivos 

concentraram seus esforços no marketing, planejando, definindo preços, divulgando e 

fornecendo o produto e serviço para melhor satisfazer e atingir um grupo específico de 

consumidores. Para cada mercado alvo escolhido, a empresa desenvolve uma oferta de 

mercado e ajusta programas e atividades de marketing para refletir melhor no marketing da 

concorrência. 

Além de conhecer os potenciais clientes, o estudo de mercado de mercado apresenta à 

empresa uma análise completa da concorrência, dos mercados que oferecem melhores 

perspectivas, os padrões de qualidade exigidos pelo mercado importador e o tempo ideal para 

alcançar o nível de vendas.  

 

2.3 Especialização 

 

Ao identificar as oportunidades de mercado-segmento, a empresa deve avaliar todos os 

possíveis segmentos de mercado com base em dois fatores: a atratividade global e os 

objetivos e recursos da empresa. No primeiro a empresa deve levar em consideração quais 

segmentos são os mais atrativos e se atendem aos cinco critérios de utilidade: tamanho, 

crescimento, aproveitamento, economias de escala e baixo risco. A organização deve estar 

voltada para segmentos que valham a pena e avaliar os vários fatores estruturais importantes 

que afetam a lucratividade. Em relação aos objetivos e recursos disponíveis, a organização 

deverá observar se os segmentos disponíveis condizem com os objetivos da empresa e se há 

recursos suficientes para enfrentar a concorrência. A organização deverá ter competências 

necessárias para oferecer um produto de valor superior, destacando-se frente à concorrência, 

mas sem perder a margem de lucro necessária para tornar o investimento seguro. Alguns 

segmentos atraentes devem ser rejeitados se não tiverem de acordo com os objetivos de longo 

prazo da empresa. 

Após a análise dos segmentos potenciais, a empresa deverá decidir qual ou quais 

atenderá, optando entre os cinco padrões de seleção de mercado alvo: concentração em um 

único segmento, especialização seletiva, especialização por produto, especialização por 

mercado e cobertura total de mercado. 
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• Especialização em um único segmento 

Neste critério a empresa focaliza seus esforços para atender a um único segmento com 

um único produto, respondendo a fundo as necessidades deste segmento. Através do 

marketing concentrado, em vez de conseguir uma pequena participação em um grande 

mercado, a empresa se concentra em garantir uma grande fatia em alguns poucos 

submercados, desfrutando de economias operacionais graças à especialização da produção, 

distribuição e promoção. Ao especializar-se em um único produto, a empresa fortalece sua 

posição no mercado e consegue atender a fundo as necessidades do segmento. Se alcançar a 

liderança do segmento pode ainda ter um alto retorno sobre o investimento. 

Tal estratégica envolve grande risco na medida em que o segmento escolhido pela 

organização pode vir a sofrer algumas alterações, podendo assim desaparecer ou sofrer 

ameaça de algum concorrente. Kloter e Keller (2006) exemplifica o caso da empresa 

Polaroide que com o surgimento das câmaras digitais seus ganhos despencaram. Assim, para 

não correr risco, a maioria das organizações prefere investir em mais de um segmento. 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

• Especialização seletiva 

Na especialização seletiva a empresa agrega os segmentos de maior atratividade e 

apropriados de acordo com os recursos e objetivos da empresa. Diferente do método anterior, 

que seleciona apenas um segmento a ser investido, neste método a empresa seleciona certo 
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Figura 1 - Especialização em um único segmento 
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número de segmentos por ser uma estratégia que diversifica o risco da empresa, pois a medida 

em um segmento torna-se desinteressante, a empresa matem seus resultados nos demais 

segmentos. Nesta estratégia de especialização não é indispensável que haja sinergia entre os 

segmentos, mas cada um terá que ser potencialmente rentável, ou seja, cada um terá que gerar 

resultados específicos. 

 

 

 

 

 

 

• Especialização por Produto 

 

Nesta situação a empresa se especializa em um único produto para atender a diversos 

segmentos. O grande risco desta modalidade é a desclassificação do produto motivada pela 

aparição de tecnologias totalmente novas, como o caso da Polaroide, exemplificado 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Especialização Seletiva 
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Figura 3 - Especialização Por Produto 
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• Cobertura total do mercado 

 

Nesta abordagem a organização visa atender a todos os grupos de consumidores 

potenciais com todos os produtos que eles possam precisar. Esta estratégia só poderá ser 

praticada por grandes empresas e a cobertura total do mercado poderá ser feita de duas 

maneiras:  

� Marketing indiferenciado 

 

Nesta estratégia a empresa utiliza o marketing em massa, ignorando as 

particularidades existentes entre os mais diversos segmentos e desenvolvendo produtos e 

planos de marketing que sejam adequados ao maior número de consumidores possíveis. Esta 

modalidade com uma linha de produtos mais limitada requer custos reduzidos com pesquisa, 

desenvolvimento, produção, estoque, transporte, pesquisa de marketing e de propaganda e 

gerenciamento do produto, aumentando assim a margem de lucro dos produtos, visando 

ganhar o mercado sensível a preço. 

A grande dificuldade de optar por este tipo de especialização é concorrência que 

poderá oferecer produtos mais especializados a segmentos menores cuja satisfação poderá ser 

maior por parte deste grupo de consumidores, diminuindo assim a margem de lucratividade.  

� Marketing diferenciado 

 

Neste método a empresa desenvolve diversos tipos de programas de marketing e 

produtos para vários segmentos de mercado, cada programa para grupos de consumidores 

específicos. As empresas que praticam esse tipo de marketing espera posição mais forte em 

cada segmento de mercado escolhido, bem como por parte dos consumidores uma maior 

fidelização. Ao desenvolver diversos programas de marketing, a empresa eleva seus custos 
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mas destaca-se no mercado a medida que se especializa no mercado ganhando confiança de 

seus consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Mídias e Redes Sociais 

 

Com o avanço da tecnologia e a massificação de computadores e celulares, cresce a 

cada vez mais o acesso à internet no país. Segundo dados da PNDA (Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios) divulgado no dia 16/05/2013 pelo IBGE (Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística), o acesso à internet no país cresceu 143,8% entre a população com 10 

anos ou mais de 2005 para 2011, enquanto o crescimento populacional foi de 9,7%.  
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Figura 4 - Cobertura Total do Mercado 

Figura 5 - Percentual da população com acesso à 
Internet e celular em 2011. 
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Torres (2009) explica que mídias sociais são sites na Internet que permitem a criação e 

compartilhamento de informações e conteúdos pelas pessoas e para pessoas, nas quais o 

consumidor é ao mesmo tempo produtor e consumidor da informação. Elas recebem esse 

nome porque são sociais, ou seja, são livres e abertas à colaboração e interação de todos e são 

mídias porque são meios de transmissão de informações e conteúdos.  

Redes sociais são sites na internet, inseridos nas mídias sociais que formam redes de 

pessoas, permitindo gerar fluxos informações e integração social entre essas pessoas, gerando 

laços sociais criados e potencializados, formando comunidades que compartilham valores e 

interesses em comum a partir de um ambiente on-line. 

As redes sociais possuem um alto poder de comunicação e propagação de 

informações. O Youtube, Facebook, Twiter e outros blogs aglutinam uma enorme quantidade 

de pessoas, que passam a se relacionar virtualmente, produzindo suas próprias informações, 

trocando experiências, intimidades e mantendo uma relação virtual duradoura. 

Para Torres (2009), a visibilidade das mídias sociais e os relacionamentos das redes 

sócias são o que tornam atraentes o marketing digital, criando uma enorme rede de 

propagação de informação e influências. Segundo o autor, um indivíduo influencia um grupo 

de amigos que influencia há vários outros grupos de amigos, que influencia várias 

comunidades as quais pertence, com várias pessoas que influenciam outras pessoas, e em uma 

progressão geométrica leva a ser chamado de efeito viral, que amplifica e multiplica qualquer 

mensagem de interesse coletivo. 

Para Silva (2010) a partir da Web 2.0 houve uma mudança significativa na forma dos 

internautas interagirem com a internet. Eles deixaram de ser menos coadjuvantes, ou seja, 

receptores e buscadores de informações para transformarem-se colaboradores da rede, 

produzindo e disseminando conteúdo. Nesse contexto a relação passiva, ainda existente em 

outros meios, deixa de existir e as empresas/marcas precisam reinventar a forma pela qual 

estabelecem a conexão com os consumidores. 

O site da Wikipédia relata o conceito de marketing viral: 

Marketing viral ou publicidade viral referem-se a técnicas de marketing que tentam 
explorar redes sociais pré-existentes para produzir aumentos exponenciais em 
conhecimento de marca, com processos similares à extensão de uma epidemia. 

O marketing viral é uma das ações do marketing digital e uma ferramenta on line que 

permite atingir muitas pessoas na internet e propagar mensagens institucionais dos mais 

diversos portes e segmentos. Na internet a propaganda boca a boca ganhou abrangência e 

velocidade e efeito viral é uma ferramenta viável de marketing. 
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Cavallini (2008) explica que um lado engraçado no marketing viral é que, por 

depender do comportamento humano, é imprevisível e, portanto, muito difícil prever ou 

controlar. Ter menos controle é parte da nova realidade, mesmo que isso incomode a muitas 

empresas que têm uma visão mais tradicional no mercado. Usando ou não o marketing boca a 

boca as empresas terão que conviver com ele. 

Cada vez mais as empresas utilizam as redes sociais para postar conteúdos multimídia, 

compartilhando com seus seguidores no Twiter, Facebook, Youtube, entre outras mídias para 

atrair a atenção de seus consumidores e prováveis consumidores como forma de divulgar suas 

marcas.  

Torres (2009) cita em sua obra que, como qualquer outra ação de marketing, o 

marketing viral tem que possuir uma estrutura clara, com seus objetivos bem definidos, 

definição e conhecimento do público alvo e uma mensagem criativa para atingir o público 

desejado.  

Para Cavallini (2008), através da internet o consumidor tem mais acesso a informação 

e por isso consegue conhecer, questionar, comparar e divulgar sua opinião sobre os produtos, 

serviços, marcas e empresas. Para o autor existe uma regra clara na internet: a transparência.  

A internet pode expor os melhores, mas também os piores defeitos, o que é feito e 

também o que se deixa de fazer. A internet pode resolver como pode potencializar o 

problema, depende de como uma empresa se coloca diante de seus expectadores internautas. 

Por isso é fundamental antes de publicar qualquer anúncio, seja qual for o meio de 

comunicação, principalmente  na internet, conhecer bem o público alvo, sua cultura, religião e 

valores para que o efeito viral não tenha um impacto negativo, ou seja, para que a propaganda 

não cause efeito contrário ao que foi proposto. 

Como exemplo de propaganda negativa pode-se citar o caso da campanha 

publicitária “Fora de Forma” da academia de ginástica Cia Athletica que ganhou a 

antipatia dos internautas ao fazer uma brincadeira considerada de mal gosto com pessoas 

gordas da cidade de São Paulo. No vídeo de 2 minutos e 23 segundos criado pela agência 

DM9DDB, dois ficais comparam homens fora de forma com autdoors ambulantes. Como na 

época a propaganda de rua na cidade de São Paula estava proibida, esses “fiscais de mídia 

exterior” insinuavam na pegadinha aplicar multa aos gordos, caso os mesmo permanecessem 

vestidos com as blusas de propaganda. A campanha não agradou a maioria dos internautas 

que considerou um gesto ofensivo às pessoas gordas o que gerou grande polêmica nas mídias 

sociais. Fonte g1.globo.com 
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O marketing nas mídias sociais facilita a comunicação entre organizações e clientes e 

o relacionamento direto entre estes. Com baixo investimento e alto impacto, as empresas 

aproveitam as facilidades de comunicações com os internautas e investem cada vez mais no 

marketing digital. Assim, esse tipo de divulgação permite às empresas a aproximarem-se e 

conhecer melhor seus clientes, mostrando seu compromisso com ele e descobrindo suas 

principais necessidades, de forma ágil e rápida.  

Conforme explicado por Torres (2009), como qualquer outra estratégia de marketing 

convencional, as estratégias de marketing nas mídias sociais deverão ser bem definidas, tais 

como seus objetivos e metas. A empresa deverá conhecer a fundo a rede social, 

compreendendo o funcionamento de cada uma delas para depois planejar e agir com mais 

eficácia. Vale salientar que, antes de divulgar o produto a empresa deverá estabelecer o 

público o qual pretende interagir e atingir com suas ofertas. É extremamente importante criar 

laços sociais com o público qualificado, ou seja, pessoas que realmente tenham interesse nos 

produtos anunciado.  

Para Torres (2009) existem basicamente cinco ações para implementar uma estratégia 

de marketing eficiente. Essas ações seguem a linha das ideias do marketing do 

relacionamento, são elas: 

• Assuma um compromisso com seu cliente e mostre isso:Torres explica que 

uma das primeiras ações para conseguir a confiança do cliente é assumir de 

forma clara e pública seu compromisso com o relacionamento entre sua 

empresa e seu cliente. Para ele participar aberta e ativamente de comunidades 

em redes sociais, mostra ao cliente o compromisso de se relacionar 

Figura 6 - Campanha "Fique em Forma" 
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efetivamente com ele e está “frente a frente” com ele, sem intermediários, 

valoriza ainda mais sua marca. 

• Conheça seu cliente: antes de se relacionar com o cliente é importante primeiro 

conhecê-lo. Desta forma, as mídias sociais e especialmente as redes sociais, por 

seu caráter aberto e colaborativo, é um poderoso caminho para conhecer os 

potencias clientes. Discussões exposta nas comunidades sobre determinados 

produtos, estão armazenadas nas mídias sociais e muitas vezes acessíveis a 

todos os membros da comunidade. 

• Entendendo as necessidades dos clientes: Torres explica que as mídias sócias é 

um terreno fértil para encontrar respostas para as necessidades dos clientes. 

Após aproximar-se do cliente entender as necessidades dele ficará mais fácil. 

Pesquisas de satisfação do cliente podem ser mais proveitosas aplicada pela 

internet do que abordar um cliente por telefone ou até mesmo fisicamente. O 

autor explica também que a abordagem física de um entrevistador e a pressão 

do tempo para responder as perguntas faz com que a entrevista deixe de ser 

proveitosa, enquanto que pela internet, os clientes protegidos pela tela do 

computador têm mais facilidade de expressar do que no mundo real. 

• Ouvir o cliente: aliados aos call centers o serviço de atendimento ao 

consumidor (SAC) pelas mídias sociais expande a capacidade da empresa de 

ouvir dúvidas, sugestões e reclamações dos clientes.  

• Oferecer atividades e recursos: oferecer atividades dentro das mídias sociais 

enriquece sua página na web, aproxima os clientes e faz com que eles criem 

identidade com a marca. Serviços com notícias on line, receitas, promoções 

podem ser umas das opções para um excelente relacionamento com os clientes. 

 

2.5 O Facebook 

 

Segundo a reportagem Info Brasil (2013), o Brasil foi o país que mais cresceu no 

facebook no ano de 2012, saltando de 35 milhões de usuários para 65 milhões de pessoas 

cadastradas na rede social, segundo o relatório divulgado pelo site www.socialbakers.com 
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Com o salto, o Brasil assumiu a segunda posição do ranking dos maiores países da rede 

social, atrás apenas dos Estados Unidos, que possuem 166 milhões de pessoas cadastradas. 

Segundo pesquisa online realizada pelo Ibope em agosto de 2012 com 1.447 

internautas com mais de 18 anos de idade, divulgada em janeiro deste ano, revela que entre os 

milhões de usuários ativos na internet no Brasil, 86% deles acessam algum tipo de rede social 

como Facebook e Twiter, e o total de usuários segue uma tendência constante de crescimento. 

Tanabe (2011) comenta que existem três boas razões para acreditar que o facebook 

tem condições de ser uma boa plataforma de negócios na internet. Primeiramente, por ter uma 

grande escala de usuários e que cresce em ritmo acelerado. Segundo, é uma rede social 

bastante lucrativa e sustentável. E, por fim, a cada dia vem se aprimorando como plataforma 

de mídias, negócios e marketing. 

Segue abaixo empresas brasileiras mais “curtidas” no facebook no mês de maio deste 

ano, disponibilizadas no site Social Bakers: 

Tabela 1 - Marcas com o maior número de fãs no Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Site Social Bakers 

 

 

  EMPRESA CURTIDAS 

01 GUARANÁ ANTÁRTICA 12.247.454 

02 SKOL 11.272.547 

03 COCA COLA 10.742.910 

04 HOTEL URBANO 7.015.245 

05 L'OREAL 5.970.759 

06 LACTA OFICIAL 5.935.884 

07 ITAÚ 5.537.369 

08 CERVEJA BHOEMIA 5.372.793 

09 BIS 4.954.329 

10 TRIDENTE 4.679.215 
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Algumas vantagens são mais evidentes: permite atuar como pessoa jurídica e não 

disfarçada de pessoa física, como em outras redes; disponibilizar diversos aplicativos e games 

que podem ser incorporados à Fan Page para interação com o cliente, interagir outras 

plataformas de forma mais natural dentro da Fan Page (como Youtube, Flickr,Twiter e blogs) 

e disseminar mensagens virais por comentários (TANABE 2011). 

Moch (2011) define Fan Page como página de fãs onde consumidores podem interagir 

com suas marcas preferidas. O mesmo autor traz uma definição utilizando palavras do próprio 

Facebook: 

As páginas de fãs (fan pages) existem para que organizações, empresas, celebridades 

e bandas transmitam muitas informações aos seus seguidores ou ao público que 

escolher se conectar a elas. Semelhante aos perfis, as páginas podem ser 

aprimoradas com aplicativos que ajudem as entidades a se comunicarem e 

interagirem com seu público e adquirirem novos usuários por recomendações de 

amigos, históricos dos Feeds de notícias, eventos do Facebook e muito mais. 

Ainda para Moch (2011), alguns pontos podem ser considerados como importante para 

que uma empresa tenha uma Fan Page, entre eles: 

• A proximidade com os clientes; 

• O entendimento sobre as necessidades do público-alvo; 

• A realização de ações promocionais exclusiva para fãs; 

• O melhor conhecimento do perfil dos clientes; 

• O aumento da comunicação com a marca. 

Como em qualquer rede social, deve-se planejar a estratégia de utilização do 

Facebook. Realizar pesquisas, promover eventos, enviar mensagens e fazer promoções são 

algumas das ações que podem ser realizadas. Faustino (2011) relata algumas estratégias para 

serem usadas na Fan Page do Facebook, tais como: 

• Fazer perguntas aos fãs; 

• Compartilhamento de dicas exclusivas; 

• Citações famosas; 

• Vídeos e fotos com mensagens; 
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• Realizar enquetes e promoções; 

• Cobrir eventos que os consumidores participam e publicar fotos de fãs. 

As estratégias acima ajudam a manter relacionamento com clientes e deixar a marca 

visível ao mercado. Para tal, é necessário estar pronto a receber feedbacks negativos e estar 

sempre alerta para novidades e tendências a serem implementadas com finalidade de manter 

em constante evolução e atualização. 

Segue abaixo dados apontados por “Estudo sobre o comportamento de seguidores e fãs 

de marcas nas redes sociais” realizado pelo Ibope em agosto de 2012. O estudo foi intitulado 

como “Many to Many”: 

• 77% seguem ou curtem alguma marca, entre os jovens de até 34 anos o total é 

de 84%; 

• 82% e 72% de mulheres e homens respectivamente curtem alguma marca em 

redes sócias; 

• 1 pessoa segue em média 6 marcas no Facebook ou no Twiter; 

• 68% têm interagido mais em relação ao ano passado, principalmente o público 

de 25 a 34 anos; 

• 84% levam em consideração a opinião de outras pessoas nas redes sociais 

durante uma decisão de compra; 

• 54% já compartilharam críticas/sugestões de um amigo sobre algum produto, 

mesmo sem nunca tê-lo utilizado; 

• 64% já deixaram de seguir alguma marca. 89% por acharem o conteúdo pouco 

relevante/repetitivo e 60% por excesso de mensagens. Deixar de seguir é um 

comportamento mais frequente entre os consumidores de 18 a 25 anos. 
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Torres (2010) sugere que quando estiver seguro que tenha uma boa rede de 

relacionamento nas mídias sociais, então está na hora de fazer ações promocionais através 

delas. Crie inicialmente ações promocionais simples, fácil de entender e com regras claras. 

Pense bem o que vai oferecer, se é um desconto ou um produto, um sorteio ou uma gincana, e 

quais as restrições de participação. Pense se faz sentido para seu consumidor e se algo pode 

dar errado. Pense inclusive o que acontece se a ação der muito certo. Muitos problemas 

ocorrem em ações promocionais nas mídias sociais por que as empresas dimensionam mal a 

ação.  

Gráfico 1 - Motivos para seguir a marca 

Fonte: Estudo realizado pelo IBOPE: Many to Many 

Gráfico 2 - Citação das marcas em redes sociais 

Fonte: Estudo realizado pelo IBOPE: Many to Many 
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No capítulo seguinte serão apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa 

elaborada e aplicada. 
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3 METODOLOGIA 
 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

A pesquisa realizada para a elaboração deste trabalho pode ser classificada, do ponto 

de vista de seus objetivos, como pesquisa exploratória.  

Gil (2006) explica que pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. 

Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a 

descoberta de intuições. Para o autor esse tipo de pesquisa envolve: levantamento 

bibliográfico, entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas com o problema 

pesquisado e análise de exemplos que “estimulem a compreensão”. 

Para Money (2005) a pesquisa exploratória é particularmente útil quando o 

responsável pelas decisões dispõe de poucas informações. Para ele esse tipo de pesquisa é 

orientada para a descoberta, são planos que não têm a intenção de testar hipóteses específicas 

de pesquisa. 

Cooper e Schindler (2003) diz que a exploração é particularmente útil quando os 

pesquisadores não têm uma ideia clara dos problemas que vão enfrentar durante o estudo. 

Para ele, através da exploração os pesquisadores desenvolvem conceitos de forma mais clara, 

estabelecem prioridades, desenvolvem definições operacionais e melhoram o planejamento 

final da pesquisa. O autor explica também que se ao final da entrevista o pesquisador perceber 

que o problema não tem tanta importância, o projeto pode ser abortado economizando tempo 

e dinheiro.  

Do ponto de vista da abordagem do problema, a pesquisa é classificada como 

qualitativa. De acordo com a definição de Maanen (1979), tal tipo de pesquisa compreende 

um conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam a descrever e a decodificar os 

componentes de um sistema complexo de significados. Tem como objetivo traduzir e 

expressar o sentido dos fenômenos do mundo social, reduzindo a distância entre indicador e 

indicado, entre teoria e dados, entre contexto e ação. 
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Cooper e Schindler (2003) afirma que diversas abordagens são adaptáveis para a 

pesquisa exploratória quando considera o espoco da pesquisa qualitativa, são elas: 

• Entrevistas detalhadas; 

• Observação do participante; 

• Filmes, fotografias e videoteipe; 

• Técnicas de projeção e testes psicológicos; 

• Estudo de caso; 

• Etnografia das ruas; 

• Entrevistas com elite ou especialistas; 

• Análise de documentos. 

Um dos tipos de pesquisas com base nos procedimentos técnicos que pode ser 

utilizada é o estudo de caso. Gil (2006) explica que: 

Estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências 

biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 

objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa 

praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados. 

Para Beuren (2008) o estudo de caso caracteriza principalmente pelo estudo 

concentrado de um único caso e é preferido pelos pesquisadores que desejam aprofundar seus 

conhecimentos a respeito de determinado caso específico. 

 

3.2 População e Amostra 

 

A pesquisa foi realizada na Empresa Ypioca Bebidas S.A, empresa cearense fundada 

no ano de 1846 pelo português Dário Telles de Menezes, que chegou ao Brasil e após três 

meses iniciou as atividades da empresa. A Ypioca passou por quatro gerações e no final de 

2012 a marca foi vendida para a empresa Diageo, grupo líder em bebidas alcoólicas Premium 

em todo mundo. 
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A entrevista foi realizada com um profissional de marketing do grupo que acompanha 

as atividades de marketing digital nas redes sociais da empresa.  A pesquisa foi realizada no 

dia 17/07/2013 às 08:00hs.  

 

3.3 Coleta de Dados 

 

A coleta de dados foi realizada através de entrevista em profundidade na tentativa de 

recolher respostas e entender o processo de marketing digital da empresa. 

Segundo Money (2005) uma entrevista em profundidade é uma sessão de discussão 

não estruturada entre um entrevistador treinado e um entrevistado. Para ele os participantes 

devem ser escolhidos com cuidado e o critério escolhido é a percepção especializada no 

assunto. O autor explica também que em geral as entrevistas em profundidade são mais caras 

do que as entrevistas em grupo de foco. Como são realizadas individualmente e não em grupo, 

as taxas cobradas pelo entrevistador são multiplicadas a cada entrevista realizada e 

necessariamente necessitará de um maior tempo para análise. 

Gil (2006) relata que entre todas as técnicas de interrogação, a entrevista é a que 

apresenta maior flexibilidade, tanto que pode assumir diversas formas, entre elas: 

 

• Informal: quando se distingue da simples conversação apenas por ter como 

objetivo básico a coleta de dados; 

• Focalizada: embora livre, enfoca bem no tema específico, cabendo ao 

entrevistador esforçar-se para que o entrevistado retorne ao assunto após 

alguma digressão; 

• Parcialmente estruturada: quando é guiada por relação de ponto de interesse 

que o entrevistador vai explorando ao longo do seu curso; 

• Totalmente estruturada: quando se desenvolve a partir de uma relação fixa de 

perguntas. Nesse caso confunde-se com o formulário. 

 

3.4 Análise dos Dados 

 



39 
 

 
 

A análise dos dados foi realizada através da análise de conteúdo. 

Money (2005) afirma que a análise de conteúdo obtém dados através da observação e 

análise do conteúdo ou mensagem de texto escrito. Exemplos de textos onde a análise de 

conteúdo é tipicamente empregada incluem relatórios, contratos, anúncios, cartas, questões 

abertas e conteúdos semelhantes. O autor explica também que por meio da análise sistemática 

e da observação, o pesquisador examina a frequência com que as palavras e temas principais 

ocorrem e identifica o conteúdo e as características de informações presentes no texto. O 

resultado final é muitas vezes usado para quantificar os dados qualitativos. 

Para Cooper e Schindler (2003) a análise de conteúdo foi descrita como uma técnica 

de pesquisa para a descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto de 

uma comunicação.  

Money (2005) explica também que a análise de conteúdo inicial pode verificar a 

frequência de palavras ou expressões. Existem softwares que contabilizam a frequência com 

que essas palavras e expressões ocorrem, e assim o pesquisador poderá descobrir expressões 

que indicam respostas desonestas ou não favoráveis aos seus objetivos. O autor esclarece que 

a análise de conteúdo costuma ser um processo manual e demorado. 

O capítulo a seguir descreve os resultados obtidos pela pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 
 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados da pesquisa de campo realizada na 

empresa Ypioca já mencionada no capítulo anterior. Os resultados serão expostos de acordo 

com os objetivos específicos apresentados no capítulo de introdução desta monografia. 

4.1 Apresentação da Empresa 
 

O grupo Ypioca possui uma equipe especializada na área de marketing destinada a 

realizar e acompanhar atividades de divulgação da marca nas redes sociais. A empresa está 

cadastrada na página no Facebook desde o segundo semestre de 2011 e atualmente possui 

quase 203 mil seguidores na rede social.  

A empresa conta atualmente com profissionais de marketing que vão desde promoters, 

promotores de pontos de vendas, vendedores, supervisores de vendas, analistas, coordenador, 

gerência e diretor. 

As promoters são modelos que participam de eventos realizados pela empresa ou que 

ela esteja patrocinando, divulgando a marca. No facebook da empresa Ypioca observa-se que 

esta ação de divulgação é realizada em eventos de todo país. Fotos e vídeos são feitos com o 

público participante do evento e posteriormente divulgado na pagina da rede social. Para a 

Ypioca esta ação tem a finalidade de atrair pessoas à página do Facebook facilitando a 

divulgação da marca. Este assunto será melhor detalhado mais adiante. 

 Os promotores de vendas possuem atribuições de acompanhar e organizar a 

distribuição dos produtos nas prateleiras dos pontos de vendas, negociar com os funcionários 

dos estabelecimentos a melhor forma de posicionar os produtos nas prateleiras com o intuito 

de destacar o produto e sobressair dos produtos da concorrência. Além dessas atividades, os 

promotores distribuem nos pontos de vendas materiais de divulgação da marca. Nota-se que 

nos pontos de vendas que os produtos da marca e do restante do grupo estão sempre próximos 

um dos outros. 

Os vendedores possuem a atribuição de captar novos clientes, negociar a venda das 

mercadorias diretamente com os estabelecimentos, cumprir prazos de distribuição das 

mercadorias de acordo com o estoque da empresa.  
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Os supervisores de vendas acompanham as atividades dos promotores e vendedores 

dando o suporte administrativo para melhor andamento das atividades, já que tanto os 

promotores quanto os vendedores fazem atividades externas à empresa. 

As atividades dos analistas de marketing estão ligadas à comunicação da empresa com 

o mercado externo.  São responsáveis em colocar em prática as ações determinadas nos planos 

de ações da empresa. Contato com a mídia televisiva, anúncios de rádios, propagandas em 

eventos em todo país, patrocínios, realizar ações nas redes sociais entre outras atividades.  

O coordenador acompanha as atividades dos analistas e dos supervisores.  

O gerente juntamente com o diretor elaboram estratégias e planos de ações para atingir 

as metas de comunicação da empresa.  

4.2 Objetivos 
 

Com relação aos objetivos da implantação da página na rede social, a empresa 

mencionou os seguintes tópicos: 

• Aproximação e interação com o público consumidor e possível consumidor; 

• Divulgação da marca na rede social; 

• Fazer com que a marca seja lembrada sempre pelo consumidor; 

• Monitorar a aceitação da marca pelo consumidor; 

• Divulgação de novos produtos; 

• Aumentar as vendas de seus produtos 

A funcionária entrevistada cita que “a rede social Facebook é uma forma inovadora e 

interativa de divulgar a marca, estar na mídia e próximos aos seus consumidores. É uma 

forma de se adequar a nova realidade de comunicação com o público”.  

Atingir o maior número possível de consumidores através do marketing no Facebook 

fazendo com que a marca seja conhecida internacionalmente é uma das principais metas 

colocadas pela empresa. 
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4.3 Ações 
 

Quanto à periodicidade e quantidade de publicações na Fan Page a empresa não 

mensurou dados concretos. Ao analisar a página percebe-se que são realizadas publicações na 

rede social em média quatro vezes por semana. Os profissionais de marketing devem estar 

atentos com a quantidade e qualidade de postagens na rede social. Postagens numerosas 

podem tornar cansativa a “presença” da empresa na rede social, bem como postagens com 

pouca frequência faz com que a marca fique “esquecida” por seus usuários. O ideal é usar o 

bom senso por parte da equipe de marketing da empresa. 

As publicações postadas na Fan Page vão desde a divulgação de seus produtos, bem 

como coberturas de eventos patrocinados pela empresa em todo país, postagens relacionadas 

ao calendário de datas comemorativas como carnaval, dias das mães, dia dos namorados, São 

João, micaretas, entre outros. Para a empresa essas ações divulgam a marca e fazem com que 

a empresa aproxime-se de seu consumidor final. Ver figura abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Outra estratégia bastante utilizada na rede social do grupo Ypioca são dicas de receitas 

de aperitivos que combinam com suas principais bebidas. As receitas vão desde pratos típicos 

de cada região bem como pratos exóticos como chocolate, cocada e abacaxi grelhado todos 

feitos com o principal produto da empresa: a cachaça. A página ainda faz referência a outras 

redes sociais como Twitter e Youtube, além de “curtir” outras páginas do Facebook ligadas à 

bebida e eventos que certamente interessam ao seu público. Ver Figura 8: 

Figura 7 - Campanha Dias das Mães 2013 – Facebook Ypioca 
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A linguagem de comunicação utilizada na Fan Page é informal. Segundo o 

entrevistado a intenção é fazer com que o usuário identifique-se com a linguagem como se 

estivesse sentado em um boteco e trocando informações entre amigos. Exemplos retirados da 

página do Facebook da empresa Ypioca: 

1. “Gostaríamos de agradecer sua presença e informar que a nossa proposta é 

promover uma rodada de diversão e interação entre usuários, além de uma 

porção completa de conteúdo de qualidade”. 

2. Responderemos no menor tempo possível aos comentários direcionados ao 

perfil. O boteco fica aberto sempre em horário comercial, de segunda a sexta, 

das 09:30hs às 18:30hs. Porém, tem dias que podemos chegar mais cedo por 

aqui e sair mais tarde também, afinal, é sempre legal dar uma escapadinha 

com os amigos”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Exemplo de receita retirada do Facebok Ypioca 
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 Para captar novos fãs a empresa faz cobertura de eventos em todo território nacional. 

Com uma equipe especializada, a empresa utiliza de mecanismo como fotos e filmagens do 

público consumindo seus produtos e divulga-os na sua página de fãs. Com isso as pessoas 

participantes do evento, procuram a página do Facebook, por curiosidade, podendo passar a 

serem seguidores da página. 

A empresa utiliza campanhas de marketing viral na sua rede social. Observa-se que 

diversas postagens são compartilhadas por seus seguidores facilitando assim a divulgação da 

marca. Quando um seguidor compartilha postagens da marca Ypioca dentro da sua página na 

rede social estará divulgando a marca para seus amigos que também poderão compartilha-la 

com outros amigos e como um vírus a mensagem navega pela rede social, conforme explicado 

no subcapítulo 1.4 deste trabalho. Como exemplo podemos citar campanha do Fortal 2013, 

que em apenas duas horas de divulgação a página já tinha 151 “curtidas”, 41 

compartilhamentos e diversos comentários. Ver figura 10: 

Figura 9 - Boas vindas no Facebook da Ypioca 
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Campanhas promocionais são postadas na rede social da empresa, como é o caso da 

campanha Fortal 2013 ilustrada na figura 10. Percebe-se que as campanhas são raras e, 

portanto neste aspecto a empresa deixa a desejar, podendo utilizar com mais frequência esse 

tipo de ação para despertar o interesse de seus seguidores e também para que os mesmos 

possam indicá-las a outros amigos. Promoções fazem com que seus seguidores procurem com 

mais frequência a página de fãs, com o intuito de verificar as últimas atualizações e novidades 

da página. 

Por ser uma empresa do ramo de bebidas alcoólicas, a empresa possui restrições em 

realizar campanhas promocionais que envolvam seus produtos, pois devem cumprir com as 

regras impostas pelo Conar (Conselho nacional de auto-regulamentação publicitária). Para o 

Conar as propagandas de bebidas alcoólicas não podem ser imperativas e devem resguardar o 

princípio de proteção para crianças e adolescentes. As peças publicitárias não deverão ter 

apelos sensuais e nem cena, ilustrações, áudios ou vídeos que sugiram a ingestão do produto. 

Todas as peças produzidas para rádio, televisão ou qualquer outra mídia deverão ser inseridas 

advertências do tipo “Beba com moderação”, “Este produto é destinado à adultos”, “Quem 

bebe menos se diverte mais” e ainda deverão ressaltar que o produto é destinado para pessoas 

maiores de 18 anos.  (Fonte: www.conjur.com.br) 

O público alvo está bem definido: pessoas acima de 18 anos, independente do sexo e 

classe social. Em toda página do Facebook a empresa cumpre com as regras estabelecidas 

pelo Conar, deixando explícito que o uso de bebidas alcoólicas é restrito para pessoas com 

Figura 10 – Promoção no Facebook Ypioca 
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faixa etária acima de 18 anos e que os seguidores da página não devem compartilhar nenhuma 

postagem que envolve a bebida com pessoas abaixo da faixa etária estipulada. Ver figura 

abaixo: 

 

 

  

 

 

 

 

 

Para superar as dificuldades em realizar campanhas promocionais na sua página de 

fãs, uma solução seria apelar para mais sorteios de ingressos de festas nas principais cidades 

brasileiras, brindes com a logomarca da empresa, viagens, entre outros. Desta forma a 

empresa estaria divulgando seus produtos, interagido com seu público e tornado sua página na 

rede social mais atrativa para seus seguidores. 

Percebe-se também que a empresa utiliza enquetes e dicas de um cachacier 

(especialista em cachaças) para interagir com os fãs e fazer com eles também interajam entre 

si. Para a empresa, essa é mais uma forma de divulgar a marca e fazer com que os possíveis 

consumidores tenham a curiosidade de degustar suas bebidas. Ver exemplo abaixo: 

 

 

 

 

 

Figura 11 - Exemplo de postagem com responsabilidade social 
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4.4  Acompanhamento das Atividades 
 

 

Além de divulgar a marca, a enquete realizada na página da rede social analisa a 

preferência de seus produtos por parte de seus consumidores. No exemplo da figura de nº 15 a 

empresa questiona entre seus seguidores qual bebida é favorita entre eles. Mais de 600 

pessoas “curtiram”, 447 compartilharam e 127 responderam. Desta forma a empresa avalia a 

Figura 12 - Enquete no Facebook Ypioca 

Figura 13 - Dicas Cachacier Ypioca 
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aceitação das três bebidas, bem como o perfil do público consumidor que participa da enquete 

e a região (estado, cidade ou bairro) de maior aceitação de cada uma delas. 

As postagens e dúvidas dos internautas são acompanhadas e respondidas pela equipe 

responsável, como percebido ao analisar a página da empresa. As fotos e vídeos dos eventos 

são postados na página e organizados por evento. Observa-se que internautas cobram por 

parte da empresa o retorno das fotos nos dias que sucedem os eventos, mas segundo a analista 

entrevistada as fotos são postadas assim que possível. 

 No próprio Facebook da Ypioca a empresa avisa que analisará os comentários e 

perguntas e que em tempo oportuno responderá todas as dúvidas dos curtidores. Segue 

imagem abaixo: 

 

Figura 14 - Comunicado no Facebook Ypioca 

 

4.5  Mensuração de Resultados 
 

A empresa não divulgou o quanto investe em publicidade no Facebook bem como não 

mencionaram os impactos financeiros resultante da publicidade na mídia social. Afirmam que 

a publicidade na rede social contribui com o aumento das vendas e conscientização da marca 

na mente do consumidor. 

4.6 Discussão dos Dados 
 

 Percebe-se no Facebook do grupo Ypioca uma grande interação dos internautas com o 

no Facebook da empresa, com postagens de comentários, perguntas, respostas de enquetes, 
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compartilhamento de postagens, “marcação” de outros amigos fazendo referências às 

postagens da Fan Page. Silva (2010) comenta em sua obra que a forma de publicidade está 

mudando e que há uma significativa mudança na forma como os internautas interagem com a 

empresa. Para ele, os internautas deixam de ser coadjuvante passando a serem colaboradores 

da rede, manifestando seus anseios e opiniões, produzindo e disseminando conteúdos. 

Ao disseminar conteúdos, os internautas auxiliam em uma estratégia de marketing 

muito buscada pelas empresas nos dias de hoje; o marketing viral. Observa-se na rede social 

da empresa que diversas postagens são compartilhadas por seus “seguidores”. Torres (2009) 

cita em sua obra que ações de marketing viral tem que possuir uma estrutura clara, com seus 

objetivos bem definidos. O autor explica que o marketing viral é uma ferramenta online que 

permite atingir muitas pessoas na internet propagando mensagens institucionais dos mais 

diversos portes e segmentos. Há casos de compartilhamentos no Facebook da Ypioca com 

quase quinhentos compartilhamentos, que passam a existir na página de outros membros da 

rede, disseminando assim o conteúdo para outras pessoas que ainda não têm acesso a rede da 

Ypioca, divulgando marca, sua página na rede social e fazendo com que a marca seja 

lembrada na mente do consumidor. 

Através das enquetes realizadas na Fan Page da empresa, percebe-se a aceitação do 

público em relação aos seus produtos, quais agradam mais seus consumidores, o perfil de 

cada um deles, a região em que moram, entre outros. Cavallini (2008) ressalta que através da 

internet o consumidor dissemina sua opinião, compara, questiona acerca dos produtos e 

serviços oferecidos. O autor ressalta ainda que a transparência é uma regra clara na internet. 

Quando um consumidor aponta sugestões ou críticas na mídia social ele estará influenciando 

positivamente ou negativamente a decisão de outro consumidor. Como falado no capítulo 

anterior, pesquisas apontam que 84% dos internautas levam em consideração a opinião de 

outras pessoas na internet na hora de realizar alguma compra. 

Quanto às promoções realizadas na página, observa-se que são bastante reduzidas no 

que se refere à quantidade. Torres (2010) sugere em seu livro que as promoções devem ser 

feitas quando a empesa estiver segura que tenha uma boa rede de relacionamento. Devem ser 

simples e com regras claras e que façam sentido para o consumidor, que o expire a participar 

e divulgar entre seus amigos da rede. 



50 
 

 
 

Os autores Moch (2011) e Faustino (2011) citam em suas obras alguns pontos que 

devem ser levados em consideração para que a empresa tenha uma Fan Page de sucesso. 

Segue abaixo tabela com duas colunas. Na primeira as ações sugeridas pelos autores e na 

segunda as ações percebidas através do estudo de caso com a empresa:  

 

Tabela 2 - Ações realizadas na rede social 

AÇÕES SUGERIDAS / 
AUTOR 

AÇÕES REALIZADAS 

PROXIMIDADE COM CLIENTES / 
MOCH 

A empresa busca fazer perguntas aos seus seguidores, 
posta fotos dos eventos cobertos por ela 

ENTENDIMENTO DAS 
NECESSIDADES DO PÚBLICO ALVO / 

MOCH 
Através de enquetes 

AÇÕES PROMOCIONAIS / MOCH  Realizadas em pequenas quantidades 

MELHOR CONHECIMENTO DO 
PERFIL DO CLIENTE / MOCH 

Através de enquetes e comentários a empresa pode 
estudar e analisar o perfil dos seus consumidores 

AUMENTO DA COMUNICAÇÃO DA 
MARCA / MOCH 

A marca posta em média 4 vezes por semana na rede 
social 

FAZER PERGUNTAS AOS FÃS / 
FAUSTINO 

Realiza enquetes semanalmente 

COMPARTILHAMENTO DE DICAS 
EXCLUSIVAS / FAUSTINO 

A grande maioria das postagens da empresa são 
relacionadas à dicas de culinária (utilizando produtos 

Ypioca) e dicas de diversão 

CITAÇÕES FAMOSAS / FAUSTINO Não  

VÍDEOS E FOTOS COM   
MENSAGENS /  FAUSTINO 

Sim  

COBERTURA DE EVENTOS / 
FAUSTINO 

Cobertura de eventos em todo país 

 

No último capítulo aborda a conclusão do estudo. 
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5     CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Estudos comprovam que o acesso à internet cresce cada vez mais no Brasil e no 

restante do mundo. A internet tem sido uma grande aliada do marketing trazendo ao mundo 

dos negócios vários benefícios tais como baixos custos de investimento para divulgação de 

produtos e serviços, acesso instantâneo às informações, mídia com acesso mundial sem 

limitações geográficas. 

O estudo buscou analisar como as empresas utilizam a rede social Facebook como 

canal de comunicação com seus consumidores e como instrumento de socialização da marca. 

Através das pesquisas realizadas para conclusão deste estudo, percebe-se que atualmente 

milhares de empresas utilizam como estratégia de marketing, o marketing digital, 

especialmente a rede social Facebook. 

Quanto aos objetivos específicos, o estudo conseguiu evidenciar os motivos da 

utilização da comunicação de marketing na rede social Facebook, além de expor as ações 

realizadas pela empresa Ypioca e os acompanhamentos feitos por eles. Segue abaixo quadro 

apontando os objetivos específicos do estudo e os resultados obtidos: 

Tabela 3 - Objetivos x Resultados 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS OBTIDOS 

Identificar motivos para o uso da 
comunicação de marketing nas 
mídias sociais. 

Conscientização da marca; 
Divulgação da marca; 
Monitorar a aceitação do 
público; Divulgação de 
novos produtos; Aumento 
das vendas. 

Ações realizadas 

Promoções; Marketing Viral; 
Dicas; Cobertura de Eventos; 
Postagens relacionadas às 
datas comemorativas; 
Postagem de fotos e vídeos. 

Acompanhamento das atividades 
Enquetes; Respostas às 
perguntas dos internautas; 
Divulgação das promoções. 

Mensuração dos resultados 
Conscientização da Marca 
pelo consumidor; Aumento 
das vendas. 
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Através do estudo realizado percebeu-se o enorme espaço que a rede social conquista 

no cotidiano das empresas, oferecendo um espaço democrático, colaborativo, interativo e 

customizado, facilitando a comunicação entre organizações e clientes e o relacionamento 

direto entre estes. Com baixo investimento e alto impacto, as empresas aproveitam as 

facilidades de comunicações com os internautas e investem cada vez mais no marketing 

digital. Assim, esse tipo de divulgação permite às empresas aproximarem-se e conhecer 

melhor seus clientes, mostrando seu compromisso com ele e descobrindo suas principais 

necessidades, de forma ágil e rápida. O estudo mostrou também que dos milhares de 

internautas ativos em todo país, cerca de 86% deles acessam algum tipo de rede social como 

Facebook e Twiter e segundo a mesma pesquisa o total de usuários segue uma tendência 

constante de crescimento. 

A pesquisa realizada com a marca Ypioca demonstrou que a empresa possui uma 

estratégia eficaz no que diz respeito ao marketing no Fabebook. As ações são realizadas por 

uma equipe especializada em marketing digital o que facilita a eficiência do trabalho 

realizado.  

A equipe produz campanhas e promoções na rede social com o intuito de aproximar-se 

de seus consumidores, captar novos seguidores, fazer com que a marca não fique esquecida e 

divulgar seus produtos. 

Uma ação de marketing relevante percebida na página do Facebook da empresa 

analisada é a utilização da estratégia de marketing viral. Como ressaltado no subcapítulo 1.4 

marketing viral ou publicidade viral são técnicas de marketing que exploram redes sociais e 

produzem conteúdos que são compartilhados entre membros da rede social e como um vírus 

produz aumentos exponenciais de compartilhamento, atingindo milhares de usuários em toda 

a rede. Analisando a rede social da Ypioca percebe-se que diversas postagens postadas pela 

equipe de marketing da empresa são compartilhadas por seus seguidores e consequentemente 

visto por outras pessoas que ainda não tinham acesso à rede social da marca. Essas ações 

contribuem para divulgar a marca. 

Pesquisa realizada pelo Ibope em 2012 aponta que 77% dos usuários das redes sociais 

seguem ou curtem alguma marca e que 84% desses usuários levam em consideração a opinião 

de outras pessoas nas redes sócias durante uma decisão de compra. Esses dados reforçam a 
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importância de utilizar a página do Facebook como estratégia de comunicação de marketing 

na rede social. 

O estudo também conseguiu mostrar as vantagens em utilizar o Facebook como 

plataforma de marketing. Dentre essas vantagens, a proximidade com o cliente, o 

entendimento sobre as necessidades do público-alvo, ferramenta para melhor conhecer o 

perfil dos clientes e aumento da comunicação com a marca. 

O custo de se trabalhar e investir em mídias sociais, em especial o Facebook é bastante 

reduzido. Porém, o controle, a manutenção e a atualização das mídias devem ser constantes 

para evitar possíveis problemas, assim como qualquer outra ação de marketing. Por isso a 

importância de possuir uma equipe destina a esse trabalho, traçando metas, planejando ações e 

se adequando à realidade da empresa. 

O estudo comprovou também que uma ação de publicidade mal planejada pode causar 

um efeito contrário como foi o caso da campanha publicitária “Fora de Forma” da academia 

de ginástica Cia Athletica que ganhou a antipatia dos internautas ao fazer uma brincadeira 

considerada de mau gosto com pessoas gordas da cidade de São Paulo, conforme comentado 

do primeiro capítulo deste trabalho.  

Quanto às limitações ressalta-se que a empresa entrevistada não divulgou os gastos 

com a publicidade na rede social bem como os impactos financeiros resultantes deste tipo de 

publicidade, mencionou apenas que há um retorno positivo no aumento das vendas e 

conscientização da marca. 

Entrevistas com usuários da rede social, que compartilham informações com a 

empresa utilizada como fonte de pesquisa, poderiam ser realizadas através de questionários 

dentro da própria rede a fim de verificar o nível de satisfação e aceitação da marca, mensurar 

pontos positivos, críticas e sugestões acerca dos produtos e serviços, qualidade na 

comunicação na rede entre outros. 
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APÊNDICE       

 
A pesquisa de campo abaixo é referente ao Trabalho de Conclusão de Curso de 

Administração de Empresas da aluna Lílian Mara Pinheiro de Oliveira, matriculada sob nº 
0269252.  

O Tema da monografia é: “Estratégia de Comunicação de Marketing na Rede Social 
Facebook – Estudo de Caso: Empresa Ypioca Bebidas” 

 

1. Desde quando a Ypioca possui uma página no Facebook? 
2. Atualmente quantos seguidores / curtidores a página oficial do Facebook a Ypioca 

possui? 
3. Quais os principais objetivos da implantação da página Facebook da Ypioca? Por que 

a Ypioca decidiu implantar uma página no Facebook? 
4. Quais as principais metas? 
5. Há algum planejamento? 
6. Quais estratégias utilizadas para divulgar a marca e interagir com os clientes? 
7. Quais as estratégias utilizadas para captar novos seguidores (fãs)? 
8.  Há monitoramento dos resultados? 
9. Qual o público alvo? Está bem definido? 
10. Quais estratégias vocês utilizam para deixar a página mais atrativa e manter os fãs? 
11. Promoções são utilizadas? Quais? 
12. Quais retornos à página do Facebook tem trazido para a empresa? 
13. Qual a frequência de postagens? Diariamente, semanalmente? Possui alguma regra? 
14. Utilizam enquetes para interagir com os fãs? 
15. A Ypioca curte as postagens dos fãs? 
16. Como é realizada a participação em eventos? 
17. Em média, quanto a empresa investe no marketing digital? 
18. A Ypioca apela com campanhas de Marketing Viral? 

                                                                                                                             
 


