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O MERCADO FUNERÁRIO E O USO DAS MÍDIAS SOCIAIS  
 
RESUMO 

O desenvolvimento dos sites das redes sociais na internet possibilitou o surgimento de 

diversas oportunidades de contato e interação com os clientes para as empresas dos 

mais variados segmentos. Dentre os segmentos que começam a apostar nas mídias 

sociais estão também o setor de serviços não procurados, incluído neles o setor de 

serviços fúnebres. No entanto, observa-se que enquanto as “Funeral Home” dos Estados 

Unidos da América e de outros países Europeus já começam a manter páginas nas redes 

sociais mais populares, no Brasil a utilização destas ferramentas ainda não é popular 

entre os operadores do setor. Este trabalho analisará a presença de funerárias da Região 

Metropolitana de Fortaleza nas Mídias Sociais, por meio da busca de páginas ou 

menções das empresas, no Facebook e no Twitter, duas das Redes Sociais mais 

populares do Brasil. 
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INTRODUÇÃO 
 

As chamadas Mídias Sociais tem assumido papéis cada vez mais relevantes 

no mundo moderno. Tem se destacado inclusive como ferramentas de marketing na 

medida em que é cada vez maior o número de empresas que utilizam sites como 

Facebook e Twitter, não apenas para divulgação de sua marca, mas para conhecer e 

interagir mais com o seu público alvo.  

Os mais variados tipos de negócio têm utilizado com sucesso as redes 

sociais e a cada dia mais empresas, dos mais variados ramos de atividade, vêm buscar 

seu lugar ao sol entre os usuários das mídias sociais. Entre essas empresas encontram-

se as funerárias, que, por exemplo, no mercado norte-americano, já contam com páginas 

estruturadas e possuem centenas de seguidores. No entanto o uso desta ferramenta 

ainda não foi disseminado pelo setor no Brasil. Este trabalho buscará apresentar, por 

meio das empresas funerárias da região Metropolitana de Fortaleza, que, as mídias 

sociais estão sendo utilizadas muito aquém de seu potencial na Região. Para tanto serão 

realizadas buscas no Facebook e no Twitter, por páginas, grupos ou postagens que se 

relacionem com o mercado funerário em Fortaleza.  

Desse modo, este trabalho de início apresenta o conceito de mídias sociais 

e a importância para as empresas de se fazerem presentes nestes espaços.  Esta 

pesquisa faz-se relevante na medida em que fornece o atual estado das empresas do 

mercado fúnebre no modo como se apresentam e como utilizam as Mídias Sociais.  

 

2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1 As mídias sociais  

O indivíduo acorda pela manhã e uma de suas primeiras ações é conferir por 

meio do seu smartphone, se existem mensagens para ele no what’sApp. Antes de sair de 

casa, muito provavelmente já navegou pelo twitter, facebook, waze e outras ferramentas 

da web, para obter informações relevantes para suas atividades diárias e a situação das 

rotas de trânsito para chegar ao local de trabalho ou estudo. Durante o dia deve acessar 

as redes sociais mais algumas vezes durante os intervalos para manter-se informado, 

parabenizar um amigo, compartilhar fotos ou artigos e programar-se para o fim de 

semana.  

Na atualidade, o indivíduo cujas atividades do dia foram descritas acima 

pode ser homem ou mulher, de qualquer raça, de quaisquer classes sociais, jovem, velho 

ou mesmo criança. O fato é que cada vez mais as pessoas estão expostas a um grande 
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fluxo de informações que lhe chegam a todo momento de uma forma rápida, simples e 

barata, muito diferente de algumas décadas atrás. As transformações que tornaram isso 

possível tem modificado não só a maneira como as pessoas se relacionam entre si, mas 

também seu relacionamento enquanto consumidores. Conforme Kotler et all(2010, p. 12), 

“Os consumidores já não são mais indivíduos isolados; agora estão conectados uns aos 

outros. Suas decisões não são mais inconscientes; ao contrário são bem fundamentadas 

em informações”. São estes novos consumidores, que emergiram do desenvolvimento de 

uma cultura de massas para uma cultura de mídias que necessitam ser impactados por 

empresas que desejam se diferenciar e tornarem-se competitivas no mercado. Deixar de 

atuar nos canais que esse público utiliza é aceitar ser deixado de fora das imensas 

possibilidades de negócios que a web 2.0 tem a oferecer. 

Todas essas transformações tornaram-se possíveis, de acordo com Mitchell 

(2005) não só por microprocessadores e pela Internet, mas por uma série de novas 

tecnologias que veio suprir diversas necessidades humanas, oriundas, por sua vez, de 

outras inovações tecnológicas. Este conjunto de tecnologias e inovações e as relações 

delas entre si, originaram a Web 2.0, que pode ser definida como: 

... a segunda geração de serviços online e caracteriza-se por potencializar as 

formas de publicação, compartilhamento e organização de informações, além de 

ampliar os espaços para a interação entre os participantes do processo. A Web 

2.0 refere-se não apenas a uma combinação de técnicas informáticas (serviços 

Web, linguagem Ajax, Web syndication, etc.), mas também a um determinado 

período tecnológico, a um conjunto de novas estratégias mercadológicas e a 

processos de comunicação mediados pelo computador. (PRIMO, 2007) 

 
 Na web 2.0, o usuário é cada vez mais levado a envolver-se, interconectar-se, 

compartilhar. Essa interface de participação permite que as melhorias estejam ligadas ao 

número de usuários da ferramenta: quanto mais usuários, melhores ficam os serviços.  

De acordo com Turchi (2012) a web 2.0 é caracterizada “pela proliferação de portais, 

blogs, microblogs e sites de relacionamento... que permitem e estimulam maior interação 

e colaboração dos internautas”.  

Este crescimento da interconexão dos usuários é o gerador de um conjunto 

de técnicas, práticas, atitudes e visões de mundo dentro da web que Levy (1999) chama 

de cibercultura. Ainda de acordo com Levy é essa cibercultura, que, universalizada, 

propaga a interação de quaisquer pontos físico, social ou informacional. Assim, falar de 

globalização é, em certa medida, falar de cibercultura, uma vez que ela estimula. 
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... um estilo de relacionamento quase independente dos lugares geográficos 
(telecomunicação, telepresença) e da coincidência dos tempos (comunicação 
assíncrona) ... apenas as particularidades técnicas do ciberespaço permitem que 
os membros de um grupo humano (que podem ser tantos quantos se quiser) se 
coordenem, cooperem, alimentem e consultem uma memória comum, e isto quase 
em tempo real, apesar da distribuição geográfica e da diferença de horários. 
(LEVY, 1999, p. 49) 

É desse relacionamento “independente” dos lugares geográficos que surgem 

as Redes Sociais da Internet. Turchi (2012) chama as redes sociais de sites de 

relacionamento. Mas o que são essas redes sociais da Internet? Recuero (2009, p. 24) 

define dessa forma: 

... um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós 
da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais) ... Uma rede, assim, é uma 
metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir das 
conexões estabelecidas entre os diversos atores. A abordagem de rede tem, 
assim, seu foco na estrutura social, onde não é possível isolar os atores sociais e 
nem suas conexões. 

Esta definição de Recuero chama a atenção para a questão da conexão do 

grupo social, o que pode nortear a atuação das empresas nessas redes. Para Gunelius 

(2012) a trabalhar nas redes sociais da Internet, que ela chama de Mídias Sociais 

“proporciona a maior oportunidade – para empreendedores individuais, pequenos 

negócios, empresas de porte médio e grandes corporações – de consolidar uma marca e 

os negócios a ela relacionados” (GUNELIUS, 2012, p. 27). 

Somado ao fato de que, como observaram Almeida & Oliveira (2013), “os 

dispositivos móveis, que vão de smarthphones e tablets, passando por PDAs 

(computadores de bolso) e plataformas de jogos e chegando até a MP3 player como o 

iPod Touch” são cada vez mais comuns e uma das principais ferramentas da cibercultura, 

a utilização das redes sociais da Internet permitiriam o diálogo com esse público em 

espaços e horários bem maiores que os canais de marketing tradicionais, já que  

Esse crescimento exponencial dos dispositivos móveis amplia as possibilidades de 
interações entre os indivíduos e as marcas através dos chamados mobile 
advertising (ações ligadas à veiculação) e mobile marketing (ações que envolvem 
interações) ... (ANDRADE; OLIVEIRA, 2013, p. 6) 

Kotler et all (2010) adverte ainda que as mídias sociais podem ser 

expressivas, como blogs, o Twitter, o Facebbok, entre outras que permitem que os 

consumidores possam influenciar os outros por meio de suas opiniões e experiências e as 

colaborativas, como a Wikipédia, que permitem ao consumidor a cocriação de conteúdos, 

produtos e serviços.  Ainda segundo Kotler, por serem de baixo custo e consideradas 

pouco tendenciosas, as mídias sociais serão o futuro das comunicações de Marketing. 
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2.2 Serviços fúnebres 

E mesmo para o mercado de serviços não procurados, a utilização das 

mídias sociais continua válida. Mas o que seriam serviços não procurados? 

Veja-se primeiro o que seriam serviços. Para Kotler e Keller (2006) serviço 

seria “qualquer ato ou desempenho, essencialmente intangível, que uma parte pode 

oferecer a outra e não resulta na propriedade de nada. A execução de um serviço pode 

estar ou não ligada a um produto concreto.” Ainda de acordo com Kotler e Keller (2006) 

as ofertas das empresas ao mercado contêm serviços que podem ser a parte principal ou 

a acessória da oferta. Tomando essa definição, “os serviços fúnebres seriam a oferta de 

um serviço principal (sepultamento) somado a serviços secundários (velórios, assistência 

familiar) e bens (caixão, jazigo)” (SILVA 2011).  

Churchill e Peter (2000) e Kotler e Armstrong (2007) citam os serviços 

fúnebres como exemplos de bens não procurados. Bens não procurados seriam os bens 

que o consumidor não conhece ou não pensa em comprar. Levitt e Dubner (2005) 

afirmam que é comum em qualquer transação que uma das partes envolvidas tenha mais 

informações do que a outra, o que eles denominam de assimetria da informação, que 

ocorre mais frequentemente com bens e/ou serviços não procurados porque o 

consumidor não tem muitas informações sobre os mesmos. Levitt e Dubner (2005) 

exemplificam a assimetria de informações utilizando o mercado de serviços fúnebres 

norte-americano: 

Imagine alguém que acabou de perder um ente querido, a quem o agente funerário 
– ciente de que essa não entende praticamente nada do assunto no qual ele é 
especialista e além do mais, se encontra sobre forte impacto emocional – impinge 
um caixão de madeira nobre ao preço de $ 7 mil (...) Mais tarde porém de cabeça 
fria, o comprador vai poder entrar na Internet e (...) consultar um site especializado 
em caixões e comprar por conta própria, para o parente falecido o caixão de 
madeira nobre por apenas $3.200, entregue em casa no dia seguinte (...) ou, ainda 
optar, por um dos modelos bem mais baratos, que o agente funerário, por descuido, 
sequer chegara a mencionar. (LEVITT; DUBNER, 2005, p. 71) 

Uma maior disponibilidade de informações ao cliente na hora da decisão 

mudaria o aspecto como o serviço fúnebre é visto. Marcos (2003) concorda com Levitt e 

Dubner (2005) ao afirmar que essa assimetria de informações é possível por que há uma 

ignorância voluntária por parte do consumidor. Em geral a demanda por este serviço é 

ocasional, e em muitos casos forçosa: não se tem a opção de consumir ou não consumir. 

Normalmente a contratação destes serviços se faz de maneira imprevista e inesperada.  

E muitas das vezes é a empresa que toma a frente e oferece os seus serviços tão logo 

ocorre o óbito. O autor então complementa: 
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La falta de experiência y la incertidumbre junto com La inderteminación de las 
prestaciones funerárias es aprovechada muchas vecespor las empresas para 
incluir y forzar emocionalmente a los clientes una contratación de prestaciones 
excesiva, que El consumidor acepta com La intencion de honrar adecuadamente 
al fallecido. (MARCOS, 2003, p. 3 e 4) 

Em concordância com o exemplo do consumidor norte-americano, citado por 

Levitt e Dubner (2005), que após a prestação do serviço, pôde encontrar opções de 

caixões a um custo menor, Marcos (2003) afirma que por razões culturais, higiênico-

sanitárias e mesmo legais a família não dispões de tempo, nem de condições emocionais 

para pesquisar outras prestadoras de serviço. Assim muitas das vezes utiliza o serviço 

mais oneroso. Conforme Pinto (2006) com essa postura, as prestadoras de serviços 

fúnebres seriam pouco profissionais e até amadoras, trazendo prejuízo a toda a cadeia 

que envolve a morte, que envolve desde as funerárias até os crematórios e cemitérios. 

Pinto (2006) coloca que no mercado nacional, assim como nos EUA, citados por Levitt e 

Dubner (2005) e na Espanha, citada pro Marcos (2003) também a desinformação do 

consumidor o leva a aquisição do serviço sem muita reflexão e pesquisa: 

A concorrência tenta se colocar sempre de forma preventiva a fim de não haver 
choque de conflitos ao tentar conquistar o cliente na hora que o óbito ocorre. 
Quando ocorre o falecimento fica clara a necessidade da família, fazendo com 
que ela se sujeite as ofertas que lhe são feitas sem devido conhecimento e 
pesquisa. No ato da contratação deste serviço, o impulso é quem prevalece. 
(PINTO, 2006, p. 61) 

No entanto Pinto (2006) afirma que as instituições que operam no mercado 

funerário devem desenvolver campanhas para prevenir a preocupação das famílias 

quando o fato acontecer. Segundo Pinto (2006) essas campanhas aumentam o 

conhecimento do consumidor sobre o serviço e fazem com que sua contratação não se 

conclua sobre desvantagens para o cliente. Atualmente, como pode ser observado neste 

trabalho, a ferramenta para esta campanha pode ser uma ou mais redes sociais.  

De forma equivocada o crescimento do setor de serviços fúnebres tem se 

utilizado da falta de informação para alavancar seu crescimento. Reside aí o fato de que, 

conforme Marcos (2003) e Pinto (2006), os trabalhadores envolvidos na cadeia sejam 

malvistos e tidos como insensíveis. Muitas das vezes a única estratégia no setor tem sido 

utilizar-se da assimetria de informações. 

Silva (2011) lembra que as funerárias utilizavam até meados década de 

1990, uma única estratégia, a geográfica, permanecendo restritas a vizinhança dos 

hospitais. Atuavam de forma passiva, procurando estar bem colocadas e visíveis, 

próximas de onde geralmente havia a demanda pelo serviço. Uma vez ocorrido o óbito 

aguardava-se a procura da família e passava-se a negociação. Em tempo de cibercultura, 
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as empresas não podem mais continuar a adotar essa postura. As mídias sociais surgem 

como importante canal de divulgação dos serviços, de comunicação com os clientes e 

mesmo como canal de venda, a exemplo do que já ocorre com as Funeral Home nos 

Estados Unidos da América. 

 

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

O presente estudo tem características de pesquisa qualitativa, de cunho 

exploratório(GIL, 2007; SPINK, 1999), baseando-se em material bibliográfico. 

 

CONCLUSÃO 

Fortaleza é uma das maiores cidades brasileiras, sua economia e a 

economiadas cidades que compõe a sua região metropolitana, atraem diariamente 

centenas de pessoas que buscam melhores condições de vida e inserção no mercado de 

trabalho. O grande número de habitantes que escolheu Fortaleza para viver, alimenta um 

mercado, muitas vezes despresado, não apenas pelos agentes econômicos, mas também 

pela academia que pouco interessa em conhecer o mercado da morte. 

Esta pesquisa é um ponto de partida para outras que possam estabelecer 

estratégias e planos de marketing que levem em conta a profissionalização cada vez 

maior desse mercado e as formas de contato dessas empresas com seus clientes 

potenciais. Este trabalho mostra ainda que, mesmo em mercados tradicionais, há espaço 

para trabalhar a inovação e torná-la uma vantagem competitiva. 

Dessa forma, pode-se considerar que existe uma oportunidade ainda pouco 

explorada de atuação nas redes sociais por parte das empresas funerárias e cemiteriais e 

que pode resultar em uma transformação estratégica da forma de atuação do mercado, 

não só cearense como nacional. 
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