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RESUMO 

 
 
 

Ao longo dos anos a internet e a tecnologia de informação tem transformado o cenário 

do marketing, exigindo que pequenas, medias e grandes empresas buscassem novas 

estratégias e tecnologias para prospectar novos clientes e divulgar sua marca. Neste 

contexto, o marketing digital praticado no Facebook por meio de sua ferramenta de 

anúncios, tem demonstrado ser eficaz para direcionar um determinado produto e atrair 

pessoas em massa. Neste sentido, o trabalho propôs analisar como a utilização de 

ferramentas de anúncios do Facebook, como estratégia de marketing, provê 

resultados na captação de clientes e divulgação da marca. A metodologia utilizada é 

de natureza exploratória com abordagem qualitativa com o intuito de investigar e 

descrever o uso da ferramenta de anúncios no Facebook. Através deste trabalho 

iremos detalhar a estratégia de marketing digital adotada por uma empresa do ramo 

de alimentação e seus parâmetros utilizados na ferramenta de anúncios do Facebook, 

onde foi possível identificar que a empresa através do marketing digital aplicado no 

Facebook, conseguiu captar novos clientes e evidenciar sua marca. Como 

perspectivas futuras para continuação desse trabalho, poderá ser explorado novas 

formas de parametrizar os anúncios no Facebook ou em outras redes sociais 

existentes. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 

Over the years the internet and information technology have transformed the marketing 

landscape, requiring small, medium and large companies to seek out new strategies 

and technologies to prospect new customers and advertise their brand. In this context, 

the digital marketing practiced on Facebook through its advertising tool has been 

shown to be effective in targeting a particular product and attracting people in bulk. In 

this sense, the work proposed to analyze how the use of Facebook advertising tools, 

as a marketing strategy, proves results in attracting customers and brand awareness. 

The methodology used is exploratory with a qualitative approach in order to investigate 

and describe the use of the ad tool on Facebook. Through this work we will detail the 

digital marketing strategy adopted by a food company and its parameters used in the 

Facebook advertising tool, where it was possible to identify the company through the 

digital marketing applied to Facebook, to capture new customers and evidence your 

brand. As future prospects for continuing this work, new ways to parameterize ads on 

Facebook or other existing social networks may be explored. 
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 INTRODUÇÃO 

 

Desde sua criação em 2004, o Facebook tem como sua missão tornar o mundo 

mais aberto e conectado. Atualmente, no brasil conecta mais de 102 milhões de 

pessoas todos os meses (FACEBOOK, 2018), tornando um espaço de descobertas, 

informação, encontros e reencontros. Um lugar onde as pessoas compartilham seus 

momentos com amigos e familiares, buscam por conteúdo de seus interesses e 

também se relacionam com as empresas que neste meio disponibilizam canais de 

conteúdo e/ou de relacionamento com o cliente. 

O Facebook tornou-se a rede social onde mais da metade da população 

brasileira está presente (FACEBOOK, 2018) e em lugares onde há muitas pessoas 

presentes, pequenos, médios e grandes negócios também começaram a marcar 

presença. 

 Nesta rede social, foi criado uma ferramenta de anúncios, onde qualquer tipo 

de negócio, desde que esteja dentro das diretrizes de anúncios do Facebook, possam 

anunciar na rede social e atingir seus públicos alvos, evidenciarem suas marcas ou 

gerarem conteúdo para nutrir sua relação com seus consumidores. Atualmente essa 

ferramenta conta com 3 milhões de anunciantes ao redor do mundo (FACEBOOK, 

2018).    

O presente trabalho se propõem a estudar os conceitos de marketing e sua 

variante, o marketing digital, contextualizar a ferramenta de anúncios do Facebook e 

investigar como a utilização dessa ferramenta de anúncios provê resultados na 

captação de clientes e divulgação da marca.  

  

 Tema 

A internet possibilitou o acesso a informação de forma instantânea, rompendo 

barreiras geográficas e temporais, mudando a forma como vivemos, comunicamos, 

consumimos informações e recentemente a forma como as empresas têm praticado 

seu marketing.  

No marketing, decorrente da reduzida disponibilidade financeira de grande parte 

das pequenas e médias empresas, as impede de fazer o uso de alguns veículos de 

propaganda, como por exemplo TV, Revistas, Jornais, etc, devido ao altíssimo custo 

de sua vinculação. No cenário descrito anteriormente, as empresas buscaram outros 
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meios de praticarem seu marketing com um baixo custo e de grande poder alcance, 

encontrando o marketing digital como um veículo de propaganda na internet por meio 

das redes sociais. 

A pesquisa Brasileira de Mídia realizada em 2015 revela algumas informações 

da mídia na internet: o brasileiro já gasta 5 horas por dia na internet e praticamente 

metade de todos os brasileiros usam a internet, cerca de 48% com uma forte tendência 

de aumentar significativamente nos próximos anos (SECOM, 2015). Para as 

empresas, este ambiente possibilita a criação de uma extensão de sua presença do 

mundo off-line para o online, posicionando-se por meio de sites, perfis em redes 

sociais, blogs, entre outras mídias sociais existentes, transformando-os em um canal 

de comunicação diretamente com seu consumidor ou potencial consumidor. 

Em novembro de 2016 a média diária de pessoas ativas na rede social Facebook 

bateu a marca de 82 milhões e mensalmente, a incrível marca de 111 milhões de 

pessoas online (FACEBOOK, 2018), assim percebe-se que é a rede social adotada 

pela maioria dos brasileiros, tornando o Facebook como a escolha perfeita para as 

empresas divulgarem seus produtos, exposição de sua marca ou serviços.  

 

 
 Justificativa 

 

Nos últimos anos, tem-se notado um crescimento considerável de empresas que 

investem no marketing digital, com intuito de utilizar o marketing, de forma a obter 

melhor resultado em relação aos seus concorrentes (DORNELAS, 2016, p. 153), 

fazendo o uso das mais variadas ferramentas que auxiliem sua aplicação.  

Decorrente do aumento da concorrência no meio digital, a parcela de 

investimentos na área de marketing deve ser mantida mesmo em tempos ruins, 

conforme recomenda Fifer ( 2012, p. 177) “Marketing é um custo estratégico: gaste 

mais que os concorrentes, que os tempos sejam bons, quer não [...] e sua recusa ou 

redução do investimento em marketing, pode enfraquecer a empresa perante o 

mercado ao qual ela está concorrendo uma parcela de nicho de mercado, segundo 

Fifer (2012) a maioria das empresas bem-sucedidas e lucrativas gasta mais em 

marketing que as concorrentes, tanto em termos absolutos como em termos de 

percentual de vendas.  
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A ferramenta de marketing do Facebook, tem um potencial enorme a ser 

explorado, por ser capaz de prover diversos meios de segmentação para atingir e 

identificar o público alvo, além de possibilitar variados objetivos, como por exemplo, 

envolvimento, tráfego, conversão de sites, entre outros. Estando em harmonia com os 

objetivos presentes no plano pedagógico (PPC) do Curso Superior em Gestão da 

Tecnologia da Informação do Instituto Federal de Santa Catarina, tem por finalidade 

desenvolver profissionais com competências, habilidades, alinhados a aplicabilidade 

nesta área de atuação. Dentre os objetivos específicos do plano pedagógico (PPC) 

que vão ao encontro com este trabalho, podemos destacar: 

 

 estimular o espírito crítico, o empreendedorismo e o relacionamento social 

cooperativo, essenciais a formação de agentes de transformação da 

sociedade;  

 desenvolver atividades que busquem a integração das diversas unidades 

curriculares, estimulando a interdisciplinaridade; 

 desenvolver competências para a tomada de decisões estratégicas sobre a 

adoção de tecnologias da informação de modo alinhado as necessidades do 

negócio. 

 

Este trabalho busca utilizar a formação e o conhecimento de Gestão da 

Tecnologia da Informação, assim como a aplicação dos conceitos de marketing e 

marketing digital em campanhas de divulgação da empresa em estudo, utilizando a 

ferramenta de anúncios do Facebook. 

 

 Definição do Problema 

O marketing é vital para a sobrevivência de qualquer negócio, seja ele de 

pequeno, médio ou grande porte. Em busca de alternativas ao marketing tradicional, 

este veiculado em canais off-line como televisão, rádio, jornais, produtos impressos, 

entre outros, surgiu o marketing digital, este veiculado em canais online como sites, 

blogs, redes sociais, entre outros meios digitais, onde boa parte da população mundial 

está inserida atualmente, tornando-se um ambiente farto para as empresas captarem 

novos clientes ou divulgar seus produtos/serviços.  
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O presente estudo, norteia-se a contextualizar a seguinte pergunta de pesquisa 

científica: De que forma o Facebook como ferramenta de marketing digital provê 

resultados na captação de novos clientes e na divulgação da marca da empresa? 

 

 Objetivos 

 

 Objetivo Geral 

Este trabalho propôs a investigar como a utilização da ferramenta de anúncios 

do Facebook nas estratégias de marketing digital, provê resultados na captação de 

clientes e divulgação da marca. 

 

 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos do presente trabalho são:  
 

  estudar o conteúdo de marketing e marketing digital. 

  contextualizar a ferramenta de anúncios do Facebook. 

  definir parâmetros para análise das campanhas de anúncios vinculados no 

Facebook.  

  analisar os resultados obtidos nas campanhas de marketing digital da empresa 

em estudo.  

 
 

 Estrutura do Trabalho 

Esta pesquisa está dividida em 5 capítulos. O primeiro capítulo apresenta a 

relevância desta pesquisa bem como sua delimitação e proposta para 

desenvolvimento.  

No capítulo segundo o referencial teórico é sustentado através da revisão 

conceitual de marketing, marketing digital e mídias digitais e redes sociais.  

O capítulo terceiro apresenta a metodologia utilizada e de que forma será 

conduzida neste trabalho e os detalhes das atividades da pesquisa. 

No capítulo quarto, são descritos e discutidos os resultados encontrados. 

No capítulo quinto, apresentam as conclusões, sugestões para pesquisas futuras 

e também as referências bibliográficas.  
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 DO MARKETING TRADICIONAL AO MARKETING DIGITAL 

 

Neste capítulo são descritos os conceitos relacionados a marketing e marketing 

digital. São abordadas definições e suas convergência para aplicação na plataforma 

de rede social Facebook. 

 

 Definição de Marketing 

Percebe-se que as definições para o marketing, assim como suas funções foram 

mudando ao longo do tempo. SANDHUSEN (1998; p.8) define marketing como um 

“sistema total de atividades de negócios que direciona o fluxo de bens e serviços dos 

produtores para os consumidores ou usuários a fim de satisfazê-los e realizar os 

objetivos da empresa”. 

 Drucker, ressalta: 

 

Pode-se considerar que sempre haverá a necessidade de vender. Mas 
o objetivo do marketing é tornar supérfluo o esforço de venda. O 
objetivo do marketing é conhecer e entender o cliente tão bem que, o 
produto ou o serviço, seja adequado a ele e se venda sozinho. 
Idealmente, o marketing deveria resultar em um cliente disposto a 
comprar. A única coisa necessária então seria tornar o produto ou o 
serviço disponível. (1973, p. 64). 

 

 
A American Marketing Association (AMA), define o marketing como “a atividade, 

conjunto de conhecimentos e processos para criar, comunicar, entregar e trocar 

ofertas que tenham valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade, de 

modo geral” (PRIDE e FERRELL; 2015, p. 3). 

Yanaze (2004), ao falar sobre marketing, enfatiza o poder das estratégias que 

uma organização pode executar para inserção do seu produto no mercado e sua 

relação com a capacidade em atender as necessidades de seus clientes.  

“Muitas pessoas acreditam que marketing significa o mesmo que vendas, outros 

creem que é publicidade e propaganda ou que é a oferta dos produtos nas lojas físicas 

e controle de estoques” LAMB, HAIR E MCDANIEL (2004, p.06). Ainda segundo os 

autores, marketing engloba todos esses pontos, mas ele vai além. 

Na visão de Kotler e Armstrong (2003), o marketing tem passado por 

transformações e evoluções ao longo do tempo. As mudanças estão relacionadas a 

conectividade tendo em vista a distância que passa a não ser mais um problema para 
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sociedade, por sua vez, as estratégias de marketing vão se adaptando a nova 

realidade. Assim, a forma de se comunicar com o meio interno (funcionários) e externo 

(clientes, parceiros.) tornam-se fundamentais. 

Uma das transformações notáveis é o surgimento do marketing digital nas mídias 

digitais; a seguir serão abordados conceitos de marketing digital e o meio em que se 

propaga. 

  

 
 Conceitos de Marketing Digital 

 

A partir dos anos 90, várias empresas incluíram nas estratégias de marketing a 

comunicação via internet, para Chleba (1999) agora vivemos a “Era da Informação”. 

Os novos hábitos constituem para a troca de informações. Com isso, surge a 

tecnologia digital, que viabiliza a distribuição de informações de maneira rápida e 

assertiva. Desse modo, a tecnologia vem alterando as relações entre a sociedade e a 

maneira de fazer negócios. 

Para Pride e Ferrel (2015) desde a década de 1990 a internet e a tecnologia da 

informação têm mudado drasticamente o ambiente de marketing e as estratégias 

necessárias para o seu sucesso. 

Torres (2009) cita o marketing digital como um conjunto de estratégias que uma 

pessoa, marca ou empresa tem por finalidade e então associar/aplicar a internet ou a 

qualquer meio digital. 

Ao falar sobre marketing digital Strauss e Frost (2012), dizem que com a nova 

tecnologia e as novas oportunidades, potencializa e cria relacionamentos com os 

usuários da internet. O que torna as mídias sociais uma grande aliada na 

comunicação, espalhando rapidamente uma opinião sobre determinado produto ou 

serviço. 

ARAÚJO (2015), corrobora dizendo que o marketing digital rompe com a relação 

unidirecional de divulgação/disseminação do marketing convencional, uma vez que: o 

público alvo (usuário/cliente) também se comunica, produz conteúdo, participa – 

indicando um relacionamento mais estreito. 

Segundo Torres (2009), marketing digital é o conjunto de estratégias de 

marketing para atingir objetivos de uma pessoa, marca ou organização, aplicadas à 

internet e demais meios digitais.  
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CALDER e TYBOUT (2013) afirma que a internet tem impactado de modo muito 

significativo a pratica do marketing, mais recentemente na forma da mídia social.  

Segundo Gabriel (2010) o crescimento das tecnologias e plataformas digitais 

proporciona um cenário rico para diversas ações de marketing. A facilidade de 

mensuração trazida pelo marketing digital é uma grande vantagem comparada ao 

marketing tradicional. Entretanto, para utilizar este meio digital, é necessário conhecê-

lo. 

Pride e Ferrel (2015) afirmam que para muitos negócios, engajar-se em 

atividades de marketing digital e online é essencial para manter as vantagens 

competitivas, pois está cada vez mais frequente que empresas de pequeno, médio e 

grande porte usem a mídia digital para desenvolver estratégias a fim de alcançar 

novos mercados. Ainda para os autores, a mídia digital oferece toda uma nova 

dimensão ao marketing, que os profissionais devem considerar quando preparam as 

estratégias de marketing da empresa. 

Com a popularização da internet, abriu-se oportunidades sem precedentes para 

os profissionais de marketing forjarem relações interativas com seus consumidores, 

prospectar novos clientes e evidenciarem suas marcas. 

Dentro destas oportunidades, o marketing digital disponibiliza uma série de 

ferramentas de grande diversidade a partir das quais podem ser feitas ações de baixo 

custo até as estratégias mais complexas, nas qual a empresa pode combinar inúmeras 

técnicas e recursos (MENEGATTI et al, 2017). 

Na tabela 1 a seguir, descreve-se algumas características e exemplos do 

marketing digital: 
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Característica Definição Exemplo 

Endereçabilidade A capacidade do 
profissional de marketing de 
identificar os clientes antes que 
façam uma compra 

A Amazon instala 
cookies no computador do 
usuário que permitem 
identifica-los quando votlar ao 
website 

Interatividade A Habilidade de os 
clientes expressar suas 
necessidades e desejos 
diretamente à organização em 
resposta à sua comunicação 
de marketing 

A Texas instruments 
interage com seus clientes em 
sua página do Facebook 
respondendo a dúvidas e 
postando atualizações 

Acessibilidade A capacidade de um 
profissional de marketing obter 
informações digitais 

A Google pode usar 
outros mecanismos de busca  

Conectividade A habilidade de os 
consumidores se conectarem 
com os profissionais de 
marketing junto com outros 
consumidores 

A Avon Voices incentiva 
os cantores a fazer uploads de 
seus vídeos no website da 
empresa. Dessa forma, eles 
podem ser avaliados por outros 
usuários e ter a chance de 
serem “descobertos”. 

Controle Capacidade que o 
cliente tem de controlar a a 
informação que recebe, assim 
com o preço e a exposição a tal 
informação 

Consumidores usam a 
Kayak.com para descobrir as 
melhores ofertas de viagens. 

Tabela 1 Caracteristicas marketin digital 
Fonte: Pride e Ferrel (2015). 

 
 

Deste modo, percebe-se que com o avanço da tecnologia da informação, 

agregou novas formas de se fazer marketing. Através das mídias digitais, as empresas 

investem no marketing digital como um diferencial competitivo, ou até mesmo como 

um fator crítico para seu sucesso. 

No próximo tópico, iremos abordar a definição das mídias digitais e alguns 

exemplos de redes sociais em evidência por conta de sua popularidade e uma breve 

explanação de suas ferramentas voltadas ao marketing digital. 

 
 

 Mídias Digitais e Redes Sociais 

 Neste tópico abordaremos a definição de mídias digitais, delimitando-se a 

abordar o estudo do marketing digital presente nas redes sociais: Twitter, Instagram, 

Linkedin, Youtube e por último, o Facebook, este principal mídia digital/rede social a 

ser estudado com mais notoriedade. 
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O marketing digital, utiliza todas as mídias digitais, a qual definem-se como: 

 
Meios de difusão eletrônicos que funcionam por meio de códigos 
digitais – quando nos referimos a mídia digital, referimo-nos a mídia 
disponível por meio de computadores, dispositivos móveis e outros 
mecanismos [...] incluindo a internet e canais móveis e interativos a fim 
de desenvolver a comunicação e trocas com o cliente. (PRIDE e 
FERREL 2015,p.269).  

 
 

As ciências exatas foram as primeiras a estudar as redes como formas 

complexas, formadas por um conjunto de nós (grafos) conectados por arestas, que, 

no seu conjunto, constituíam as redes de diferentes maneiras de agrupamento. A 

sociologia, por sua vez, focou-se no estudo estrutural das redes e o caráter de 

identidade social e os padrões de relacionamentos dos indivíduos si, segundo sua 

posição dentro do grupo de pertencimento. As pessoas ocupam o lugar dos nós e o 

elo entre os demais são as arestas. Segundo Castells (1999, p. 499): Redes são 

estruturas abertas capazes de expandir de forma ilimitada, integrando novos nós 

desde que consigam comunicar-se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem 

os mesmos códigos de comunicação (por exemplo, valores ou objetivos de 

desempenho). Uma estrutura social com base em redes é um sistema aberto 

altamente dinâmico suscetível de inovação sem ameaças ao seu equilíbrio. 

Para Castells (1999), a sociedade em rede tornou-se possível com o 

desenvolvimento de novas tecnologias da informação que agruparam pessoas em 

torno de redes de empresas, formando um novo paradigma sociotécnico. Conforme 

explica Malini (2008), o sucesso delas se deve a três forças: a democratização das 

ferramentas de produção com o barateamento dos computadores pessoais, a redução 

do custo de distribuição, através da internet cada vez mais barata, e a ligação mais 

próxima entre oferta e demanda, na qual milhares de usuários formam suas 

preferências e chegam a elas através de mecanismos de busca. 

Para Strutzel (2015), as redes sociais não são nativas da internet, elas existem 

desde que os primeiros homo sapiens se reuniram ao redor de uma fogueira. No 

mundo físico, redes sociais são nada mais do que grupos de pessoas com 

interesses comuns, tais como clubes, igrejas, associações etc.  
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Para Pride e Ferrel, o conceito de redes sociais é definido como: 

 
Um ponto de encontro na web para famílias, amigos, colegas de 
trabalho e companheiros, que permite aos usuários criar um perfil e se 
conectar com outros usuários por motivos variados, como obter 
informações, manter contato, construir uma rede de relacionamentos 
relacionada a trabalho.  (2015, p. 272). 

 

As redes sociais são consideradas como estruturas digitais em que as pessoas 

interagem entre si e com as empresas neste meio, participando de grupos de 

relacionamento com interesses comum, compartilhando conhecimento, informações 

pessoais e profissionais.  (SOUZA JUNIOR; STREIT, 2017). 

As redes sociais, diferenciam-se das demais existentes, através do seu propósito 

para o qual foram criadas. Mas, atualmente, todas oferecem os mesmos serviços, tais 

como perfil pessoal e corporativo, mensagens instantâneas, publicação, status, 

postagem de imagens e fotografias, entre outras funções existentes. (SOUZA 

JUNIOR; STREIT, 2017). 

Recuero (2009) distingue a grande diferença entre os sites de redes sociais e os 

demais sítios da internet. Para a autora, a particularidade das redes é permitir a 

visibilidade e a articulação entre os indivíduos a fim de manter os laços sociais 

estabelecidos no espaço off-line. Mas, percebe-se que também se constituem de 

pessoas que, não necessariamente, se conhecem além do contato pela internet.  

 

 

 O Twitter 

O Twitter surgiu dentro de uma empresa chamada Odeo, criada por Evan 

Williams, que havia ganhado milhões de dólares com a venda de sua plataforma de 

blogs, o Blogger, para o Google. Williams chamou Biz Stone, seu ex-colega de 

Google, e Noah Glass, um vizinho, para trabalhar na Odeo. No início de 2006, um 

jovem programador chamado Jack Dorsey foi contratado. Jack Dorsey deu a ideia de 

criar um site para que as pessoas pudessem compartilhar em mensagens curtas o 

que estavam fazendo no momento. Noah Glass o nome. Biz Stone ficou responsável 

pelo design e aparência da rede social e Ev Williams foi o cara da grana, que bancou 

o primeiro ano do Twitter praticamente sozinho. (FERRARI, 2014) 

Para Pride e Ferrel (2015) o Twitter é definido como um híbrido de site e 

microblog, onde seus usuários respondem uma única pergunta: “ O que está 
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acontecendo” ? , limitados a 140 caracteres, que ficam disponíveis a seus “seguidores” 

lerem. Para algumas empresas, essa limitação de 140 caracteres pode parecer 

insuficiente para enviar uma mensagem eficaz. 

Em 2017, dobrou-se o número de caracteres permitidos na publicação do Twitter 

de 140 caracteres para 280 caracteres (Folha, 2017). Na imagem abaixo, podemos 

visualizar a tela inicial acessada em 2018, mostrando a pergunta: “O que está 

acontecendo? ” 

 

 
Figura 1: Perfil do autor no Twitter 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

 
 

Para Marques e Aguiar (2011), o Twitter é uma ferramenta de disseminação de 

informação, na qual o usuário seleciona as pessoas que quer seguir pelo interesse no 

seu conteúdo que elas produzem, e os seguidores dele o escolherão pelo mesmo 

motivo, a fim de receber seu conteúdo. A pergunta que o Twitter faz a seus usuários, 

serve para instiga-los a disseminarem as informações, as quais vêm chamando a 

atenção das pessoas ao redor de todo o mundo.  

Ainda para os autores, mesmo que achem que não tem nada a dizer no Twitter, 

seus usuários não devem se intimidar, pois apenas participando dessa rede de 

informações, ao menos lendo o que as pessoas postam, dificilmente vão continuar 

passivos por muito tempo, porque em algum momento, algo impactará e o instigará a 

buscar mais informações sobre o assunto, levando-o a novas opiniões e à formação 

de sua própria, surgindo um desejo de compartilhá-la na plataforma. 



 

24 
 

O Twitter não apenas encontrou sua voz, mas deu uma a milhões: seus 175 

milhões de donos de contas registrados produzem uma estimativa de 200 milhões de 

tweets por dia. (Zimmerman, p. 345, 2014). 

O Twitter permite inserir hashtags em seus textos, transformando-o em 

Hiperlinks, ao clica-lo, você pode acompanhar tudo aquilo que foi argumentando sobre 

a mesma hashtag. As Hashtags são como uma indexadora de temas/assuntos, por 

serem termos que agrupam assuntos, aqueles que são mais utilizados, recebem mais 

engajamento, mais impressões, mais comentário e mais compartilhamentos, podendo 

ser evidenciado nos trends topics. 

O Trends topics, é um recurso que mede popularidade de assuntos no Twitter. 

A tradução ao pé-da-letra de Trending Topic (TT) é tópico em tendência. Mas o termo 

usado na versão em português, "Assuntos do Momento", explica melhor o conceito. 

Na figura 8 a seguir, nota-se o uso da hashtag #DiaDeSorte, ao clica-la a mesma 

é direcionada para o campo de pesquisa e demonstra os resultados relacionados ao 

assunto: 

 

 

Figura 2: Trending topics no Twitter 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
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Nota-se ainda na imagem acima, que a postagem do perfil “loterias Caixa” 

promove um vídeo como anuncio na plataforma do twitter, utilizando a hashtag 

“#DiaDeSorte”. Logo abaixo da postagem do perfil da “loterias Caixa”, encontra-se 

outro perfil, denominado “Meme é Vida” utilizando a mesma hashtag “#DiaDeSorte” 

em sua postagem. Ambas tratam a hashtag como uma classificação de tema, gerando 

um enredo de que o sujeito tem/teve um dia de sorte, conforme o dialogo apresentado 

em ambas postagens, porém uma trata de um anuncio de um determinado produto e 

a outra trata apenas de um assunto do cotidiano.  

O Twitter disponibiliza um espaço onde os profissionais de Marketing podem 

pagar sua postagem no Twitter para destacar suas propagandas ou marcas da 

empresa a serem divulgadas em uma base mais ampla de usuários, quando esses 

buscam termos ou tópicos específicos dentro da plataforma. (Twitter, 2018) 

 

Na figura 3 a seguir, visualiza-se a tela inicial da área de anúncios na plataforma 

do Twitter: 

 

 

Figura 3:Twitter Ads 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

 

Neste ambiente é possível criar campanhas com os seguintes objetivos: 
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  promover a Instalação de um aplicativo para smartphones, 

  atrair novos seguidores, 

  maximizar o engajamento de seus tweets para ter mais pessoas falando sobre 

sua empresa, 

  promover visualizações de vídeos, 

  direcionar um determinado público para seu website, 

  reengajar um determinado público de um aplicativo, para que retorne ao     

mesmo, 

  reconhecimento de marca, ao evidenciar a um maior número possíveis de 

pessoas visualizem seus tweets. 

 

 O Instagram 

 

O Instragram é uma rede social que foi criado em 6 de outubro de 2010 por Kevin 

Systrom e Mike Kriegger e adquirido em 2012 pela empresa Facebook. Essa rede 

social permite o compartilhamento de fotos e vídeos entre seus usuários, permitindo 

a aplicação de filtros digitais nas fotos e vídeos, podendo exporta-los e compartilha-

los para outras redes sociais ou apenas salvar em seu celular. 

Em Abril de 2017, o Instagram registrou 700 milhões de usuários em sua rede 

social. O Intragram vem se aprimorando para que as pessoas em todo mundo possam 

se juntarem à sua comunidade, compartilhando suas experiências e fortalecendo 

conexões com seus amigos e paixões, oferecendo recursos de compartilhamento de 

vídeos ao vivo/stories e mensagens que desaparecem no direct. 

Na figura 4 a seguir, pode ser visualizado a interface do aplicativo instagram para 

perfis comerciais. 
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Figura 4: Perfil comercial Instagram 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
 
 

Nota-se que o perfil comercial, conta com uma biografia da empresa Gostinho 

Alemão, link para sua página no facebook e 2 botões de ações, um para ligar 

diretamente para o estabelecimento e outro para obter itinerários até o endereço do 

estabelecimento. Mais abaixo, ficam as postagens recentes do perfil comercial.  
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Na figura 5 a seguir, visualiza-se um perfil comercial na área da estética facial:  
 
 
 

 

 
 

 

Diferente do layout anterior, este perfil além de contar com a biografia e botões 

de ações, utilizou stories para descrever melhor seu perfil.  

Na interface do instagram para perfis comerciais, tem uma ferramenta para 

acompanhar as estatísticas das postagens, ela fica localizada no canto superior 

direito, para acessa-la basta clica em seu ícone de barras.   

Figura 5: Perfil comercial Instagram 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
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Figura 6: Perfil comercial Instagram 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

 

Ao acessar essa ferramenta, ele mostra as seguintes informações em 3 abas: 

atividade, conteúdo e público. Na aba atividade, demonstra as estatísticas de 

interações dos usuários com o perfil comercial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 7: Perfil comercial Instagram 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

 



 

30 
 

Na Aba de conteúdo, demonstra a quantidade de conteúdo produzido na semana 

e suas visualizações: 

 

 
Figura 8: Perfil comercial Instagram 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
 

 

Na aba público, demonstra informações quanto aos seguidores do perfil 

comercial e suas características. 

 

Figura 9:Perfil comercial Instagram 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
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 O Linkedin 

O likedin pode ser caracterizado, segundo Strutzel (2015), como uma rede social 

direcionada ao universo profissional, portanto os perfis de seus usuários se parecem 

com um complexo currículo, divulgando suas habilidades, históricos e experiências de 

trabalho. Os membros podem criar conexões entre si, gerando e incentivando ao 

relacionamento profissional e a prática de networking. 

Estima-se que o número de usuários ativos desta rede social deve ultrapassar a 

marca dos 30 milhões de usuários em 2018. Seu foco é promover o relacionamento 

de pessoas interessadas em discutir questões de carreira de trabalho, corporativismo, 

emponderar-se no ambiente corporativo, tudo isso dentro de um ambiente mais formal 

e organizado, com ferramentas e layouts propícios a este ambiente de negócios. 

Por sua proposta profissional, o posicionamento de seus usuários requer uma 

série de cuidados, pois o ambiente não tem como objetivo relações informais, e sim 

relações formais e profissionais entre pessoas ou empresas. Exigindo que seu 

conteúdo publicado seja direcionado e estruturado, pois seu conteúdo passa a ser um 

importante complemento e demonstração de conhecimento, agregados em seu 

currículo (VALLE, 2018). 

Na figura 10 a seguir, exibe-se o perfil do autor desta pesquisa:    

 

 
Figura 10: Perfil Linkedin 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
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Como mencionado anteriormente, o layout da rede social Linkedin é voltado a 

área profissional, evidenciando as principais características relacionadas a carreira 

profissional de seu usuário.  

Conforme demonstra-se na figura 11 a seguir, o Linkedin também possibilita a 

criação de páginas de empresas: 

 
 

Figura 11:Linkedin 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
 
 

O Linkedin oferece 5 produtos para criação de campanhas de anúncios em sua 

plataforma, são elas:  

  sponsored Content 

  sponsored InMail 

  text Ads 

  dynamic Ads 

  programmatic Display Ads 

 

A ferramenta Sponsored Content tem as seguintes funcionalidades na 

plataforma de anúncios do linkedin: 

 

   compartilhar suas atualizações para mais pessoas e atrair novos seguidores, 

   alcançar sua audiência exata com opções precisas de segmentação, 

   publicar em qualquer dispositivo: computador, tablets e smartphones, 
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   configurar você mesmo seu orçamento e escolher pagar por cliques ou 

impressões, 

  Usar o Direct Sponsored Content para testar suas mensagens de maneira fácil, 

 
A ferramenta Sponsored InMail permite as seguintes funcionalidades: 

 

  alcançar usuários ativos com mensagens segmentadas, com taxa de 100% de 

entrega. 

  manter o público-alvo engajado tanto no desktop como nos dispositivos 

móveis, 

  gerar mais conversões com mensagens personalizadas, 

 
A ferramenta Text Ads provê as seguintes funções: 

 

  gerar leads altamente qualificados, 

  escolher a audiência profissional que você quer alcançar, 

  criar seus próprios anúncios de maneira fácil, 

  definir seu orçamento - sem contratos ou comprometimentos de longa data, 

  pagar apenas pelos anúncios que funcionam - por clique ou impressão, 

 
A Ferramenta Dynamic Ads permite a criação de campanhas de anúncios que: 

 

  aumenta o engajamento do seu público alvo, interagindo com anúncios que 

podem duplicar a taxa de cliques comparado ao display tradicional 

  permite uma experiência personalizada, utilizando dados do perfil do usuário 

do linkedin, como por exemplo o cargo, para atrair mais atenção de um 

determinado público. 

  ampliam o alcance ao conectar-se com influenciadores com uma grande 

variação de anúncios.  
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  geração de Leads, com preenchimento automático de informações conforme 

demonstra na imagem abaixo: 

 

 
Figura 12: Linkedin Gere Leads 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

´ 

  constuir o conhecimento da marca, aumentando o número de seguidores, 

adicionand um botão para seguir o perfil:  

 

 
Figura 13:Linkedin soluções de Marketing 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
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   gerar conversões e tráfegos para um determinado link: 

 
Figura 14: Linkedin soluções de Marketing 
Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 

 
 

 

A ferramenta Programmatic Display Ads, em sua tradução, mídia programátoca, 

permite a criação de anúncios na coluna a direita das páginas desktop na plataforma 

do linkedin. 

 

Figura 15:Linkedin soluções de Marketing 

Fonte: Elaborado pelo Autor (2018). 
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 O Youtube 

Se uma imagem vale por mil palavras, imagine um vídeo, que tem trinta imagens 

por segundo. Há alguns anos atrás, a velocidade da banda larga dificultava o consumo 

de vídeos, porém essa realidade mudou drasticamente com o avanço da velocidade 

da banda larga. Em fevereiro de 2005, foi criado o Youtube, uma plataforma de vídeos 

online, criada por Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim. 

A ideia surgiu quando não tinham o que fazer no dia dos namorados, eles 

resolveram criar o Youtube com intuito de que o serviço seria um excelente site de 

vídeo namoro. Os fundadores postaram anúncios no site craiglist,  esperando atrair 

ao site pessoas interessadas em namorar. No entanto, os usuários logo começaram 

a utilizar o site para postar todo tipo de vídeos e compartilha-los com amigos e 

desconhecidos. Em julho de 2006, mais de 65 mil vídeos eram postados por dia. Em 

novembro de 2006, a Google comprou o Youtube por 1,65 bilhão, passando a 

funcionar como uma das subsidiárias da Google.  

 

Na figura 16 a seguir, mostra a tela inicial do site Youtube em 2018: 

 

Figura 16: Página inicial youtube. 
Fonte: www.youtube.com.br 

 

 
 
Em relação ao seu alcance global, em 2018 o Youtube detêm mais de um bilhão 

de usuários em sua plataforma de vídeos online, o que representa quase um terço 

dos usuários da Internet, lançado em 88 países em 76 idiomas diferentes. 
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Diariamente, essas pessoas assistem bilhões de horas de vídeo, gerando bilhões de 

visualizações. Mais da metade dessas visualizações são feitas em dispositivos 

móveis, atingindo mais adultos de 18 a 34 anos e de 18 a 49 anos que qualquer canal 

de TV a cabo nos EUA. 

Para incentivar a produção de conteúdo em sua plataforma, o Youtube monetiza 

os vídeos em sua plataforma, de um lado o anunciante paga para que seja exibido 

sua publicidade e do outro o criador de conteúdo recebe uma parte deste valor. Para 

que o canal comece a monetizar seus vídeos, precisa ter no mínimo 1000 inscritos 

(usuários cadastrados para receberem notificações e acompanhar novos vídeos) em 

seu canal e nos últimos 12 meses ter ao menos 4 mil horas de vídeos assistidos. O 

Youtube conta com a biblioteca de vídeos mais atual, abrangente e atrativa da web, 

enviada por um conjunto diversificado de criadores de conteúdo de todo o mundo, o 

YouTube também é onde milhares de marcas se conectam com o público. 

 

       Na figura 17 a seguir, visualiza-se um anuncio da empresa Carrefour na 

plataforma de videos Youtube:  

        

 

Figura 17: Página inicial youtube. 

Fonte: www.youtube.com.br 

 
 
 
O Youtube entende que cada criador de conteúdo é único e contribui para seu 

dinamismo. No entanto, os anunciantes também têm a opção de escolher onde exibir 

os anúncios. Recomendando aos criadores de conteúdo que usem o bom senso, 
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evitem abusos e respeitem o próximo. O YouTube também se reserva o direito, 

segundo critérios próprios, de não veicular anúncios em vídeos e páginas de exibição, 

incluindo campanhas de determinados anunciantes ou formatos, conforme suas 

diretrizes. 

   O YouTube usa tecnologia e processos de aplicação de políticas para 

determinar se um vídeo é adequado para publicidade, restringindo-se: 

 Assuntos polêmicos e eventos delicados: conteúdo de vídeo que apresenta 

ou se concentra em assuntos ou eventos delicados, incluindo guerra, conflitos 

políticos, terrorismo ou extremismo, morte e tragédias, abuso sexual, entre outros, 

mesmo que não sejam mostradas imagens explícitas, geralmente não é adequado 

para anúncios. Por exemplo, vídeos sobre tragédias recentes, mesmo se 

apresentadas para fins de notícia ou documentário, podem não ser adequados para 

publicidade considerando o assunto tratado; 

 Drogas e produtos ou substâncias perigosas: conteúdo de vídeo que 

apresenta ou promove a venda, uso ou abuso de drogas ilícitas, medicamentos ou 

substâncias controladas ou outros produtos perigosos não é adequado para 

publicidade. Vídeos sobre medicamentos ou substâncias perigosas para fins 

educativos, documentativos e artísticos geralmente são adequados para publicidade, 

desde que o uso de drogas ou abuso de substâncias não seja explícito ou glorificado. 

 Comportamento perigoso ou nocivo: conteúdo que promove 

comportamentos perigosos e nocivos que resultam em sérios danos físicos, 

emocionais ou psicológicos não é adequado para publicidade. Alguns exemplos 

incluem vídeos que retratam procedimentos cirúrgicos ou cosméticos dolorosos ou 

invasivos, ou brincadeiras envolvendo assédio sexual ou humilhação; 

 Incitação ao ódio: conteúdo que promove discriminação, deprecia ou humilha 

um indivíduo ou um grupo de pessoas com base em raça, etnia ou origem étnica, 

nacionalidade, religião, deficiência, idade, condição de veterano de guerra, orientação 

sexual, identidade de gênero ou qualquer outra característica associada à 

discriminação ou à marginalização sistêmica não é adequado para publicidade. 

Conteúdo de sátira ou comédia pode ser uma exceção. No entanto, apenas declarar 

a intenção cômica do vídeo não é o bastante, ele ainda pode ser considerado como 

não adequado para publicidade; 
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  linguagem imprópria: conteúdo que apresenta uso frequente de linguagem 

obscena ou vulgar durante o vídeo pode não ser adequado para publicidade. O uso 

casual de linguagem imprópria não necessariamente torna o vídeo inadequado para 

publicidade, mas o contexto é importante; 

  uso impróprio de personagens voltados para o entretenimento 

familiar: vídeos que retratam personagens ou conteúdo de entretenimento familiar 

em animação ou live-action vinculados a comportamentos violentos, sexuais, 

repugnantes ou impróprios não são adequados para publicidade, mesmo que o vídeo 

seja de comédia ou sátira; 

  conteúdo raivoso e depreciativo: conteúdo de vídeo que é gratuitamente 

raivoso, provocativo ou degradante pode não ser adequado para publicidade. Por 

exemplo, o conteúdo que envergonha ou insulta um indivíduo ou grupo pode não ser 

adequado para publicidade; 

  conteúdo com conotação sexual: conteúdo altamente sexualizado, por 

exemplo, um vídeo com foco em nudez, partes do corpo ou simulações de atos 

sexuais, não é adequado para publicidade. Conteúdo que apresenta brinquedos 

sexuais ou conversas explícitas sobre sexo também não é adequado para publicidade, 

com exceções limitadas para vídeos não explícitos de educação sexual; 

  violência: conteúdo com foco em sangue, violência ou agressão 

apresentados sem contexto adicional não é adequado para publicidade. A presença 

de violência em um vídeo de gameplay é geralmente aceitável para publicidade. No 

entanto, isso não se aplica a montagens com foco em violência gratuita. Se você exibir 

conteúdo violento em um contexto jornalístico, educativo, artístico ou documentativo, 

esse contexto adicional é importante. 

 

 O Facebook 

A rede social Facebook foi fundada em 2004 por Mark Zuckenberg e co-

fundadores Dustin Moskovitz, Chris Hughes e Eduardo Saverin em Palo Alto, 

California. 

A seguir apresentamos sua evolução cronologicamente, comentando os 

principais eventos e marcas atingidas até o ano de 2018. (Newsroom Facebook) 

 2004: Criação do Facebook e alcança 1 milhão de usuários em sua rede social. 
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 2005: altera o seu domínio thefacebook.com para facebook.com, atingindo 

neste ano 6 milhões de usuários. 

 2006: o Facebook expande o cadastro para que todo mundo possa participar, 

atingindo neste ano 12 milhões de usuários.  

 2007: lança o aplicativo de Mercado, para classificados em vendas, dentro de 

sua plataforma, também permite o lançamento de vídeos. No mesmo ano é anunciada 

a plataforma de anúncios com autoatendimento e das páginas do Facebook (Essas 

utilizadas por empresas, Ongs, Figuras Públicas, entre outras possibilidades), 

atingindo neste ano a marca de 58 milhões de usuários.  

 2008: o Facebook lança sua ferramenta de bate papo “Messenger” e seu 

aplicativo “Facebook” para Iphone.   

 2009: é lançado o novo Facebook, com layout redefinido, com nomes 

exclusivos, introduzindo o botão curtir e sua nova página inicial. Neste ano, o 

Facebook atinge a marca de 360 milhões de usuários. 

 2010: o Facebook investe em sua primeira central de processamento de dados 

feito sob medida em Prineville, Oregon. Lança a plataforma de “Perguntas” e “Locais” 

dentro da comunidade do Facebook; Introduz a nova plataforma para “Grupos” e o 

novo “Perfil”.  

 2011: Inaugura a central de processamento de dados em Prineville, neste 

mesmo ano lança em sua plataforma a possibilidade de fazer vídeo chamadas, lança 

a “linha do tempo” dos perfis e amplia sua portabilidade para Ipads, chegando a marca 

de 845 milhões de usuários. Ainda em 2011 muda-se para um novo escritório em 

Menlo Park, Califórnia. 

 2012: adquire a empresa “Instagram” e entra para o mercado de ações, 

realizando sua primeira oferta pública. Lança dentro de sua plataforma uma melhoria 

para fotos e vídeos “Câmera” do Facebook. Neste ano atinge mais de um bilhão de 

pessoas ativas ao redor do mundo.  

 2013: Lançamento da ferramenta de busca social, lançamento do aplicativo 

home para android, seu aplicativo para qualquer dispositivo móvel atinge a marca de 

100 milhões de usuários, anuncia também o projeto internet.org. 

 2014: Lançamento do Trending no Facebook, elencando os assuntos mais 

comentados, lançamento do Facebook Mentions, voltado a celebridades; 

Implementou-se a opção de “salvar” publicações existentes no Facebook; lançamento 

do aplicativo “Groups” para grupos do Facebook.   
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 2015: Lançamento do Hello, permitindo ligações no Facebook; lançamento de 

vídeos chamadas no Facebook; Atinge a marca de 40 milhões de páginas ativas; 

lançamento do recurso Instant Articles; anuncio do Facebook Lite; lançamento do 

aplicativo Moments; suporte a vídeos ao vivo; suporte a vídeos com 360º; introdução 

do transporte no Messenger;  

 2016: Lançamento mundial das reações a conteúdos no Facebook; 

aprimoração na forma de criar, descobrir e compartilhar vídeos; mais de 1 bilhão de 

pessoas utilizam o Messenger todos os meses; introdução do marketplace; Introdução 

do WorkPlace no Facebook 

 2017: O Facebook alcança a marca de 2 bilhões de usuários ativos todos os 

meses; lançado assistente com inteligência artificial “M” a plataforma Messenger; 

lançamento da plataforma “Facebook for creators” para criadores de conteúdos. 

 2018: lançamento de recursos para combater notícias falsas e conteúdos ruins 

a comunidade do Facebook; aprimoramento de recursos de controle de privacidade 

de seus usuários; lançamento de “Jobs”’ no brasil, recurso que permite busca de 

empregos em sua rede social. 

 Criação de Página 
 

 

Diante deste ambiente com mais de 2 bilhões de usuários ativos mensalmente, 

muitas empresas conseguiram identificar oportunidades em seus nichos de mercado, 

passando a utilizar esta rede social para evidenciarem suas marcas, produtos e 

conquistar novos clientes.  

Porto (2014) indica que as páginas no Facebook são indicadas para empresas, 

organizações, artistas ou marcas, que desejam utilizar o Facebook como uma 

ferramenta de Marketing. Por serem direcionadas à fins comerciais, possuem recursos 

e funcionalidades específicas, dentre as principais: 

 

 número ilimitado de fãs; 

 dados e informações sobre o desempenho da página; 

 ferramenta de Anúncios; 

 várias pessoas podem administrar uma página; 

 possui informações em destaque como localização, biografia, telefone, site, 

avaliações, entre outras informações personalizáveis. 
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Para adentrar neste ambiente, as empresas necessitam criar sua página no 

Facebook, sendo possível criar esta página em poucos passos: 

 1º passo: Acesse o link: https://www.facebook.com/pages/creation e escolha a 

categoria da página e clique em “começar”. 

 

 
Figura 18: Criar uma página no Facebook. 

Fonte: www.facebook.com.br 

https://www.facebook.com/pages/creation
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2º Passo: Insira o nome e a categoria, a qual descreve a página e clique em 

“Continuar”. 

 

Figura 19: Criar uma pagina no Facebook. 
Fonte: www.facebook.com.br 

 

3º Passo: Termine de configurar a página conforme sua necessidade. 

 

Figura 20: Criar uma pagina no Facebook. 
Fonte: www.facebook.com.br 
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Neste terceiro passo, recomenda-se que seja adicionado uma foto de capa e 

perfil, definido um nome de usuário para página e adicionar uma breve descrição sobre 

a empresa; terminando a configuração da página, é só começar a publicar conteúdo 

e criar campanhas de anúncios. 

 

 Anunciando no Facebook 
 
 

O Facebook disponibiliza em sua rede social uma ferramenta para gerenciar e 

criar anúncios, denominada “Gerenciador de Anúncios”. Esta ferramenta está 

disponível para todos os usuários administradores de página no facebook, através do 

link: https://www.facebook.com/adsmanager.  

Para criar um anuncio utilizando esta ferramenta, parte-se da premissa de que o 

administrador da página já publicou algum conteúdo e gostaria de impulsionar a 

publicação.  

O termo impulsionar, é utilizado quando uma publicação passa a utilizar recursos 

pagos do Facebook para alavancar seus resultados. Toda publicação gera algum 

resultado, podendo este ser classificado como “Orgânico” ou “Pago”. Orgânico é 

quando não há impulsionamento na publicação e seus resultados foram obtidos sem 

quaisquer gastos, com acessos gerados naturalmente pelo tráfego da rede social, já 

os resultados pagos, são obtidos através de publicações impulsionadas ou 

campanhas de anúncios criadas diretamente na ferramenta de anúncios do Facebook. 

 Para criar um anuncio, basta acessar o “Gerenciador de Anúncios” através do 

link: https://www.facebook.com/adsmanager, selecionar a aba “Campanhas” e clicar 

no botão “criar”, conforme demonstrado na imagem abaixo. 

 

Figura 21: Criar anúncio no Facebook. 
Fonte: www.facebook.com.br 

 
 
Após clicar neste ícone, será direcionado para pagina de parametrização da 

campanha.  
 
 
 

https://www.facebook.com/adsmanager
https://www.facebook.com/adsmanager
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O Facebook permite parametrizar as campanhas quanto ao seu objetivos de 

publicidade, o público alvo a ser atingido, quanto ao seu posicionamento 

escolhendo o local a ser veiculado, sua programação e orçamento delimitando o 

prazo de veiculação e valor a ser gasto,  quanto ao criativo, é possível selecionar 

uma publicação existente ou formular uma nova, concluído estes parâmetros, é 

necessário enviar para a análise do Facebook, para verificar se o anuncio está de 

acordo com suas diretrizes. Abaixo segue uma ilustração de um fluxograma destes 

parâmetros. 

 

 

Figura 22: Criar anúncio no Facebook. 

Fonte: www.facebook.com.br 

 
 

O objetivo da publicidade é definido com base nas ações desejadas que as 

pessoas façam quando virem seus anúncios. Estes objetivos são categorizados como: 

 

  reconhecimento: objetivos que geram interesse em seu produto ou serviço. 

  consideração: Objetivos que levam as pessoas a começar a pensar na sua 

empresa e a buscar mais informações sobre ela. 

  conversões: objetivos que incentivam as pessoas a se interessar por sua 

empresa ou usar seu produto ou serviço. 

 

A seguir, define-se o objetivo com base no resultado desejado, este divido com 

base nas categorias de objetivos, conforme descrito anteriormente.  
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Figura 23: Criar anúncio no Facebook. 
Fonte: www.facebook.com.br 

 

Na categoria “Reconhecimento”, temos as possíveis parametrização: 

 

  reconhecimento de Marca: aumenta o reconhecimento da marca alcançando 

pessoas com maior probabilidade de se interessarem por ela. 

  alcance: exibe o anuncio para o máximo de pessoas. 

 

Na Categoria “Consideração”, temos as possíveis parametrização: 

 

  tráfego: Envia mais pessoas para um destino dentro ou fora do Facebook, 

como um site, ou uma conversa no messenger. 

  envolvimento: Obtém mais envolvimento com a publicação, curtidas na página, 

participações em eventos ou obtenção de ofertas. 

  instalação de aplicativo: Oferta a instalação de aplicativos para dispositivos 

móveis. 

  visualizações do Vídeo: faz com que mais pessoas visualizem seu conteúdo 

de vídeo. 
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  geração de cadastros: Gera mais cadastros de informações com base num 

formulário modelado para obter determinadas informações do usuário, sendo elas 

auto completáveis, quando essas informações já foram preenchidas no perfil da 

pessoa que está interagindo com o anuncio.  

  mensagens: Faz com que mais pessoas enviem mais mensagens para a 

página. 

  

Na categoria “Conversão”, temos as possíveis parametrização: 

 

  conversões: Gera ações de conversão dentro de aplicativos, sites ou 

Messenger.  

  vendas de Catalogo: cria anúncios que mostra automaticamente itens do seu 

catalogo de produtos disponível em sua página, com base no seu público alvo. 

  visitas ao estabelecimento: Faz com que mais pessoas nas imediações do seu 

negócio o visitem. 

 

Após definido a escolha do parâmetro do objetivo da campanha, será necessário 

definir um nome para a campanha e clique em “Continuar” para prosseguir com a 

criação do anuncio. 

Abaixo, segue-se o exemplo de uma campanha parametrizada como objetivo, 

alcançar envolvimento com a publicação.  

Figura 24: Exemplo de anúncio 
Fonte: www.facebook.com.br 
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Após escolher o objetivo da campanha e o nome da campanha, clique no botão 

continuar, conforme demostra a imagem acima. Feito isto, será necessário definir um 

publico alvo, o posicionamento do anuncio e o orçamento da campanha. 

 

 

Figura 25:Criar público alvo. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 

Anteriormente, demonstrou-se a tela de criação do público alvo, onde este pode 

ser parametrizado conforme a necessidade e criatividade do anunciante. Abaixo 

iremos listar algumas possibilidades de parametrização, porém não se limitam 

somente as possibilidades aqui citadas. 

 

  quanto a localização do seu público alvo, podendo parametrizar em países,        

  cidades, estados, logradouros ou raios de localização determinados no mapa; 

  por faixa etária, escolhendo a lacuna inicial e final da mesma; 

  por gênero, escolhendo entre feminino, masculino ou ambos os sexos; 

  pelo idioma do seu público alvo. 

 

Dentre os parâmetros acima, pode criar-se um público amplo ou especifico, 

amplo é quando a parametrização se torna mais abrangente, atingindo um maior 
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número de pessoas e quando a parametrização se torna mais detalhada, o público 

alvo torna-se mais especifico. 

Abaixo iremos citar algumas categorias de parametrizações de detalhamento de 

público alvo possíveis dentro da ferramenta de anúncios do Facebook, porém não se 

limitam somente as possibilidades aqui citadas, pois cada uma delatas tem suas 

subcategorias. 

 

  dados demográficos: Escolha as pessoas com base em características de sua 

  formação, renda, acontecimentos, pais, politica, relacionamento, ocupação. 

  interesses: Alimentos e bebidas, compras e moda, entretenimento, esportes e 

  atividades ao ar livre, família e relacionamentos, hobbies e atividades, negócios 

  e industrias, saúde o boa forma, tecnologia. 

 comportamentos: afinidades multiculturais, atividades digitais, classificação do 

consumidor, comportamental, comportamento de compra, datas 

comemorativas, demográfico, expatriados, empregos, futebol, usuários de 

dispositivos móveis, tempo de uso de dispositivo, viagem. 

 

Quanto ao posicionamento do anuncio, recomenda-se veicular anúncios em toda 

a família de aplicativos e serviços do Facebook. Isso dá maior flexibilidade ao sistema 

de veiculação para conseguir mais e melhores resultados. Chama-se 

"posicionamentos " os diversos locais onde podemos veicular anúncios. Os 

posicionamentos disponíveis são: 

 

No Facebook: No Instagram: No Messenger: 

Feed de noticias Feed Página inicial 

Instant Articles Stories 
Mensagens 
patrocinadas 

Vídeos in-stream Audience Network  

Coluna da direita 
Nativo, banner e 
intersticial  

Vídeos sugeridos Vídeos in-stream  

Marketplace 
Vídeos com 
incentivo  

 

  

Tabela 2: locais de anúncios 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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Dependendo do tipo de anúncio ou do design criativo do mesmo, certos 

posicionamentos podem não estar disponíveis. A Escolha dos posicionamentos ocorre 

na seção "Posicionamentos" na criação de conjuntos de anúncios. 

Há dois métodos de utilização dos posicionamentos, automático e manual. 

Manual você seleciona o local onde seu anuncio ira se posicionar e automático, 

permite o Facebook encontrar o posicionamento mais relevante disponível entre todos 

esses posicionamentos para veicular o anuncio. 

 

 

Figura 26: Posicionamento do anúncio 
Fonte: www.facebook.com.br 

 

Acima, ilustra-se a escolha do posicionamento do anuncio, feito a escolha do 

posicionamento, passa para o próximo parâmetro que define o orçamento e 

programação do anuncio. 

 

Figura 27: Criar anúncio no Facebook. 
Fonte: www.facebook.com.br 
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Em orçamento, define-se se o mesmo é vitalício, ou diário. Quando vitalício, o 

anuncio irá gastar o valor inserido no campo, quando definido diário, será gasto aquele 

valor por dia. 

Em programação, define-se a data inicial da veiculação do anuncio e a data que 

se encerra o anuncio. 

Conforme o valor investido e os dias da programação, na seção ao lado, 

demonstra-se a estimativa de resultados diários do alcance do anuncio.  

 

Na seção “Criativo”, seleciona-se a publicação, conforme demostra a imagem 

abaixo: 

 

Figura 28: Criar anúncio no Facebook. 
Fonte: www.facebook.com.br 

 

Após selecionar a publicação a ser impulsionada, clique no botam conformar.  

 

 

Figura 29: Criar anúncio no Facebook. 
Fonte: www.facebook.com.br 

 

Após finalizar o orçamento e programação do anúncio, escolhe-se a publicação 

a ser impulsionada e finaliza-se o pedido de anuncio, passando a aguardar o 

Facebook avaliar se o mesmo está dentro das diretrizes da comunidade do Facebook, 

estando em acordo, o anuncio é aprovado e começa a ser veiculado conforme a 

parametrização feita na campanha, sendo recomendado o acompanhamento de seus 

resultados. 
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 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente capítulo organizou-se em duas etapas: em primeiro lugar a 

caracterização da pesquisa e em segundo seu local de pesquisa e análise de dados. 

Assim, este capitulo está estruturado para explicar o conjunto de procedimentos 

científicos, a partir dos objetivos traçados, descrevendo o método de pesquisa a ser 

seguido e posteriormente os resultados alcançados.  

 

 Caracterização da Pesquisa 

Nesta pesquisa científica, são adotados métodos em sua realização, pois faz se 

necessário sua adoção pelo fato de que “um estudo é considerado científico quando 

são adotados métodos em sua realização” (ALMEIDA, 2011, p. 30), compreendendo 

o conceito de método como: 

[...] conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior 
segurança e economia, permite alcançar o objetivo - conhecimentos 
válidos e verdadeiros -, traçando o caminho a ser seguido, detectando 
erros e auxiliando as decisões [...] (LAKATOS, 2003; Marconi, 2003; p. 
80). 

 

 Referente a sua aplicação, os objetivos, sua abordagem e os procedimentos 

adotados por esta pesquisa científica, especificam-se a seguir suas respectivas 

definições:  

Em relação ao tipo, Almeida (2011) classifica como uma pesquisa científica 

aplicada, ao considerar:“[...] uso dos conhecimentos que já foram sistematizados, com 

intuito de solucionar problemas organizacionais ou do ser humano[...]”. 

 Esta pesquisa quanto ao objetivo, trata-se de um estudo exploratório pois, 

“Explora-se a realidade em busca de maior conhecimento, a fim de que posteriormente 

seja feita pesquisa descritiva [...]” (ALMEIDA, 2011, p. 31) e descritivo segundo 

Almeida (2011) por ter uma finalidade de descrever o objeto de estudo com suas 

características e problemas relacionados; e apresentados com a máxima exatidão 

possível dos fatos. 

 Quanto à abordagem esta pesquisa classifica-se como qualitativa, por ter “[...] 

o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento 

fundamental” (ALMEIDA, 2011, p. 32 apud GODOY, 1995, p. 62) e por  utilizar “[...] o 
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enfoque indutivo na análise de dados e dando maior importância aos significados 

atribuídos pelas pessoas [...]” (ALMEIDA, 2011, p. 32). 

 Acerca dos procedimentos adotados no estudo, onde são envolvidas as 

técnicas que “[...] correspondem [...] à parte prática de coleta de dados [..] 

documentação indireta, abrangendo a pesquisa documental e a bibliográfica” 

(LAKATOS, 2003; MARCONI, 2003; p, 222), utilizando o método da pesquisa 

bibliográfica, pois: 

 
“Este tipo de estudo toma como objeto apenas livros e artigos 
científicos, tendo normalmente a finalidade de buscar relações entre 
conceitos, características e ideias [...]”(ALMEIDA, 2011, p. 33) 

 

Classifica-se também como ex-post-facto, por analisar fatos já ocorridos, sem 

sofrer alterações no ambiente de estudo, “[...] de modo que o pesquisador não pode 

interferir nas variáveis [...]”   (ALMEIDA, 2011, p. 34) e como estudo de caso, pois [...] 

este tipo estudo permite observar e compreender com profundidade a realidade de 

uma organização [...]”(ALMEIDA, 2011, p. 35). 

Para tanto, o presente estudo sintetiza a classificação empregada quanto de 

cunho exploratório e descritivo, pois, de acordo com GIL (1999), pesquisas de caráter 

exploratório têm como finalidade desenvolver e esclarecer conceitos. 

  

  Local da Pesquisa 

A presente pesquisa delimita-se ao estudo na empresa Gostinho Alemão, 

considerada uma empresa de cunho familiar do ramo alimentício. Sua matriz localiza-

se em Biguaçu - Santa Catarina. O empreendimento faz parte da história da Família 

Guesser e iniciou suas atividades em 2013, através de Dona Áurea, Sr. Tarcísio e 

Héliton.   

Atualmente (2018) possui sete pontos de vendas, localizados nos municípios de 

Biguaçu, Governador Celso Ramos e São José. A empresa é especializada na 

produção de recheio alemão e preparação de frango temperado para comercialização 

para empresas e consumidores finais. 

O espaço de tempo a ser observado nesta empresa, é do período de 17 de abril 

de 2018 a 14 de maio de 2018, referente ao ponto comercial de Biguaçu. 
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 Etapas da Pesquisa  

 

Etapa 1 – Conceber o modelo teórico que sustentará a presente pesquisa. 

Etapa 2 – Contextualização da ferramenta de anúncios do Facebook. 

Etapa 3 – Estudo de caso da empresa Gostinho Alemão. 

Etapa 4 – Conclusões sobre o estudo abordado.  

 

Na etapa 1 é concebido o modelo teórico que sustenta este estudo; na etapa 2 

contextualiza-se a ferramenta de anúncios do Facebook, demonstrando suas 

funcionalidades e parâmetros; na etapa 3 levanta-se as informações da empresa 

Gostinho alemão em relação ao uso da ferramenta de marketing do Facebook e 

analisa-se seus resultados obtidos com esta ferramenta e por fim na etapa 4, 

apresentam-se as considerações finais do estudo e possíveis estudos a serem 

estudados no futuro. 

 

A seguir, demonstra-se as etapas a serem seguidas neste estudo:  

 

 

Figura 30: Etapas da pesquisa 

Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 
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 ESTUDO DE CASO NA EMPRESA GOSTINHO ALEMÃO 

 

 Apresentação dos dados 
 

A empresa Gostinho Alemão passou a utilizar fortemente o Facebook para criar 

suas campanhas de anúncios a partir de dezembro de 2014, neste período, a empresa 

ofertou a seus clientes o chester recheado para a véspera de natal e natal.  

No ano de 2014, em dezembro, a empresa fez um pedido de panfletos a uma 

determinada gráfica para iniciar a divulgação do produto para véspera de natal e natal, 

porém a gráfica comunicou a empresa, que os panfletos iriam chegar somente na 

semana natalina. 

 Diante desta informação, o proprietário da empresa, buscou outra alternativa 

para divulgar seu produto, pois a empresa já tinha um alto valor investido em estoque 

e o mesmo precisava ser vendido, para que não houvesse um grande prejuízo. A 

alternativa escolhida, foi a criação de um anuncio no Facebook, mostrado a seguir: 

 

 

Figura 31:Página do Gostinho Alemão. 
Fonte: www.facebook.com.br/gostinhoalemao 

http://www.facebook.com.br/gostinhoalemao
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Após a veiculação do anuncio no Facebook, as vendas do chester foi um sucesso, 

sendo necessário interromper as vendas no dia 23 de dezembro, 2 dias antes do natal, 

pois não havia mais estoque a ser vendido.  

 A página da empresa Gostinho Alemão na rede social Facebook está registrada 

no domínio www.facebook.com.br/GostinhoAlemao, em 2018 conta com mais de 11 

mil curtidas. A página foi criada em 6 de julho de 2013, até 2018 já foram investidos 

mais de R$20.000,00 em propaganda no Facebook, este considerado o principal meio 

de atuação do marketing da empresa.  

 

 

 

Figura 32 : Página do Gostinho Alemão. 
Fonte: www.facebook.com.br/gostinhoalemao 

 

http://www.facebook.com.br/GostinhoAlemao
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No período de 17 de abril de 2018 a 14 de maio de 2018, vale destacar que a 

página teve um alcance superior a 116 mil pessoas e recebeu 778 curtidas na página, 

conforme demonstrado na imagem a seguir: 

 

 

 A empresa Gostinho Alemão em sua trajetória no marketing digital no Facebook, 
quanto ao objetivo, parametrizou suas campanhas de anúncios da seguinte forma:  

 

 Reconhecimento de marca: Promovendo a página no feed de notícias do 

Facebook, gerando curtidas e novos seguidores do conteúdo, este parâmetro foi 

utilizado apenas nos primeiros anos da empresa, quando chegou a 5 mil curtidas na 

página. 

 Envolvimento: Engajando o público alvo a interagir com o conteúdo da 

publicação, gerando compartilhamentos, comentários e curtidas na publicação, este 

considerado o principal parâmetro utilizado pela empresa.   

Figura 33: Informações da pagina do Gostinho Alemão. 

Fonte: www.facebook.com.br/gostinhoalemao 
 

http://www.facebook.com.br/gostinhoalemao
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Quanto a criação de anúncios, após parametrização do objetivo, a empresa 

Gostinho Alemão define seu público alvo em: 

  pessoas que curtiram sua página e amigos dela. 

  demograficamente, selecionando pessoas que moram na região de Biguaçu e 

  São José. 

  demograficamente, selecionando pessoas que estejam numa localização de 

  um raio de 5-7km das lojas do Gostinho Alemão. 

  demograficamente, selecionando pessoas que moram na região de Biguaçu e 

  tenham interesse em Frango Assado. 

 

Quanto ao posicionamento, foi definido como automático, deixando o 

Facebook decidir qual o melhor posicionamento para o anuncio, escolhendo entre 

todos os produtos e serviços da família do Facebook.  

Em relação ao orçamento e programação, a estratégia de suas campanhas 

é de colocar sempre o valor mínimo que atinja o máximo de pessoas para seu 

público alvo de sua campanha. Esta campanha fica ativa somente durante o 

expediente da empresa, ao término do expediente a mesma é desativada, 

dividindo o valor gasto entre as 7 lojas. Leva-se em consideração para desativar o 

anuncio, quando há uma demanda acima do normal gerado pelo trafego do 

anuncio e a empresa não tem capacidade ou estoque suficiente para atender esta 

demanda até o final do expediente, então a fim de evitar resultados negativos, 

como reclamações, desistência, faz se necessário desativar a propaganda.     

O criativo das campanhas são elaborados somente aos finais de semanas, 

em média 1 hora antes do início do seu expediente, salvo feriados que são 

anunciados 1 dia antes e durante o expediente. As publicações da empresa 

Gostinho Alemão são modeladas da seguinte forma: uma chamada para ação, 

com um tema relacionado ao produto, que chame a atenção do cliente para a 

aquisição do produto e em seguida apresenta os produtos à venda no dia e seu 

valores, os telefones de contato fixo ou celular e seus respectivos whatsapp de 

cada ponto comercial e uma imagem apetitosa demonstrando o produto.  

Após a propaganda ser enviada e analisada pelo Facebook, de acordo com 

o engajamento do público alvo, a empresa Gostinho decide se mantem ou não 

ativa a campanha de acordo com o valor gasto com o determinado público alvo e 

seu custo em relação ao envolvimento com a publicação/Curtidas na página. 
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Toda publicação pertencente a uma campanha de anúncios no Facebook que 

receba curtidas, estas pessoas que curtiram a publicação, caso não tenha ainda 

curtido a página do Gostinho Alemão, são convidados a curtir a página, gerando 

uma notificação para que a pessoa acesse a página e decida caso queira curtir 

página e acompanhar suas publicações. 

A seguir apresentam-se 3 campanhas de anúncios veiculadas na página do 

Gostinho Alemão para análise.  

  

Campanha 1, realiza em 29/04/2018, valor total gasto R$256,81. Abaixo 
segue o relatório de desempenho da publicação. 

 
 

Figura 34: Página do Gostinho Alemão. 
Fonte: www.facebook.com.br/gostinhoalemao 

 

Segue abaixo, o relatório de vendas do estabelecimento em estudo, no dia 29/04/2018.  

Figura 35:Página do Gostinho Alemão. 
Fonte: www.facebook.com.br/gostinhoalemao 

http://www.facebook.com.br/gostinhoalemao
http://www.facebook.com.br/gostinhoalemao
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Campanha 2, realizada em 06/05/2018, valor total gasto R$407,96. Abaixo 

segue o relatório de desempenho da publicação. 

Figura 36: Página do Gostinho Alemão. 

Fonte: www.facebook.com.br/gostinhoalemao 

 

Segue abaixo, o relatório de vendas do estabelecimento em estudo, no dia 06/05/2018. 

 

Figura 37: Página do Gostinho Alemão. 

Fonte: www.facebook.com.br/gostinhoalemao 
 
 

http://www.facebook.com.br/gostinhoalemao
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Campanha 3, realizada em 13/05/2018, valor total gasto R$ 409,57. Abaixo 

segue o relatório de desempenho da publicação. 

 
 

 
Figura 38: Página do Gostinho Alemão. 
Fonte: www.facebook.com.br/gostinhoalemao 

 
 

Segue abaixo, o relatório de vendas do estabelecimento em estudo, no dia 13/05/2018.  
 

Figura 39:Página do Gostinho Alemão. 

Fonte: www.facebook.com.br/gostinhoalemao 
 

 

  

http://www.facebook.com.br/gostinhoalemao
http://www.facebook.com.br/gostinhoalemao
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 Análise e interpretação dos dados 

 

Com base nos dados apresentados na seção anterior, analisou-se seus 

resultados dos relatórios das publicações, relacionando-os com o resultado obtido no 

relatório de vendas de suas respectivas datas.  

 A seguir, evidencia-se e compara os dados obtidos nas campanhas 1, 2 e 3 e 

a soma dos resultados das três campanhas realizadas: 

 

Dados Campanha 1 Campanha 2 Campanha 3 
Resultado 
Unificado 

Data 29/04/2018 06/05/2018 13/05/2018 3 Campanhas 

Objetivo Envolvimento Envolvimento Envolvimento Envolvimento 

Posicionamento Automático Automático Automático Automático 

Orçamento total R$256,81 R$ 407,96. R$ 409,57. R$1.074,34 

Orçamento / Nº Loja R$36,68 R$58,28 R$58,51 R$153,47 

Criativo 

Ofertou-se um 
combo de R$ 35,00, 
contendo um frango 

recheado e uma 
maionese, utilizando 

uma arte gráfica. 

Ofertou-se os 
produtos, seus 

respectivos preços, 
utilizando uma 
imagem real do 

produto. 

Ofertou-se um 
combo de R$40, 

contendo um frango 
recheado, uma 

maionese e uma 
farofa, utilizando 

uma imagem real do 
produto. 

  

Pessoas alcançadas 13.046 61.226 39.578 113.850 

Reações  353 2384 609 3346 

Total faturado R$3.596,05 R$4.555,15 R$4.590,16 R$12,741,36 

Quantidade de 
pedidos 

116 136 124 376 

Ticket médio R$31,00 R$33,49 R$37,01 R$33,88 

Média de 
itens/pedido 

1.29 1.40 1.67 1.45 

Tabela 3: Campanhas analisadas 
Fonte: Elaborado pelo autor (2018) 

 
 

Conforme apresentado na tabela acima, ressalta-se quanto a soma do resultado 

das três campanhas parametrizadas para obter envolvimento com público alvo, 
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totalizou em 113.850 pessoas alcançadas por R$1074,34 de orçamento, deste valor 

R$153,47 por loja, tendo um custo de R$0,09 a cada 1000 pessoas, faturando R$ 

12.741,36 com 376 pedidos, a um ticket médio de R$33,88. 

Em consideração a campanha 1, parametrizou-se quanto ao seu objetivo como 

“Envolvimento”, quanto ao público alvo como "pessoas que curtiram sua página e 

amigos dela, pessoas que moram na região de Biguaçu e São José, pessoas que 

estejam numa localização de um raio de 5-7km das lojas do Gostinho Alemão e 

pessoas que moram na região de Biguaçu e tenham interesse em Frango Assado.", 

quanto ao seu posicionamento como “Automático”, quanto a programação e 

orçamento foram definidos como “1 dia, sendo desligado ao término do expediente, 

com valor final de R$256,81 e seu criativo “Ofertou-se um combo de R$ 35,00, 

contendo um frango recheado e uma maionese, utilizando uma arte gráfica.”, 

resultando em 116 pedidos, em média de 1.29 produto por pedido, total faturado 

R$3.596,05. 

Em consideração a campanha 2, parametrizou-se quanto ao seu objetivo como 

“Envolvimento”, quanto ao público alvo como "pessoas que curtiram sua página e 

amigos dela, pessoas que moram na região de Biguaçu e São José, pessoas que 

estejam numa localização de um raio de 5-7km das lojas do Gostinho Alemão e 

pessoas que moram na região de Biguaçu e tenham interesse em Frango Assado.", 

quanto ao seu posicionamento como “Automático”, quanto a programação e 

orçamento foram definidos como “1 dia, sendo desligado ao término do expediente, 

com valor final de R$407,96 e seu criativo “Ofertou-se os produtos, seus respectivos 

preços, utilizando uma imagem real do produto.”, resultando em 136 pedidos, em 

média de 1.40 produto por pedido, total faturado R$4.555,15. 

Em consideração a campanha 3, parametrizou-se quanto ao seu objetivo como 

“Envolvimento”, quanto ao público alvo como "pessoas que curtiram sua página e 

amigos dela, pessoas que moram na região de Biguaçu e São José, pessoas que 

estejam numa localização de um raio de 5-7km das lojas do Gostinho Alemão e 

pessoas que moram na região de Biguaçu e tenham interesse em Frango Assado.", 

quanto ao seu posicionamento como “Automático”, quanto a programação e 

orçamento foram definidos como “1 dia, sendo desligado ao término do expediente, 

com valor final de R$409,57 e seu criativo  “Ofertou-se um combo de R$40, contendo 

um frango recheado, uma maionese e uma farofa, utilizando uma imagem real do 
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produto.”, resultando em 124 pedidos, em média de 1.67 produto por pedido, faturando 

R$4.590,16. 

Nota-se que o uso de imagem real do produto, resultou em um consumo maior 

da média de produto adquirido por pedido vendido. Quanto ao faturamento, percebe-

se que no fim do mês a empresa tem um faturamento menor, conforme demonstra na 

campanha 1, já as campanhas 2 e 3 ocorreram no início do mês, próximo ao quinto 

dia útil do mês, estando o público alvo mais propenso a adquirir o produto, 

aumentando assim o faturamento.  

Com relação ao número total de alcance de pessoas pelo anuncio e a sua 

probabilidade de comprar o produto, a campanha 3 alcançou menos pessoas, porém 

teve uma maior taxa de conversão de pessoas que adquiriram o produto, se 

equiparado a campanha 2, que teve um número maior de pessoas alcançadas, porém 

seu faturamento foi inferior a campanha 3, o mesmo é valido para as reações que as 

campanhas receberam (curtidas, comentários, compartilhamentos). 

Quanto ao orçamento, a campanha 2 e 3 tiveram valores próximos, porém 

resultados totalmente diferentes, o que vem a levar em consideração ao tráfego de 

usuários presentes naquele período em que a campanha foi vinculado. 
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  CONCLUSÕES 

Nesta última etapa do trabalho, apresentamos as considerações finais desta 

pesquisa e seus objetivos gerais e específicos. Os resultados obtidos foram 

satisfatórios, trazendo inclusive sugestões para trabalhos futuros relacionados ao 

tema. 

 
 
 

 Em relação ao objetivo geral 

 

Tendo em vista que o objetivo geral consiste em investigar como a utilização da 

ferramenta de anúncios do Facebook nas estratégias de marketing digital, provê 

resultados na captação de clientes e divulgação da marca, comprovou-se que a 

ferramenta de anúncios da rede social Facebook se mostra eficaz, pois proporciona 

um ambiente favorável para as empresas alcançarem estes resultados através da 

parametrização das campanhas de marketing digital, abrindo uma série de 

possibilidades de anúncios que podem ser utilizadas para fortalecer a marca e o 

negócio. O maior desafio é definir onde, quando e como abordar o consumidor digital, 

para que a organização possa obter os melhores meios de retorno (GERALDO; 

MAINARDES, 2017). 

Foi constatado que a empresa em estudo começou a fazer propaganda de seus 

produtos no Facebook a partir de uma falha do marketing tradicional em época 

natalina, onde houve um atraso na entrega dos seus panfletos, pondo em risco as 

vendas daquela campanha. Com a propaganda realizada no Facebook em dezembro 

de 2014, obteve sucesso e vendeu todo o seu estoque natalino, passando a inserir 

nos processos da empresa o uso do marketing digital, regularmente, investindo em 

campanhas de anúncios no Facebook aos finais de semana e feriados. 

 A partir da análise dos dados apresentados pela empresa, evidenciou-se 

através de seus relatórios que por um baixo valor de investimento, atingiu-se um 

grande número de pessoas, em um curto prazo de tempo, em localizações diversas 

na Grande Florianópolis. Parte dessas pessoas impactadas pelo anuncio, obteve o 

conhecimento da existência da marca e seus produtos ao visualizar o anuncio e outra 

parte destas pessoas, tornaram-se clientes, ao adquirir o produto ofertado nas 

campanhas vinculadas na página do Gostinho Alemão. 
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Em sumo, a ferramenta mostrou-se que tem potencial para divulgar marcas e 

empresas de qualquer porte, dos produtos e serviços dos mais variados segmentos 

existentes no mercado, possibilitando ainda, a conversão do público alvo impactado 

ao visualizar as campanhas de anuncio na rede social em novos clientes. Vale 

também ressaltar aqui a capacidade dessa incrível ferramenta de impactar pessoas e 

gerar tráfego de qualquer lugar do mundo a qualquer hora, a um valor de investimento 

em marketing muito baixo, porém as empresas anunciantes que recebem este tráfego, 

devem estar preparadas para os resultados positivos e negativos que uma alta 

demanda possa gerar aos processos operacionais do negócio. 

  

 

 Em relação aos objetivos específicos 

 

O primeiro objetivo específico, estudar o conteúdo de marketing e marketing 

digital, conclui-se ao realizar-se uma revisão bibliográfica, a qual deu embasamento 

teórico para fundamentação desta pesquisa ao apresentar conceitos de marketing, 

marketing digital e as redes sociais. Quanto as redes sociais, foram apresentadas 

cinco empresas que disponibilizam estas mídias na internet, são elas: Twitter, 

Instagram, Linkedin, Youtube e Facebook. Dentre estas redes sociais, apresentou-se 

com notoriedade o Facebook e sua ferramenta de anúncios.  

Para concluir o segundo objetivo especifico, foi necessário contextualizar a 

ferramenta de anúncios do Facebook, apresentando a ferramenta, suas 

parametrizações e funcionalidades existentes, descrevendo as etapas necessárias 

para criar uma página comercial e veicular uma campanha de anúncios no Facebook. 

Após a contextualização da ferramenta de anúncios do Facebook, continuou-se 

ao terceiro objetivo especifico, o qual define os parâmetros para análise das 

campanhas de anúncios vinculadas no Facebook. Os parâmetros definidos 

correspondem quanto ao seu objetivo de publicidade, o público alvo a ser atingido, 

quanto ao seu posicionamento escolhendo o local a ser veiculado, sua 

programação e orçamento delimitando o prazo de veiculação e valor a ser gasto, 

quanto ao criativo, sendo possível selecionar uma publicação existente ou formular 

uma nova, por fim, é necessário enviar para a análise do Facebook, para verificar 
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se o anuncio está de acordo com suas diretrizes. O anúncio estando em acordo, passa 

a ser veiculado no Facebook. 

No quarto objetivo especifico, analisou-se os resultados obtidos nas 

campanhas de marketing digital da empresa Gostinho Alemão através de uma tabela, 

comparando três campanhas, quanto ao objetivo, posicionamento, orçamento total e 

por loja, a elaboração do criativo, pessoas alcançadas e suas reações a campanha, 

total faturado no dia, quantidade de pedidos efetuados no dia, valor do ticket médio 

dos pedidos vendidos no dia e a média de itens comprados por pedido. Com essas 

informações, percebeu-se que a empresa conseguiu divulgar a sua marca e produtos 

ofertados, convertendo parte do público alvo em novos clientes e gerando receita para 

empresa, investindo um baixo valor. Sendo que cada campanha teve parametrizações 

parecidas, porém com resultados diferentes, concluindo assim que o tráfego de 

pessoas na internet pode variar de acordo com a reação das pessoas ao que está 

explícito no criativo do anúncio e tudo o que envolve a sua elaboração.  

 

 Trabalhos futuros 

A ferramenta de anúncios do Facebook tem um grande potencial a ser explorado 

e este trabalho limitou-se a apenas investigar o uso em uma empresa do segmento 

alimentício e suas parametrizações voltadas a seu público alvo, deixando em aberto 

para trabalhos futuros: 

  

 explorar o uso da ferramenta em outros segmentos de mercado, com  

  diferentes parâmetros, públicos alvos, programações e orçamentos.  

 investigar a possibilidade de integração de softwares de terceiros com a  

  ferramenta de anúncios do Facebook. 

 investigar outras redes sociais para a veiculação de anúncios. 

 investigar novas metodologias e estratégias de marketing digital nas redes  

  sociais.  

Em suma, as sugestões aqui citadas, não se limitam, entende-se que o 

potencial do marketing digital é ilimitado, estando atrelado apenas a criatividade 

de quem o pratica ou conduz.
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