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IMPACTOS CAUSADOS PELA MÍDIA SOCIAL FACEBOOK – UM 
ESTUDO MULTICASOS EM EMPRESAS PRIVADAS DE MICRO 
E PEQUENO PORTE LOCALIZADAS NA REGIÃO DE RIBEIRÃO 
PRETO-SP. 
 
RESUMO 

As estratégias competitivas de marketing vêm pressionando as micro e pequenas 

empresas a encontrarem novas oportunidades de canais para divulgarem seus produtos 

ou serviços, desta maneira a rede social Facebook inicialmente utilizada como um meio 

de socialização entre indivíduos, passou a ser explorada como uma via de publicidade 

barata, de fácil manuseio e acesso. O objetivo deste estudo é analisar os impactos 

causados pelo Marketing Digital, através da mídia social Facebook, nas empresas 

privadas de micro e pequeno porte localizadas na Região de Ribeirão Preto-SP. Sendo 

uma pesquisa do tipo qualitativo e de natureza descritiva com técnica de estudo 

multicasos realizada em quatro empresas de diversos segmentos, obtiveram-se múltiplos 

resultados em relação aos motivos e dificuldades de implementação da página da 

empresa na rede, benefícios percebidos e participação no lucro. Conclui-se que após os 

estudos realizados, as empresas optam por utilizar o Facebook como marketing digital por 

fixar a marca nos usuários da rede social, na maior integração da empresa com o cliente 

permitindo com que o mesmo comunique-se diretamente expondo suas críticas positivas 

e negativas e também pelo crescente número de pessoas conectadas à rede. 
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INTRODUÇÃO 

Nas atuais estratégias competitivas de diferenciação de marketing, as 

empresas procuram utilizar ferramentas modernas para atrair novos clientes e manter os 

atuais. E uma das ferramentas de maior destaque é a rede social Facebook, que 

inicialmente tinha unicamente o objetivo de socializar as pessoas e seus interesses em 

comum na rede; porém os profissionais de marketing enxergaram uma nova oportunidade 

devido ao crescente número de usuários da Rede Social Facebook e passaram a divulgar 

seus produtos ou serviços nesta nova mídia. 

Houve um grande aumento do acesso à Internet no Brasil, devido 

principalmente a facilidade de acesso a Smartphones e computadores, conduzindo a uma 

nova inclusão digital onde milhares de consumidores estão conectados as redes sociais. 

As Organizações têm investido nas estratégias digitais e em diferentes alternativas para 

se readaptarem diante a nova realidade do mundo digital e alcançar os consumidores 

online. Este novo cenário alterou o poder de barganha dos consumidores, a forma de 

fazer negócios, o mundo do relacionamento e da comunicação implicando para o futuro 

dos negócios. 

Esta rede social responsável pela circulação de pessoas onlines e assuntos 

na rede conduziu o relacionamento da empresa com o cliente a um novo patamar, 

transformando este contato em resultados positivos para ambos. Yamamoto (2014) afirma 

que o Facebook é o maior Shopping Center global, pois além da comunicação com seus 

públicos e reconhecimento da marca, também demonstra que está inserido nas tendências 

sociais. A interação social do cliente com a empresa está cada vez mais complexa e 

competitiva, e é através da adoção da ferramenta Facebook que muitas organizações 

atendem seus consumidores, suas solicitações, divulgam promoções, preços e atrativos, 

sendo assim demonstram transparência na relação entre ambas e preocupação em 

comunicar as ações e reclamações de preferência pelo mesmo canal em que aconteceram.  

As micro e pequenas empresas perceberam que poderiam participar desse 

universo digital e que não era tarefa só das grandes empresas, pois seria uma nova 

chance de lucrarem, de conquistarem e fidelizarem seus públicos nas redes sociais. 

Segundo Yamamoto (2014) mais de 25 milhões de paginas ativas no Facebook 

representam as pequenas empresas. O investimento na mídia Facebook ainda é baixo, 

porém pode fazer com que as pequenas e médias empresas cresçam e tenham seus 

produtos ou serviços reconhecidos, já que o valor para investir na rede é bem mais 

reduzido do que em Mídias tradicionais como: Revistas e Rádio. 
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O Facebook pode ser uma ferramenta usada para estar presente no dia a 

dia do seu consumidor, estes desejam participarem, expor suas opiniões, interagir, e 

contribuir com as informações; estas mudanças no mundo digital geram alguns impactos 

positivos ou negativos no interior das organizações que adotaram a nova estratégia de 

marketing, onde umas acreditam ter melhorado a Empresa como um todo, e outras não. 

Assim, o problema de pesquisa deste trabalho é “Quais os impactos 

causados pelo Marketing Digital, através da mídia social Facebook, nas empresas 

privadas de micro e pequeno porte localizado na região de Ribeirão Preto-SP?” 

O objetivo geral deste artigo é analisar os impactos causados pelo Marketing 

Digital, através da mídia social Facebook, nas empresas privadas de micro e pequeno 

porte localizadas na região de Ribeirão Preto-SP. 

Os objetivos específicos são: 1) Verificar qual o real motivo que levou a 

empresa a investir na mídia digital Facebook; 2) Verificar os reais benefícios gerados com 

o Facebook; 3) Verificar se houve problemas ou dificuldades na implementação da página 

(Facebook) na Internet; e 4) Verificar como foram solucionados esses problemas. 

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 Marketing e conceitos básicos 

Segundo Kotler e Armstrong (2007) o antigo sentido de marketing é voltado 

apenas para efetuação de vendas e propaganda, porém o conceito atual de marketing é 

atender as necessidades dos clientes, desenvolvendo produtos e serviços que geram 

percepção de valor de maneira eficiente. Na visão de Kotler e Ketler (2013), o marketing 

engloba o reconhecimento e a realização das necessidades humanas e sociais.   

De acordo com a American Marketing Association, Marketing é “o processo 

de planejar e executar a concepção, estabelecimentos de preços, promoção e distribuição 

de ideias, produtos e serviços a fim de criar trocas que satisfaçam metas individuais e 

organizacionais”. (CHURCHILL JR.; PETER, 2012, p. 05) 

De modo gerencial, o marketing é referido como “a arte de vender produtos”. 

Porém, para Peter Drucker (KOTLER; KETLER 2013, p. 10), o objetivo do mesmo vai 

além da venda de produtos até ao conhecimento e entendimento do cliente, de forma que 

a venda seja desnecessária. 

O propósito do marketing é a criação de valor para o cliente e construção de 

laços duradouros com eles, para que assim haja troca de valores. (KOTLER; 

ARMSTRONG, 2007). 
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Para Kotler e Ketler (2013) as necessidades são os itens básicos e vitais 

para os seres humanos. Quando essas necessidades são voltadas para objetivos 

específicos de contentamento são chamadas de desejo. Tais desejos são adaptados de 

acordo com a sociedade que o individuo vive. Os profissionais de marketing devem estar 

atentos as necessidades ocultadas nos clientes, pois os mesmos podem não ter 

consciência ou não conseguir expressar.  

Ainda segundo os autores, um dos conceitos básicos do marketing é a 

satisfação. Para eles, a satisfação é medida através da comparação do desempenho 

percebido pelo consumidor em relação às expectativas do produto ou serviço. Quando o 

desempenho não é alcançado, o consumidor se decepciona. Quando o desempenho é 

alcançado, o consumidor fica satisfeito. E quando o desempenho vai além das 

expectativas, o consumidor fica extasiado.  

Segundo Churchill Jr. e Peter (2012), para atender o desejo dos clientes e 

deixá-los satisfeitos, as empresa contam o “composto de marketing”, também conhecido 

como os “Quatro Ps”, sendo eles: Produto (item oferecido ao cliente pelos profissionais de 

marketing); Preço (quantidade de dinheiro necessário para trocar por um produto ou 

serviço); Ponto de Distribuição ou Canais de Distribuição (meios utilizados para 

disponibilizar os produtos ou serviços aos mercados); e Promoção ou Comunicação 

(meios utilizados para chamar a atenção, informar e divulgar o produto ou serviço). 

Em relação a comunicação, as empresas podem utilizar das mídias de 

comunicação, podendo ser divididas em mídias tradicionais e mídias digitais. As mídias 

tradicionais mais utilizadas no mercado são: Revistas, livros e Jornais impressos, Rádio, 

Televisão, entre outros canais. Na atualidade as mídias digitais estão se sobressaindo 

devido à disseminação da tecnologia e do custo benefício percebido pelos usuários. 

Outdoors eletrônicos, revistas, livros e jornais eletrônicos, televisão digital, Smartphones e 

a Internet são consideradas mídias digitais, ou seja, são ferramentas controladas por 

componentes eletrônicos. Inserida na mídia digital, encontra-se também a mídia social 

que é o compartilhamento de conteúdo e interações sociais na rede.  

 

2.2 A Internet e as mídias sociais 

Quando se fala sobre marketing digital, marketing web, publicidade na 

Internet, refere-se à utilização da Internet como ferramenta do marketing onde a 

comunicação, propaganda e publicidade estão inseridas. (TORRES, 2009) 

A revolução causada pela Internet impactou o mundo corporativo devido ao 

grande aumento do uso da Internet, onde este proporciona canal pra divulgação de 
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produtos e serviços para empresas de todos os portes e também fez com que as 

estratégias de marketing fossem repensadas para melhorar relacionamento com cliente e 

com o comércio do mundo todo, afirma Turchi (2012). 

Conforme Torres (2009), a Internet irá influenciar seu negócio 

independentemente de sua vontade. Investir em marketing digital faz com que a 

Organização faça parte do processo e tome conhecimento a respeito do que as pessoas 

estão falando sobre seu negócio, inclusive divulga sua empresa para seus consumidores. 

O meio digital ao exemplo de redes sociais e sites, como um destaque de 

meio de comunicação, disponibiliza um elevado contato com seus clientes existentes e 

potenciais, levando informações sobre a marca, os produtos e serviços. Muitas 

Organizações lançam promoções, conteúdos extras interativos e incentivam os leitores no 

Facebook. Assim, os profissionais de marketing podem usar a Internet por um baixo custo 

e mesmo assim receber retorno sobre suas propagandas, promoções e construir 

relacionamentos com os mercados. (CHURCHILL JR; PETER, 2012). 

Segundo a União Internacional de Telecomunicações (UIT) o ambiente 

digital apresenta cerca de 2 bilhões de usuários, aproximadamente 30% da população 

mundial, e ainda a grande teia mundial se mantém em evolução.(TURCHI, 2012). 

Hooley et al (2005) afirma que o maior problema das Organizações pode ser 

a identificação de informações necessárias para tomar decisões estratégicas de 

marketing devido ao elevado número de dados disponíveis; porém já existem muitos 

especialistas em pesquisas de mercado online. Por oferecer muitas oportunidades de 

maneira barata e rápida, a Internet pode ser chamadas de “super-rodovia da informação” 

abrangendo informações do mercado, clientes e concorrentes. 

Independentemente de seu porte, as empresas podem criar sites acessíveis 

por qualquer internauta, disponibilizando informações personalizadas de acordo com as 

preferências e necessidades do consumidor. Um dos empecilhos para os anunciantes na 

Internet é a elevada exposição da marca, em que qualquer pessoa pode fazer 

comentários difamatórios, ou mentirosos e espalhar pela rede, complementam Churchill 

Jr. e Peter (2012). 

Uma parcela das pequenas e médias empresas ainda não desfruta como 

deveria das ferramentas gratuitas da Internet e das inovações tecnológicas dela 

proporcionada; um dos motivos dessa dificuldade de usar a Internet é a falta de 

familiarização, ausência de tempo e de uma equipe especializada na área, pois em micro 

e pequenas empresas os microempresários são responsáveis por todas operações, ou 

seja, “jogam em todas as posições” dentro de suas empresas, dificultando a ação de 

implementação do marketing digital. (TURCHI, 2012). 
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Algumas das mídias sociais são: microblogs, sites de compartilhamento de 

conteúdos multimídia e redes sociais, como exemplos destas mídias sociais temos:  

e-mail, Blogs, Youtube, Twitter, LinkedIn, Instagram e Facebook, que será detalhado no 

tópico abaixo. 

 
2.3 Facebook 

Segundo Walter (2013), a mídia social Facebook foi fundada por Mark Elliot 

Zuckerberg, estudante de Ciência da Computação e Sociologia de Harvard, com o intuito 

de conectar estudantes da Instituição e socializá-los. Devido ao sucesso da rede social, 

Mark Zuckerberg expandiu o Facebook para outras Universidades e posteriormente para 

o mundo. Considerado uma rede social, um canal de mídia e um sistema de identificação 

particular de cada usuário, o Facebook contém 526 milhões de usuários conectados, 

superando a maior rede de comunicação internacional BBC, dominando o espaço digital 

sem nenhum desafiante. A missão do Facebook para Mark Zuckerberg é de ajudar a 

tornar o mundo mais aberto e conectado. 

A rede social criou um conjunto de oportunidades econômicas e disponibiliza 

às marcas e aos publicitários oportunidades para atingir seus clientes atuais e em 

potencial. É o centro das campanhas digitais dos publicitários desde banners digitais até 

páginas próprias das marcas. (WALTER, 2013). 

Kirkpatrick (2010) afirma que ainda que o Facebook não tenha sido criado 

como elemento político seus criadores notaram que ali havia um grande potencial 

particular. Por ser uma forma nova de comunicação o Facebook produz efeitos 

interpessoais e sociais até então desconhecidos. Anteriormente a propagação de 

informações em longa escala era exclusividade de mídias eletrônicas. Mas o Efeito 

Facebook mostrou que pessoas comuns sem nenhum conhecimento ou habilidades 

específicas estão originando significativas transmissões pela Internet. Assim, para Torres 

(2009) a estrutura do Facebook é apropriada aos estudantes e profissionais em início de 

carreira. 

Weinberg (2010) afirma que há diferentes possibilidades de trabalhar com o 

Facebook como forma de publicidade. A comunidade inicial de usuários do Facebook a 

princípio teve a intenção de utilizar conexões pessoais existentes. Posteriormente é que 

os profissionais de marketing se envolveram com essa comunidade, quando eles 

perceberam que há muito potencial publicitário na pégina e abraçaram a nova ideia. 

Segundo Yamamoto (2014), um estudo realizado pela Education First revela 

que 44% das pessoas reconhecem os produtos e marcas de empresas devido as redes 
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sociais, os outros 32% dos entrevistados afirmam que sites como o Facebook ajudam no 

aumento da perspectiva de vendas, e os outros 27% acreditam que o Facebook ajude a 

entender o que os clientes necessitam.   

Nesse contexto em que o consumidor tem maior autonomia, a qualificação é 

fragmentada para toda uma rede de contatos em segundos. As marcas necessitam de um 

relacionamento mais íntimo com os internautas, criando identidades virtuais, 

personalizando-se dentro de cada uma das bases em que está presente. Um exemplo 

desta indicação é a criação de perfis pessoais de empresas dentro do Facebook. Criar um 

perfil no Facebook e não uma página na rede é uma tentativa de criar um vínculo estreito 

com os consumidores. Contudo, com as restrições do Facebook em relação aos perfis 

das empresas nas redes, quanto mais seguidores a página apresentar, mais significativa 

a empresa se tornará, forçando as outras concorrentes a fazer parte da rede. 

(GRIGOLETTI, 2011). 

A partir da compreensão das ferramentas que o Facebook proporciona, é 

possível interferir no conteúdo e no comportamento da navegação feita pelos internautas, 

assim, é necessário que as empresas compreendam o mecanismo de funcionamento do 

Facebook e criem estratégias que definem automaticamente o que é mais importante para 

os internautas baseado na afinidade entre o criador e consumidor de conteúdo, no peso 

da interação e no tempo de publicação. (PORTO, 2015). 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

Este trabalho pode ser caracterizado como sendo do tipo qualitativo e de 

natureza descritiva. Para Malhotra (2001), a pesquisa qualitativa proporciona uma melhor 

visão e compreensão do contexto do problema. Já a pesquisa descritiva, tem o objetivo 

de caracterizar melhor o problema em estudo, verificando com mais detalhes suas 

características e suas inter-relações.  

O método utilizado foi a técnica de estudo multicasos. Segundo Yin (2001), 

esta técnica é a estratégia preferida quando as questões são colocadas sob a forma de 

“como” ou “por que”, que é o caso presente. O estudo de caso permite uma investigação 

para obter as características mais significativas e holísticas. O autor define estudo de 

caso como uma investigação empírica que trata de um fenômeno contemporâneo num 

contexto de situação real. Já o estudo multicasos envolve duas ou mais empresas, onde a 

comparação entre os casos é um ponto valioso para o trabalho. 
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A técnica de amostragem utilizada foi não probabilística e amostragem 

intencional por julgamento. Segundo Cooper e Schindler (2003), a amostragem não 

probabilística por julgamento ocorre quando os membros são selecionados por atenderam 

a certos critérios específicos. 

Para este trabalho, foram pesquisadas quatro empresas privadas de 

diferentes segmentações, de micro e pequeno porte na região de Ribeirão Preto-SP.  

A primeira empresa (Empresa 1) é do setor varejista no comércio de moto peças; a 

segunda empresa (Empresa 2) é do setor de prestação de serviços na área de lutas e artes 

marciais, a terceira entrevistada (Empresa 3) foi um supermercado do setor varejista e a 

quarta (Empresa 4) é uma indústria e comércio de doces. As empresas escolhidas pelos 

autores do trabalho foram mediante as marcas serem renomadas na região, ao elevado 

contato com os sócios e fundadores das empresas, também por possuírem a página ativa e 

atualizada na rede social Facebook e pela disponibilidade dos responsáveis. 

Para o processo de coleta de dados, foi elaborado um roteiro de entrevista 

contendo questões relativas ao tema do estudo, contendo quatorze questões abertas e 

uma de múltipla escolha. Segundo Selltiz, et al. (1965), a técnica de entrevista trata-se de 

uma situação em que se desenvolve uma interação social entre entrevistador e 

entrevistado para obtenção de informações, sendo mais adequada para a revelação de 

informação sobre assuntos complexos, emocionalmente carregados ou para verificar os 

sentimentos subjacentes a determinada opinião apresentada. 

Inicialmente foram agendados horários para efetuar a pesquisa com os 

sócios ou proprietários como entrevistados, e os autores do trabalho como 

entrevistadores. A entrevista realizada na Empresa 1, na Empresa 2 e na Empresa 3 foi 

presencial, onde cada proprietário de seus respectivos comércios foram entrevistados 

individualmente em seus locais de trabalho. Já para a Empresa 4, foi realizada a 

entrevista com um dos sócios da empresa, via telefônica devido à indisponibilidade do 

responsável. 

 
4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

4.1 Descrições dos casos 

4.1.1 Empresa 1 

A Empresa do setor varejista no comércio de moto peças começou a utilizar 

as mídias sociais, Facebook, site, WhatsApp e Twitter há quatro anos com o intuito de 

divulgar com baixo custo sua empresa aos clientes e também pela tendência do uso de 

novas tecnologias pelos concorrentes. 
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Houve problemas no funcionamento da página da empresa no Facebook 

devido à falha na comunicação, ou seja, a promoção de produtos efetuada na rede social 

não correspondia ao estoque físico da loja. O problema foi solucionado com a integração 

de informações entre o responsável pelo estoque físico da loja e o publicitário da página 

no Facebook. 

O maior benefício percebido com o Facebook foi a lembrança da marca 

pelos clientes. O entrevistado acredita que o resultado proporcionado pelo Facebook foi 

satisfatório pois houve aumento do fluxo de pessoas frequentando a loja, porém afirma 

que pequena parte do aumento do lucro tenha sido responsável pelo Facebook.  

O proprietário afirma também que a relação da empresa com o cliente mudou para melhor, 

pois obtiveram um aumento considerável de clientes fora da Região de Ribeirão Preto. 

Uma observação final feita pelo proprietário foi de que a página da empresa 

no Facebook não permite que os seguidores exponham sua opinião positiva ou negativa 

da empresa aberta para todos os internautas, porém como forma do cliente enviar suas 

críticas, a página permite o envio de mensagens privadas e respondem pelo mesmo, essa 

foi a melhor estratégia encontrada para solucionar os problemas antes de estes serem 

evidenciados, pois assim não há oportunidade de críticas negativas afetarem a imagem 

da empresa perante seus consumidores. 

 

4.1.2 Empresa 2 

A empresa do setor de prestação de serviços na área de lutas e artes 

marciais, está há um ano e seis meses utilizando o Facebook e outras mídias digitais 

como divulgação da empresa, o principal motivo em investir na página do Facebook foi o 

custo benefício percebido pelos sócios, e pela conscientização ecológica.  

Não houve dificuldades na implementação técnica da página, porém houve 

resistência de alguns dos sócios em investir no uso da página por apenas conhecerem o 

Facebook como lazer e não como uma nova oportunidade de marketing da empresa.  

A página é administrada por um dos sócios e um aluno da própria academia que tem 

maior conhecimento sobre as ferramentas. Os benefícios gerados para a empresa foram 

a fixação da marca pelos seguidores e a facilidade de comunicação entre alunos e 

potenciais clientes. 

A empresa afirma que a divulgação através do Facebook não seja 

totalmente responsável pelo aumento do lucro da empresa, pois acreditam que a 

comunicação “boca a boca” demonstra maior credibilidade do serviço oferecido e 
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consequentemente aumenta o lucro de maneira mais significativa que a mídia social. Os 

sócios da empresa não estão totalmente satisfeitos com os resultados apresentados pelo 

Facebook, pois eles não tinham o profundo conhecimento sobre as ferramentas que a 

página oferece, porém recentemente contrataram especialistas na área de rede social 

para ampliar o uso da ferramenta.  

Foi percebida a melhora da relação entre os clientes e a empresa após a 

implementação de novas ferramentas e promoções no Facebook, feita pelos especialistas 

contratados, evidenciou-se também uma elevada motivação dos alunos da academia 

devido às novas postagens na página. O entrevistado ressalta que o número de 

seguidores da página aumentou depois que as postagens passaram a mostrar o cotidiano 

da academia com seus reais alunos ao invés de utilizar modelos que não representam a 

realidade, consequentemente isso fez com que os alunos e potenciais clientes se 

sentissem mais integrados com a academia. Há pretensão de abrir ao público o espaço 

de críticas na página, pois consideram as mesmas construtivas para a empresa. 

 

4.1.3 Empresa 3 

O Supermercado do setor varejista permaneceu com a página do Facebook 

inativa desde 2002, e então passaram a dedicar-se à página no ano de 2015 devido à 

percepção de que as pessoas estão constantemente conectadas ao mundo digital e por 

ser uma ferramenta barata. 

A empresa não encontrou dificuldades de implementação da página, sendo 

esta administrada somente pela proprietária. Os benefícios percebidos pelo uso da rede 

social foram: o maior envolvimento do cliente em propor sugestões para o mercado e para 

a página, tanto via presencial quanto por mensagem particular no Facebook. 

Por a página ser recente, a empresa não considera o Facebook responsável 

pelo aumento do lucro, mas acredita que é possível este aumento devido ao número 

crescente de seguidores que consequentemente gerará maior fluxo na loja. 

A relação da empresa com o cliente mudou, pois o mesmo possui maior 

liberdade de sugestões e de proximidade com os proprietários na página. Os proprietários 

afirmam que o famoso “boca a boca” ainda é líder na divulgação do supermercado, pois a 

cidade onde está localizada possui uma cultura tradicionalista onde preferem comparar 

preços através de jornais de ofertas. 
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4.1.4 Empresa 4  

A Empresa quatro, uma indústria do setor alimentício de doces, possui um site 

próprio desde a fundação da empresa (2001) e utiliza o Facebook há quatro anos, pois 
possui um custo baixo com ótimo retorno e por ser dinâmico e interativo com o público.  

Não houve dificuldades na implementação da página. Os responsáveis pelo 
funcionamento e postagens na página de início era somente um sócio, depois 
contrataram uma agência de marketing para criar anúncios e explorar melhor as 
ferramentas que o Facebook dispõe, sendo assim, ambos trabalham juntos para o 
funcionamento da página da empresa. 

Os benefícios gerados para a empresa com o uso do Facebook foram: 
aumento pela procura dos produtos, reconhecimento da marca e também a ampliação da 
mesma em outras regiões. O sócio afirma que a divulgação da empresa pelo Facebook é 
responsável pelo aumento do lucro pois torna a marca mais conhecida, criando uma maior 
cartela de clientes e instigando futuros clientes a conhecerem os produtos fornecidos. 

Não houve dificuldade na implementação da página no Facebook. A relação 
da empresa com o cliente mudou para melhor, pois obteve maior aproximação e procura; 
e a página permite que seus seguidores exponham comentários críticos e atribuam notas 
à empresa aberto ao público. 

A empresa utiliza mais de uma rede social para divulgação, no entanto o 
Facebook foi o que mais atingiu a expectativa dos sócios e obteve maior sucesso. 

 
4.2 Análise dos casos 

Comparando as quatro empresas foi possível analisar que o principal motivo 

de implementação da página da empresa no Facebook foi o custo baixo proporcionado. 

Porém outros motivos isolados foram relatados, como: tendência da tecnologia ser usada 

pelos concorrentes; conscientização ecológica, globalização e por ser uma ferramenta 

dinâmica e interativa. 

As Empresas 3 e 4 não tiveram dificuldades gerais na implementação da 

página, já a Empresa 1 teve dificuldades na conciliação entre as informações relatadas na 

página e o real estoque disponível na loja física. A Empresa 2 não encontrou dificuldades 

técnicas na ferramenta Facebook, no entanto houve resistência dos sócios em 

implementar a página no Facebook. 

Constatou-se que pelo menos um sócio de cada empresa entrevistada está 

ciente e presente diariamente nas postagens no Facebook. A Empresa 1 e 4 possuem 

auxílio de um profissional de Marketing nas atualizações e promoções feitas no Facebook 

com o objetivo de otimizar a ferramenta, na Empresa 2 o aluno da própria academia 

contribui também com as atualizações da página na rede social, ocorrendo uma troca de 

serviços entre ambos através de permuta. Na Empresa 3 a sócia é a única responsável 

pelo funcionamento da página. 
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O benefício em comum percebido por todas as empresas entrevistadas foi a 

maior integração e envolvimento com o cliente. Para as Empresas 1, 2 e 4 a página foi 

responsável pela fixação e lembrança da marca pelos internautas. A Empresa 1 e 3 

notou, após a implementação, um aumento considerável do fluxo de clientes no 

estabelecimento, já a Empresa 1 e 4 a página do Facebook foi o causador da ampliação 

da marca para outras Regiões. 

As Empresas 1, 2 e 3 não consideram que a divulgação através do 

Facebook seja responsável pelo aumento do lucro no estabelecimento, porém as 

Empresas 2 e 3 acreditam num potencial futuro lucro através da página. Por fim, a 

Empresa 4 reconhece que o aumento do lucro da empresa seja devido a implementação 

da página da empresa no Facebook. 

A seguir será apresentado um Quadro Comparativo das Quatro Empresas 

estudadas resumindo a descrição dos casos citada acima:  

 
QUADRO COMPARATIVO ENTRE AS EMPRESAS. 

 
Questões Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 

Motivo da 
Implementação 

Custo Baixo; 
Tendência usada por 

concorrentes 

Custo Baixo; 
Conscientização ecológica 

Custo Baixo; 
Globalização 

Custo Baixo; 
Interatividade e 
dinamicidade 

Dificuldade na 
Implementação 

Dificuldade Técnica Resistência dos Sócios Não Não 

Benefícios 
Percebidos 

Lembrança da marca; 
Aumento do fluxo de 

clientes; 
Aumento da cartela 

de clientes 

Fixação da Marca; 
Facilidade de comunicação 
com clientes atuais e futuros; 

Maior Integração no 
ambiente 

Maior 
envolvimento 
com o cliente 
 

Reconhecimento 
da marca; 

Ampliação da 
cartela de clientes 

Responsável pela 
página e 
divulgações 

Sócio; 
Profissional de 

Marketing 

Sócio; 
Cliente (Permuta) 

Sócio 
Sócio; 

Profissional de 
Marketing 

Facebook como 
responsável pelo 
aumento do Lucro 

Não Não Não Sim 

Fonte: Autores 
 
CONCLUSÃO 

 
Após realizar os estudos com as empresas, pode-se concluir que o 

Facebook é uma mídia social muito utilizada na maioria das vezes por conta do seu custo 

benefício apresentado, e pelo elevado número de internautas acessando-a, fazendo com 

que a divulgação das marcas seja rápida e atinja o potencial consumidor de modo 

subliminar, fixando a imagem da empresa. Observa-se também que o consumidor se 
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sente integrado com a empresa, porque apesar de transmitir a propaganda, o Facebook 

permite que os seus seguidores interajam e opinem na página dando um retorno e 

propostas de melhorias, ou seja, uma exclusividade desta mídia social, visto que algumas 

outras mídias sociais e tradicionais não proporcionam este diferencial. 

O Facebook é uma rede social que gera oportunidade na área de marketing 

empresarial e está em crescimento, necessitando de conhecimento técnico inicial para 

seu total aproveitamento. Por ser uma ferramenta de fácil acesso e baixo custo os 

empresários não usam cem por cento o que a mesma disponibiliza o que pode ser o 

motivo de não atingirem suas expectativas em relação ao lucro desejado. Assim é 

necessária a total dedicação e atualização da página para que ela tenha um bom 

funcionamento e proporcione resultados eficientes. 

Este artigo qualitativo e descritivo com estudo multicasos buscou pesquisar 

e aprofundar sobre os resultados obtidos por diversas empresas privadas, devido a  

implementação da página própria na rede social Facebook, porém notou-se questões 

adicionais que poderiam ser levantadas e estudadas posteriormente. Em seguida, serão 

apresentadas possíveis considerações para estudos posteriores. 

Alguns pontos a serem explorados:  

1. Questionar quais ferramentas pagas do Facebook os responsáveis pela página 

utilizam ou se fazem uso destes tipos de ferramentas. 

2. Realizar entrevista com seguidores das páginas das empresas de maneira a verificar 

quais postagens chamam mais a atenção, e por que decidiram segui-la. 
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