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RESUMO 

 

Esta pesquisa consiste na compreensão dos posts com mais repercussão postados no 

Facebook da página do Blog Mídia Publicitária. O objetivo é entender as postagens sob 

perspectivas de interações na rede social. 

Especificamente no âmbito da publicidade, a intenção é, a partir da bibliografia, refletir sobre 

o interesse manifestado pelos fãs da página com os diversos assuntos que são postados 

durante o dia. A metodologia foi definida a partir de uma entrevista realizada com o fundador 

do blog, Victor Lymberopoulos e também uma pesquisa exploratória que foi feita com os 

posts de uma semana entre os meses de agosto e setembro de 2014, selecionando os três com 

mais repercussão entre as curtidas, comentários, compartilhamentos e pessoas alcançadas. Os 

dados obtidos consideram a relevância de conteúdo e a quantidade de interações em cada post, 

fazendo um levantamento de cada publicação e por seguinte o cruzamento dos mesmos, para 

que assim, consiga descobrir os assuntos que mais geram repercussão. 

 

Palavras-chave: Internet, blog, redes sociais, facebook. 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 This research is based in understanding what is the most popular posts on the Facebook Blog 

Advertising Media page. The goal is to comprehend what is relevance of those posts and what 

it means in the perspective of social media. 

In the publicity context, the intention is to learn and reflect about the interest of their fans on 

their page. Strategies were used as a guideline to develop this project. The method was chosen 

after an interview with the blog cofounder, Paulo Hofmann, and also a research was made 

from August to September 2014 based on the main subject of their blog. Three posts were 

selected and studied based on their relevanc, the number of "likes", comments and sharing. 

The survey data considered the post's importance and how many people it reached, so 

theycould understand how to improve the brand and find what's more relevant for it. 

 

Keywords: Internet, blog, social networking, Facebook,  interaction 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A publicidade sempre buscou explorar novos meios, com o foco em atingir ser público 

alvo da maneira mais eficaz possível. Com o passar dos anos, as ferramentas foram 

aprimoradas e, se bem utilizadas, podem gerar excelentes resultados. 

As redes sociais existem há milhares de anos e falar sobre essas redes sociais não 

significa necessariamente do uso da internet feita por elas. Seu conceito representa uma 

interação social. A comunicação entre pessoas pode ser representada como redes sociais, 

entretanto, com a utilização da internet foi ganhando força, e assim chamamos esse fenômeno 

de “redes sociais digitais”. A cada dia que passa, várias pessoas são atraídas para sites como 

Facebook, Twitter, google+, buscando uma nova forma de interagir e terem a sensação de ser 

aceitas socialmente. Sendo assim, essa concentração de pessoas em redes sociais digitais 

acabou agregando a canais potenciais como marketing e até a publicidade online. As 

empresas estão focando nessa área, mas, a grande maioria não está preparada para lidar com 

essa plataforma. Pode-se dizer que as redes sociais digitais são a voz do povo, podendo 

debater, denunciar, agradecer até indicar qualquer empresa para seus amigos. Cabe a elas 

saber monitorar de forma correta para que não aconteçam deslizes que venham a prejudicar 

essa empresa. 

Segundo Vaz (2008), as pessoas reúnem-se e se encontram em redes sociais como 

Facebook e Twitter, onde passam horas conversando, compartilhando e trocando informações, 

essas podem ser consideradas influenciadoras, pois ao compartilhar qualquer informação de 

em seu perfil pessoal, ela automaticamente é uma influenciadora. Se pararmos para pensar, 

cada vez mais as redes sociais terão um papel decisivo na vida cotidiana e influenciará as 

decisões dos indivíduos. 

Atualmente, as redes sociais digitais, como facebook e twitter são visitadas por três em 

cada quatro consumidores que ficam online. Kotler (2010, p.9) explica que: 

 

À medida que as mídias sociais se tornarem cada vez mais expressivas, os 

consumidores poderão, cada vez mais, influenciar os outros consumidores 

com suas opiniões e experiências. Como as mídias sociais são de baixo custo 

e menos tendenciosas, será delas o futuro da comunicação de marketing. 

 

Diante disso, foi definido como objetivo geral compreender que tipo de abordagem 

nas publicações da página do Mídia Publicitária obtém mais repercussão com seu público. 

Para isto, estabeleceram-se os seguintes objetivos específicos: Verificar as postagens com 

mais repercurssão, avaliando as curtidas, compartilhamentos, comentários e pessoas 
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alcançadas; Identificar os apelos das postagens mais repercutidas e relacionar os apelos com o 

tipo de repercurssão. 

A publicidade vem descobrindo, cada vez mais, novos meios e canais de comunicação. 

Com o crescimento da internet, se fez necessário à adaptação de publicidade para esses novos 

meios digitais. A publicidade e a propaganda estão aonde as pessoas menos esperam. E 

passam a utilizar novos recursos de texto, imagem e som oferecido por esse fenômeno. 

Estamos em uma era da midiatização, da rede, da segunda tela e para explorar melhor esse 

fenômeno, de forma eficaz, as redes sociais digitais são de extrema importância, ter um bom 

planejamento e saber gerencia-los é o primeiro passo para alcançar os objetivos ao utilizar 

esse tipo de plataforma. 

Dentro desse contexto, as redes sociais digitais se popularizaram rapidamente, 

utilizadas por diversos internautas de todas as idades, e em todo o mundo. Além desses 

internautas, quem também participa desse ambiente digital são as empresas, onde aos poucos 

estão conseguindo conquistar seu espaço e também a atenção e fidelidade de antigos e novos 

clientes. 

O trabalho proposto pretende levantar informações sobre os tipos de postagens na 

fanpage do blog Mídia Publicitária que mais estão dando retorno com a mudança de alcance 

nessa rede social. A página foi criada no final de 2011 e com menos de um ano ativa se tornou 

uma referência no mundo acadêmico da comunicação, conquistando prêmios, como o melhor 

blog de comunicação do Brasil e consequentemente elevando ainda mais o seu número de fãs. 

Justifica-se a relevância desta pesquisa, com a proposta de verificar a popularização do 

blog através do número de acessos/visualizações na página do Facebook, descobrir que tipos 

de postagens são as que mais fazem o público interagir, sendo com curtidas, 

compartilhamentos, comentários e pessoas alcançadas, fazer a classificação dos 3 posts com 

um maior número de interação, em um período de uma semana com o acompanhamento do 

desenvolvimento das publicações e levantamento de dados dos seguidores que interagiram 

com a página. 

Durante algumas pesquisas para definir o tema em questão, foram encontrados alguns 

trabalhos acadêmicos com tema semelhante, que busca analisar o conteúdo postado, nenhum 

deles tratando da categorização, cruzamento de dados e análise de conteúdo juntos, sendo 

assim, o seguinte trabalho poderá servir de pesquisa para novos estudos acerca do tema. 

Com a realização desse trabalho, pretende-se desenvolver novas pesquisas, como o 

levantamento de dados com números exatos, tipos e maneiras de postagens em uma página 
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específica, compreendendo qual a melhor maneira de passar a mensagem ao seu público e 

quais as melhores estratégias para essa divulgação de uma determinada mensagem. 

A abordagem deste trabalho está dividida em quatro fases. Inicialmente, vamos 

apresentar um estudo referente a internet, conceituando seus valores e datas relevantes, tudo 

isso em forma de linha do tempo. No capítulo seguinte, vamos mostrar a inserção dos blogs 

na internet, a principais características e a diferença entre blog pessoal e comercial. No 

próximo capítulo, abordaremos as redes sociais, desde sua criação até as mais conhecidas e 

atualmente mais usadas pelos usuários, bem como descrevendo as principais características 

das redes sociais. O último capítulo é dedicado para a exposição do relatório da análise do 

conteúdo, com resultados específicos e conclusivos feitos através do cruzamento de dados 

recolhidos durante a análise. 
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2 INTERNET 

 

O que hoje conhecemos como Internet, nasceu de uma iniciativa do Departamento de 

Defesa dos Estados Unidos, que criou por volta de 1958 a Advance Research Projects Agency 

(ARPA), a fim de estimular a pesquisa em computação interativa e assim superar a tecnologia 

militar da União Soviética. A partir desta agência surgiu em 1969 a ARPANET, a precursora 

da Internet, um programa que segundo Castells (2001, p.14) “permitia aos vários centros de 

computadores e grupos de pesquisa que trabalhavam para a agência compartilhar on-line 

tempo de computação”.  Logo após a rede passou a ser utilizada por comunidades cientificas e 

universidades menores, começando pelos Estados Unidos e anos depois se espalhando por 

todo mundo. 

O próximo passo foi tornar possível conectar outras redes de computadores para que 

pudessem trocar informações. Contudo, ficou claro que “[...] Para que pudessem falar umas 

com as outras, as redes de computadores precisavam de protocolos de comunicação 

padronizados” (CASTELLS, 2001, p.14). Desta forma, segundo Copabianco (2010) foi 

instituído um conjunto de protocolos no final da década de 70, um protocolo interno IP 

(Internet Protocol) e o protocolo de controle de transmissão TCP/IP (Transmission Control 

Protocol), o que fez com que fosse viável a abertura da rede para outras instituições e 

universidades integrarem a rede. 

Castells, (2003, p.85) define que redes científicas, institucionais e pessoais   

Transcendiam o Departamento de Defesa, a National Science Foundation, grandes 

universidades de pesquisa (em especial MIT, UCLA, Stanford, University of 

Southern Califórnia, Harvard, Universidade da Califórnia em Santa Bárbara e 

Universidade da Califórnia em Berkeley), e grupos de pesquisa especializados em 

tecnologia (CASTELLS, 2003, p.85). 

Foi na década de 80 que Tim Berners-Lee sugeriu um novo projeto para unir a 

internet, o hipertexto e a multimídia, criando assim o conhecido HTML e finalizando o 

projeto com sucesso. Para Limeira (2007, p. 17) "possibilitava que uma palavra ou frase fosse 

anexada a um link para outra página ou documento arquivado na internet, no mesmo ou em 

qualquer outro computador" 

Na mesma década, a rede ARPANET passou a ser ARPA-Internet onde era 

administrada pela NSF (National Science Foundation) e em anexo de outras duas redes, 

CSNET e BITNET posteriormente criadas, passou a ser inteiramente voltada à pesquisa 

acadêmica. Com os anos a ARPANET ficou muito atrasada, sendo completamente retirada de 
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operação em 28 de Fevereiro de 1990 (CASTELLS, 2003). No entanto, antes do 

desaparecimento,  

O Departamento de Defesa decidira anteriormente comercializar a tecnologia da 

Internet, financiando a fabricação de computadores dos EUA para incluir o TCP/IP 

em seus protocolos na década de 80. Na altura de 1990, a maioria dos computadores 

nos EUA tinha capacidade de entrar em rede, o que alcançou os alicerces para a 

difusão da interconexão de redes. (CASTELLS, 2001, p.15) 

O que veio a expandir o uso da internet verdadeiramente foi o World Wide Web e os 

navegadores que surgiram na década de 90, como o Internet Explorer (criado pela Microsoft) 

que passou a ser distribuído conjuntamente ao Windows 95, os quais devido à avançada 

capacidade gráfica tinham uma fácil interação com o público e por consequência abriram as 

portas da Internet para a sociedade em geral e também os empresários. Os usuários 

procuravam por salas de bate-papo, portais e e-mail. Os principais sites de busca eram o 

CADÊ? 1e o Yahoo!2, já o envio de mensagens instantâneas, na época era feito pelo ICQ. 

(CASTELLS, 2001).  

Conforme Copabianco (2010, p.39). O projeto da WWW foi elaborado em 1989 por 

Timothy Berners-Lee e teve como objetivo o compartilhamento de informações entre 

pesquisadores do Laboratório Europeu de Partículas Físicas. 

 

Propiciando a união entre o hipertexto e a Internet. Berners-Lee criou o protocolo de 

comunicação especial chamado HTTP para transmitir e acessar informações 

(incluindo os chamados documentos hipermídia, páginas ou sítios) que podiam 

conter gráficos, sons, vídeos e texto. Também foi invenção de Berners-Lee o URI 

(Universal Resource Identifier) atualmente conhecido como URL (Universal 

Resource Locator) que é o localizador, ou seja, o endereço da Web. 

Com o passar do tempo novos projetos eram desenvolvidos para que as informações 

na web fossem encontradas com mais facilidade. Contemplando assim o navegador chamado 

Mosaic3, logo após o navegador Netscape4 e por fim o Internet Explorer. Foi entre 1990 e 

2000, que aconteceu o boom da internet, junto com a propagação dos PCs. Através dessa 

evolução, foi criado o ciberespaço, com sites de relacionamento, lojas, bancos on-line, entre 

outras. Até os dias atuais, a web passou por diversos aprimoramentos, sempre focando nas 

facilidade e comodidade do usuário. Segundo Castells (1999 apud MAGALHAES, 2007, 

p.12): 

 

                                                 
1 O Cadê?-  Foi o primeiro buscador brasileiro, criado em 1995 nos moldes do Yahoo! 
2 Yahoo! – Antigo site utilizado como sistema de busca e site de entretenimento. 
3 Mosaic – O Mosaic é conhecido por muitos como o primeiro Navegador WWW. 
4 Netscape - Empresa de serviços de computadores nos EUA, mais conhecido pelo seu navegador web 
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A internet está crescendo mais rapidamente do que qualquer outro meio na história. 

Foram necessários 38 anos para o Rádio alcançar 50milhões de ouvintes. A 

Televisão levou 13 anos para chegar a 50 milhões de espectadores. A internet 

alcançou 50 milhões de usuários em apenas 4 anos. 

 

Mas no Brasil, o serviço comercial da internet só foi estabelecido em 1995. A 

comodidade é um ponto a favor dessa comercialização via internet, pois ela não requer o 

transtorno de um trânsito, a procura por um lugar para estacionar, uma fila no caixa para 

efetuar o pagamento, horário de funcionamento ou lojas cheias, essa comodidade passou a 

fazer parte do dia-a-dia das pessoas, a facilidade veio em conjunto com a internet. 

(BELLINTANI, 2004). 

O crescimento da Internet é foi surpreendente em tão pouco tempo, sendo que a 

tendência desse número é crescer cada vez mais com o passar do tempo, tendo em vista os 

melhoramentos tecnológicos, inclusão digital e o marco civil, aprovado pelo governo 

brasileiro, deixando os usuários com mais segurança e privacidade no meio online. 

Como se pode observar na figura 1, o Brasil vem crescendo continuamente o seu 

número de usuários. Já passou os 100 milhões de brasileiros conectados na internet, o que 

pode ser representado aproximadamente com a metade da população. 

 

 

 

Figura 01: Gráfico de crescimento de acessos na internet. 

FONTE:  http://www.kommu.com.br/2014/01/evolucao-internet-brasileira-conectado/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kommu.com.br/2014/01/evolucao-internet-brasileira-conectado/
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O Brasil está no topo da lista dos países com maior tempo de navegação na internet, 

conforme a figura 2 do IBOPE: 

 

Figura 02:  Tempo médio gasto por brasileiros na internet. 

 

 Contudo, percebemos o quão presente a internet está nos dias atuais, passamos horas 

online e esquecemos do mundo real. Conforme, Gabriel (2010) o uso da internet vai mudar 

com a Web 3.0, a internet continuará a mesma, porém, a maneira que ela será usada será 

diferente. 

 

2.1  WEB 2.0 

 

Gabriel (2010) define três fases da internet quanto a sua utilização. Foi com a web 1.0, 

a primeira fase da internet, em que as pessoas navegam para consumir informações, ao 

mesmo tempo passavam informações para outros usuários. Nessa fase o usuário não tinha 

muitas possibilidades de interação. A produção de conteúdo era feita de poucos para muitos 

usuários e assim as informações eram consumidas. Com a web 2.0 a internet passou a ser 

participativa, a interação é feita por todos, onde ser produtor de conteúdo e navegar de forma 

eficaz ficou mais presente. Já a web 3.0, essa é como o surgimento de uma nova fase da 

internet. Caminhamos para a fase onde as pessoas, animais, objetos, e não somente 

documentos, estarão na internet. 
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Para Primo (2007, p.04) a Web 2.0 

 

A partir de recursos da Web 2.0, potencializa-se a livre criação e a organização 

distribuída de informações compartilhadas através de associações mentais. Nestes 

casos importa menos a formação especializada de membros individuais. A 

credibilidade e relevância dos materiais publicados é reconhecida a partir da 

constante dinâmica de construção e atualização coletiva. 

 

Segundo Gabriel (2010) os conceitos de web 1.0, web 2.0 e web 3.0, não se trata de 

atualizações técnicas na web, mas sim de uma categoria didática das formas que os usuários e 

desenvolvedores de software pensam e passam a utilizar a internet, para uma melhor 

navegação e interação entre os usuários. 

Já para, Smith (2008) existem três pontos básicos da web 2.0 são eles: A tecnologia e 

arquitetura - consiste da infra-estrutura da web e o conceito de plataformas de internet. Os 

exemplos de tecnologias específicas incluem Ajax, Representational State Transfer (REST) e 

Really Simple Syndication (RSS). O comunitário e social - enfatiza a dinâmica em torno das 

redes sociais, comunidades e outros modelos de publicação/partilha de conteúdos pessoais, 

wikis e outros modelos de conteúdos colaborativos e, finalizando os pontos definidos por 

Smitha, a empresas e processos - modelos corporativos de serviços baseados na internet e em 

mashup. Os exemplos incluem publicidade, modelos de assinatura — software como serviço 

(Software as a Service). 

Conforme a figura abaixo, pertencemos a era da Web 2.0, também conhecida como a 

era do compartilhamento. Estima-se que até 2025, estaremos totalmente na Web 3.0, mundo 

virtual estará ainda mais presente, essa então, será a era da inteligência. 

 

Figura 03 – Web 2.0 - a evolução da internet. 

Fonte: http://www.hiperbytes.com.br/geral/web-2-0-a-primeira-evolucao-da-internet/ 

http://www.hiperbytes.com.br/geral/web-2-0-a-primeira-evolucao-da-internet/
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A web 2.0 é também conhecida como a evolução da internet, conforme a figura 3, entre 

2005 até 2015 permaneceremos na era do compartilhamento, contando com redes sociais, 

vídeos e blogs. Neste sentido, fica nítido que a internet não é simplesmente uma tecnologia, 

mas um meio de comunicação ativo na era atual. 

 

2.2 BLOGS  

 

Os primeiros estudos sobre blogs no Brasil focam a maneira de publicação enquanto 

instrumento de expressão e grafia íntima. Carvalo (2002) identificou uma revolução graças ás 

primeiras ferramentas sem custo para a publicação de blogs, em 1999: 

 

Quando muita gente se perguntava sobre o futuro dos diários online, em 1999, uma 

nova ferramenta foi criada, impulsionando com grande força o fenômeno dos diários 

pessoais na rede mundial de computadores. (CARVALHO, 2002, p. 136) 

 

Blogs ou Webblogs são páginas pessoais da web que, por terem uma grande 

semelhança com diários virtuais, tornaram possível a todos publicar na rede (ORDUÑAS et 

al, 2007). Por essa definição, é que hoje em dia, qualquer pessoa pode produzir conteúdo e 

disponibilizar na internet. Buscando novos formatos e possibilitando interação entre usuários, 

permitindo que ambos atuem como emissores. 

Não há registro de quem foi o criador do primeiro blog na web e quando ele surgiu. 

Mas, podemos citar que os primeiros diários virtuais que surgiram na web, aconteceram no 

final da década de 90. Segundo, José Luis Orihuela (2007), o primeiro diário virtual surgiu em 

1992 como o nome de What´s new in 92?A página teria sido criada por Tim-Berners Lee, 

onde eram publicadas inovações sobre o Word Wide Web. Contudo, a página não possuía as 

características e os aspectos de um diário virtual. 

O termo "weblog" surgiu no ano de 1997 por Jorn Barger. Em que, log significa 

diário. Sendo assim, podemos dizer que weblog, significa diário na rede. Contudo, com o 

passar do tempo, o weblog, passou a ser somente blog. Logo após, esses mesmos blogs 

passaram a ser "diários íntimos" escritos para quem quisesse ler. (ORIHELA, 2007; 

WEWITT, 2005; SIBILIA, 2004).  
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Sibilia (2004, p. 9), em Os diários íntimos na Internet, afirma que 

 

A vida comum transforma-se em algo espetacular, compartilhada por milhões de 

olhos potenciais. E não se trata de nenhum evento emocionante. Não há histórias, 

aventuras, enredos complexos ou desfechos maravilhosos. Na realidade, nada 

acontece, a não ser a vida banal, elevada ao estado de arte pura. A vida privada, 

revelada pelas webcams e diários pessoais, é transformada em um espetáculo para 

olhos curiosos, e este espetáculo é a vida vivida na sua banalidade radical (p. 9). 

 

Compartilhar momentos na web é algo bem comum, algumas pessoas tentam passar o 

que não são realmente, o viver de aparência e ostentar para mostrar aos seus amigos passou a 

servir como objetivo para quem passa muito tempo na rede.  

Segundo Gomes (2005, p 200), em Blogs: um recurso e uma estratégia educativa, 

citado por Clara Pereira Coutinho e João Batista Bottentuit (2007), Blog é considerado 

 

(...) uma página na Web que se pressupõe ser actualizada com grande frequência 

através da colocação de mensagens – que se designam “posts” – constituídas por 

imagens e/ou textos normalmente de pequenas dimensões (muitas vezes incluindo 

links para sites de interesse e/ou comentários e pensamentos pessoais do autor) e 

apresentadas de forma cronológica, sendo as mensagens mais recentes normalmente 

apresentadas em primeiro lugar. 

 

Considerados um diário virtual de adolescente por muitos anos, os blogs conseguiram 

ter seu espaço com credibilidade e relevância dentre os internautas, com conteúdo próprio e 

muitas vezes sendo utilizado por formadores de opinião reconhecidos mundialmente. Os 

blogs passaram a ser parte de empresas, escolas, universidades e universitários, esses por fim 

sabendo utiliza-lo de forma correta e acrescentando valor a outras plataformas de divulgação.  

 

Um blog, abreviação de web blog, é um tipo de diário online. O autor redige 

entradas, ou posts, que possuem datas anexadas, e que aparecem em ordem 

cronológica inversa, isto é, as entradas mais novas no topo. As páginas podem ser 

adicionadas, assim como os posts, por um sistema de gerenciamento de conteúdo de 

fácil utilização. Os blogs começaram como diários pessoais, mas evoluíram para 

algo mais poderoso e útil para as empresas (REED, 2012 p. 96). 

 

A evolução dos blogs se dá pelo simples fato de usuários compartilham links, e hoje 

são vistos como veículos. Para Anderson (2006), os blogs conquistaram clientes da grande 

mídia, o que facilita ainda mais a comunicação e a divulgação da mensagem. 

Ainda segundo o autor (2006, p.61) os blogs desencadearam a renascença para a 

edição amadora. “Hoje, milhões de pessoas lançam publicações diárias para um público que, 

no conjunto, é maior que o de qualquer veículo da grande mídia. Por sua vez, os blogs são 

consequência da democratização das ferramentas (...)”. 



17 

 

Sendo assim, os blogs estão para quem quiser ousar, uma ferramenta gratuita é que se 

bem alimentada poderá render bons frutos e um conhecimento a mais, pois algumas 

plataformas como Wordpress, passaram a ser obrigatórios diante de uma entrevista de 

emprego para esse meio digital. 

Para Hewitt (2007) por ter uma liberdade editorial e rapidez na divulgação da 

informação, os blogs tem algo precioso nas mãos, pois não tem as mesmas restrições que a 

grande mídia e o seu retorno de visualizações é imediato. 

Por ser uma ferramenta na internet, os blogs não se limitam somente aos textos. É 

possível anexar imagens, vídeos, sons, gifs, tornando o conteúdo mais interativo e envolvente 

na hora de transmitir a mensagem. Os blogs se tornaram um ótimo canal de comunicação, 

com retorno imediato e com pouco investimento aplicado. 

Hoje, os principais servidores de blogs são o wordpress e o blogger. Blogger foi criado 

em agosto de 1999 por uma empresa chamada Pyra Labs, dos EUA. Já o wordpress, criando 

no ano de 2006, sua popularidade se firmou perante as características que os usuários 

poderiam fazer nessa plataforma, entre elas: SEO, estatísticas, gestão de multimídia, filtros de 

spam, temas elegantes e atraentes. 

Apesar de haver uma grande liberdade dos blogs, ainda falta confiabilidade junto ao 

público. Em alguns casos as informações publicadas em blogs são tratadas com desconfiança, 

algumas vezes a credibilidade para o que foi publicado só será validada pelo leitor, após 

perceber que a mesma notícia foi publicada na grande mídia ou em portais de notícias. Para 

Serra (2007) essa desconfiança é devida ao fato de um blogueiro não possuir a estrutura de 

um grande veículo de comunicação por trás de seu trabalho. 

Segundo Hermann (2008) “a credibilidade é um item de julgamento que vem depois 

da visibilidade. Primeiro é preciso ser visto, conhecido, divulgado, para depois ser julgado e 

aprovado pelo mercado”. 

Vaz (2008, p.43) defende que “para algumas pessoas há mais segurança em ler uma 

notícia com o selo de um grande jornal, porém, o consumidor, muitas vezes, confia mais no 

que um outro indivíduo ‘comum’ tem a dizer, mesmo que ele não seja um profissional” 

Por fim, Hewitt (2007, p. 140) acredita que “a credibilidade dos blogs depende de sua 

atualidade e precisão, mas invariavelmente a qualificação dos blogueiros também tem 

importância”. Ainda segundo o autor o público está migrando cada vez mais para a 

blogosfera, um universo de informação, assim como as redes de televisão, os jornais e os 

programas de rádio. 

 



18 

 

3 REDES SOCIAIS 

 

Existe uma variação muito grande de tipos de redes sociais na internet. Algumas 

focam para a socialização entre pessoas, oferecendo interatividade e entretenimento entre os 

usuários. Outras, possuem algo a mais, tem intenção cientifica, como acontece com redes 

exclusivas que acrescentam conhecimento aos pesquisadores e cientistas de todo mundo, afim 

de debater temas da área acadêmica. Outro tipo de rede social é com foco em música, 

imagem, audiovisual, entre outras. 

Existe, também, o termo mídia sociais, que segundo Kietzmann et al, (2011) emprega 

tecnologias móveis e de internet para criar novas plataformas, focando na interatividade por 

meio das quais os envolvidos compartilham, co-criam, discutem e modificam conteúdos 

gerados por usuários, sendo assim, as mídias sociais são ligadas a algo próprio, exclusivo do 

ambiente on-line. 

Em relação ao que significa redes sociais, Tomaél (2005, p.17) define como "uma das 

estratégias subjacentes utilizadas pela sociedade para o compartilhamento da informação e do 

conhecimento, mediante a relação entre atores que estão ligados a ela" 

Segundo Lisbôa, Junior e Coutinho (2009, p06) "o conceito de rede social é tão antigo 

quanto a história da humanidade. Ele está associado aos movimentos sociais que usam as 

conexões interpessoais par atingirem objetivos econômicos, sociais, políticos". Sendo assim, o 

termo rede social é uma apropriação do mundo "off-line5" quando ligamos a palavra em 

questão no mundo on-line para indicar uma rede social na internet. 

As redes sociais fazem parte do cotidiano, é um meio com baixo custo, grande alcance 

e que cada vez mais ganha espaço no mercado publicitário. De acordo com pesquisa da 

Nielsen (2013), os brasileiros são os que mais acessam as redes sociais no mundo, superando 

os Estados Unidos, a Rússia, a Índia e a China. A pesquisa relatou ainda, que os brasileiros 

acreditam que a principal função dos smartphones é acessar as redes sociais e que entre os 

aplicativos mais baixados as redes sociais aparecem com índice de 67%. 

Recuero (2004) afirma que a rede social é definida como um conjunto com apenas 

dois elementos, sendo eles: Atores, que são as pessoas, os usuários, os nós da rede. O outro 

elemento são as conexões, os laços sociais e as interações. 

                                                 
5 Offline é um termo utilizado da língua inglesa, seu significado é "fora de linha" e também se qualifica como 

algo desligado ou desconectado. É utilizado quando um determinado usuário está na internet.  
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Uma rede é a ligação entre os atores através de suas conexões de um grupo social, 

sendo impossível separar os atores, de certa estrutura social e nem de suas possíveis conexões. 

(RECUERO, 2009). 

As redes sociais criaram um universo de interatividade, no qual tornou-se possível a 

comunicação direta com diversos públicos, inúmeros assuntos são compartilhados e curtidos a 

todo momento. Elas ganham cada vez mais admiradores no país, dados do SocialBakers 

(2013) revelam que, o Brasil é o terceiro país com mais usuários do Facebook, rede social que 

funciona através de perfis e comunidades, atrás apenas dos Estados Unidos e da Índia. Em 

2012, o Brasil foi o país em que o Facebook ganhou mais adeptos, de acordo com o site Terra 

foram 29.723.760 novos usuários, totalizando aproximadamente 65 milhões de usuários no 

país inteiro. Outra rede social que cresce no Brasil é o Twitter, um micro blog que permite 

compartilhamento de textos de até 140 caracteres. De acordo com levantamento realizado 

pelo Semiocast (2012), o Brasil ultrapassou o Japão em números de usuários totalizando 41,2 

milhões de seguidores da rede social. O crescimento chegou a 23% e o país passou a ocupar a 

segunda posição no ranking mundial. O Youtube, site de compartilhamento de vídeo que 

permite a disponibilidade de vídeos para qualquer público e interação a partir de possíveis 

comentários, também é muito acessado no país, de acordo com dados da Hitwise (2012), o 

Youtube é a segunda rede social mais acessada no Brasil.  

As redes sociais conectam indivíduos através das diversas plataformas de mídia social, 

como Facebook, Twitter e Youtube, e tornam possível conversações, discussões e 

compartilhamento de informações online entre pessoas e organizações.  

 
Comunidades de indivíduos on-line (nós) que se interconectam por meio de laços 

(fazendo amizade, seguindo, sendo membros de um grupo etc.). Redes sociais se 

formam através de muitos tipos de plataformas de mídia social, incluindo rede de 

blogs, listas de servidores e Google Groups (KANTER, FINE, 2011 p. 224). 

 

De acordo com Recuero (2001, p.102) sites de redes sociais são "os espaços utilizados 

para a expressão das redes sociais na internet". A relação intercedida pelo uso da internet 

trouxe um novo momento para as relações interpessoais. A maneira de ver, consumir e fazer a 

comunicação se alterou, principalmente com a utilização de aplicativos que constituem as 

redes sociais digitais. 

O conceito de redes sociais não é novo apesar de só agora ele passar a fazer parte do 

dia a dia de milhões de pessoas ao redor do mundo, e isso nos leva ao início da civilização, 

quando o homem se reunia em torno de uma fogueira para compartilhar interesses. Já as redes 

sociais digitais evoluíram, até chegar a se tornarem ferramentas de comunicação eficientes. 
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As empresas estão aderindo essa plataforma como uma ferramenta importante para se 

comunicar com seus funcionários atuais e futuros. Construindo assim uma dinâmica interativa 

com seu público.   

A expressão redes sociais na internet ou redes sociais digitais, segundo RECUERO, 

(2009) está sendo utilizada para indicar sites que oferecem ferramentas e serviços de 

comunidade e interação. Redes sempre pressupõe agrupamentos ou fenômenos coletivos, 

visando desenvolver de forma precisa o relacionamento e interação de grupos, pessoas, 

comunidades.  

Na expectativa de que redes sociais surgem para estreitar laços e acompanhar 

mudanças da sociedade na era digitalizada, é necessário compreender quais as maneiras que 

podemos aplicar estratégias de engajamento, encontrar a mais eficaz para manter o 

relacionamento com o público alvo nesse espaço e assim o tornar um influenciador. 

Dentro do site de uma rede social como um todo, existem várias comunidades virtuais, 

os grupos ou eventos criados no facebook podem ser considerados comunidades virtuais 

dentro de uma rede muito maior, onde antigamente existiam as comunidades no Orkut, 

atualmente esses grupos no facebook, estão suprindo de forma eficiente o que a ele é 

designado, a interação e passar a informação aos interessados por aquele assunto.  

Recuero (2009) faz uma relação entre redes sociais online e redes sociais offline, 

concluindo assim que a online pode ampliar a offline, acrescentando vinculações que não 

precisam necessariamente de interação constante e que são mais relacionadas com o suporte 

tecnológico. Pode-se dizer também que o conteúdo gerado pode causar repercussão nos 

assuntos discutidos offline. Esses sites de redes sociais digitais, segundo a autora, são 

utilizados como forma de manutenção das redes offline, sem exigir muito investimento, 

abrindo caminho para novos espaços e forma de interação com seu público alvo. 

Quando se fala em rede social, existe uma parte fundamental para cada uma, o perfil 

do usuário. Uma rede é o a ligação entre os atores através de suas conexões de um grupo 

social, sendo impossível separar os atores, de certa estrutura social e nem de suas possíveis 

conexões. (RECUERO, 2009). 

Todo ator de uma rede social possui um perfil próprio, uma identidade que o identifica 

no sistema, esse perfil é criado a partir de um cadastro na rede social escolhida. Nesse 

cadastro são preenchidas informações sobre o usuário sendo que os dados fornecidos neste 

questionário serão uma das formas de ligação entre os usuários, pessoas que tem gostos 

semelhantes e interesses em comum podem ser convidadas a certos grupos ou para 

acompanhar páginas com esses interesses. 
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Os atores além de ter seus dados no perfil de sua página da rede, também podem 

receber mensagens, chamadas privadas de outros atores.  

As redes sociais podem se modificar, algumas até caírem no esquecimento, mas as 

pessoas continuarão a formar outras redes, com novos valores, novos pontos a serem 

discutidos e novas formas de interação. 

 

3.1 ORKUT 

 

Essas informações foram retiradas do site Tecmundo6. A Rede social Orkut foi 

lançada pelo Google em 2004 como sendo um sistema de cadastro através de convites, um 

perfil era construído por uma pessoa que recebia o convite e essa pessoa tinha o direito de 

convidar mais três amigos. 

O Orkut além de ser uma rede de amigos, também permite a adição de aplicativos que 

podem ser fornecidos por grandes empresas de jogos ou por usuários criadores autônomos. 

Existe uma gama enorme de aplicativos podendo abordar várias categorias como música, 

filmes, comunicação e jogos, oferecendo um serviço atraente e interativo que incentiva o 

usuário a compartilhá-lo com seus amigos.  

 

 

3.2 YOUTUBE 

 

O Youtube é um site de compartilhamento de vídeo onde o usuário pode divulgar os 

seus vídeos ao fazer um cadastro, ou apenas assistir sem a precisão de se cadastrar, ao fazer a 

divulgação do vídeo, o usuário poderá receber avaliações e comentários de outras pessoas. No 

youtube os canais são divididos por assuntos, como esportes, educação, filmes, 

entretenimento, animação, entre outros. Fundado por Sten Chen, Chad Hurley e Jawed Karim 

no ano de 2005, um ano depois o site foi vendido para o google. 

O site é bastante usado para divulgar campanhas publicitárias, por ter um custo 

reativamente baixo, comparado a televisão. Uma campanha de interação com os usuários foi 

criada pela Nestlé, onde o objetivo era de que cada internauta criasse um vídeo de no máximo 

3 minutos. Logo após foi criado um comercial para o Youtube e Tv, com as criações desses 

                                                 
6 Tecmundo. Disponível em: <http://www.tecmundo.com.br/redes-sociais/33036-a-historia-das-redes-sociais-

como-tudo-comecou.htm>. Acessado em Maio de 2014) 
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usuários com o título "É irado igual, mas é dferente. Provando você entende" (TELLES, 2009, 

p 116) 

 

3.3 TWITTER 

 

O twitter (www.twitter.com.br) é um microblog no qual as pessoas podem escrever 

por no máximo 140 caracteres, podem também definir quem desejam seguir e acompanhar 

suas atualizações. No twitter a personalização da página é livre para o usuário, além de ter 

uma área para mensagens privadas para trocar com outro usuário.  

 “Um microblog7 é uma ferramenta que permite atualizações rápidas e curtas e, se 

possível, a partir de uma multiplicidade de suportes diferentes” (ZAGO, 2007, Internet).  

Essa rede foi idealizada por Jack Dorsey, que em conjunto com Evan Williams e Biz 

Stone em 2006, nos EUA. A ideia principal era que o twitter funcionasse como um SMS da 

internet com limitação de caracteres. Primeiramente chamado por twttr, que em inglês 

significava gorjear. 

O perfil dos usuários é variado, passando por pessoas que comentam sobre seu dia-a-

dia, políticos, instituições, empresas e celebridades, que movimentam a rede, já que 

conseguem trazer a proximidade junto aos seus seguidores, os usuários passam a se sentir 

mais presente do artista. 

 

3.4 FACEBOOK 

 

Vaz apoia-se na ideia de que vivemos na era da informação e um novo tipo de 

economia global. A informação está em todos os lugares e não é mais restrita a grupos 

específicos, os átomos cada vez mais dão lugar aos bits (2011, p. 49) e a nova economia é 

dividida em duas vertentes: mercado econômico e mercado social. A moeda do mercado 

social é o capital social – os indivíduos. A criação de muitas plataformas, como as mídias 

sociais expressivas (blogs, Twitter, Youtube, Flickr e etc.), contam com essa nova 

monetização para obter sucesso e serem reconhecidas. 

Esse foi o caso do Facebook, criado em fevereiro de 2004 por Mark Zuckerberg, 

Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes. Nomeado a princípio como thefacebook, 

tinha como objetivo inicial a comunicação entre universitários de Harvard, mas em pouco 

                                                 
7 Microblog é uma forma de blog, onde os usuários postam mensagens muito curtas para visualização por meio 

de uma rede de pessoas. 
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tempo, devido ao sucesso da ideia, expandiu-se para outras Universidades. Aos poucos foi 

sendo adaptado conforme os anos de modo a ultrapassar a marca de um bilhão de usuários. 

Em 2006 que o Facebook foi aberto para cadastro para todo o mundo, onde foi 

crescendo e sendo cada vez mais conhecido por todos. 

Em 2012 o Brasil foi apontado como o quarto país com maior número de usuários 

ligados nas redes sociais na internet, uma média de 97% dos brasileiros que têm acesso à 

internet utilizavam o Twitter e o Facebook8. Ainda em nosso país, o Facebook alcançou o 

recorde de pessoas conectadas à internet no ano de 2012, com 83, 4 milhões, e passou a ser o 

quinto entre os mais interligados do mundo9. 

Em janeiro de 2014 foi divulgado um relatório da Hitwise, ferramenta líder global de 

inteligência em marketing digital da Serasa Experian, em que os dados apontam o Facebook 

como líder de acessos entre as redes sociais no Brasil em dezembro de 2013 – 67,96%10. De 

fato, é uma rede que apresentou desde sua criação um grande interesse por partes de usuários. 

Atualmente o Facebook possui mais de 1,2 bilhão de usuários ativos em todo o mundo 

sendo que no Brasil já possui mais de 16 milhões de usuários ativos. Já o número de usuários 

mensais ativos no mobile está na casa dos 945 milhões. 

Em sua página inicial pode-se encontrar o conceito da experiência oferecida por essa 

rede através da seguinte frase: “no Facebook você pode se conectar e compartilhar o que 

quiser com quem é importante em sua vida”. 

A rede social concentra múltiplas formas de interação, permitindo o compartilhamento 

de textos, áudio, imagens e vídeos. Existe a possibilidade de conversar em um chat11 privado, 

criar e/ou participar de grupos, seguir pessoas, interesses ou marcas admiradas. São essas 

conexões que despertam o interesse do indivíduo. 

Para as marcas, o Facebook surgiu como uma oportunidade de reunir os fãs em um 

local onde é possível interagir através do conteúdo publicado. São as chamadas fan pages ou 

                                                 
8 Dados divulgado pela comScore em Fevereiro de 2014. Disponível em:  

<http://www.agenciars.com.br/blog/brasil-e-o-4-pais-em-numero-de-usuarios-nas-redes-sociais>. 

Acesso em: 15 outubro. 2014. 

 
9 Pesquisa realizada pelo Ibope/NetRatings referente a setembro de 2013. Disponível em:  

<http://weesocialmedia.wordpress.com/tag/pesquisa/>. Acesso em: 15 outubro. 2014 
10 Disponível em <http://noticias.serasaexperian.com.br/facebook-e-lider-nas-visitas-a-redes-sociais-em-

dezembro-no-brasil-de-acordo-com-hitwise/>. Acesso em 05 de abril de 2014. 

 
11 Conversação através de uma rede de computadores, particularmente a internet, na qual os participantes trocam 

mensagens escritas de forma síncrona ou assíncrona. Disponível em <http://www.dicio.com.br/chat/>. Acesso 

em 28 de abril de 2014. 
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páginas de fãs. Vaz define-as como a “externalização e tangibilização do que havia há muito 

tempo – a comunidade de marca” (2011, p. 701). 

Quando o usuário clica no botão “curtir”, passa a receber as publicações da página. 

Em contrapartida a empresa tem a possibilidade de reunir informações relevantes sobre seus 

fãs por meio do Facebook Insights. Além da abrangência geográfica (por país e cidade), 

apresenta dados estatísticos de gênero, faixa etária, idioma, horários em que os fãs estão mais 

ativos e outras informações referentes ao envolvimento dos usuários em torno das publicações. 

 

Figura 04:  Visão geral do Facebook Insights12 

 

Um anunciante poderá veicular sua comunicação de uma maneira mais precisa em 

uma rede social do que em um buscador (como o Google, por exemplo), pois terá uma 

propaganda praticamente personalizada. Existem segmentações bem específicas de forma que 

o público-alvo só será atingido pela mensagem se realmente estiver interessado na página que 

ele segue. Assim, observa-se que há uma real vantagem para os dois lados. 

Como objeto deste estudo, deve-se ressaltar que a fan page ampliou as oportunidades 

de marketing de relacionamento. A informação divulgada reflete a opinião da página através 

do que é publicado, sendo que a responsabilidade e ética em cada publicação poderão ser 

questionadas pela base de fãs. O conteúdo é desenvolvido para gerar proximidade aos 

seguidores da página, onde em muitos casos, é feito o uso da primeira pessoa (singular ou 

plural) na comunicação. 

 

 

                                                 
12 Disponível em <https://www.facebook.com/insights/>. Acesso em 05 de abril de 2014.   
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3.4.1 Post 

 

Posts são todos os textos, imagens, vídeos e links publicados dentro do facebook com 

a intenção de divulga-lo para o seu público. São compostos por duas partes – título e corpo do 

artigo – onde pode ser incluído imagens, vídeos ou outros conteúdos multimídia. 

Post é o elemento fundamental de uma rede social ou canal de divulgação. Ordenado 

de forma cronológica inversa, onde o mais recente sempre vai aparecer primeiro, antes da 

publicação ser efetivada, o post pode ser publicado na hora ou agendar essa publicação para o 

horário que desejar, cada um possui uma URL permanente (permalink, ou link permanente) o 

que facilita a sua vinculação a partir de outros sites (ORDUÑA et al, 2007). Pinho (2000) 

define como Uniform Resource Locator - URL, o localizador que permite achar qualquer 

informação ou acessar um serviço na Web. 

Post é o conteúdo em si, é o que o administrador da página deseja passar aos seus 

seguidores. Alguns blogs trabalham apenas com imagens, gifs, enquanto outros apenas textos, 

ao mesmo tempo em que a grande maioria trabalha com os dois, ligando assim a imagem ao 

texto descrito. Esses posts podem ser arquivados de forma cronológica (meses e até anos) ou 

então arquivados utilizando categorias. Essa organização, aliada a um buscador interno, 

facilita o leitor encontrar conteúdos antigos. Cada categoria é criada de acordo com o tema do 

blog, delimitando os assuntos e deixando a procura por arquivos no site mais fáceis e de busca 

rápida. 

A composição básica de um post no facebook consiste em um título ou legenda dando 

suporte ao texto, imagem ou vídeo. Alguns ainda buscam especificar essa legenda, 

argumentando apenas com palavras chaves. Cada postagem terá sua data com dia, mês e hora, 

ficando a disposição do administrador para fazer futuras buscas com postagem antigas, 

juntamente com o número de acessos e especificação de dados sobre o público que acessou a 

informação postada. No espaço onde os fãs conseguem interagir é chamado de comentários, 

onde é possível expor suas ideias sobre o assunto postado, marcar amigos para que os mesmos 

leiam a informação e postar imagens, emoticons ou gifs animados.  
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3.4.2 Link 

 

Um LINK13 é uma ligação entre documentos na Internet. Podem ser ligações de um 

texto para outro texto, imagem, som ou vídeo. Um clique em um LINK te conduzirá 

automaticamente para o documento "linkado" a ele. 

Muitos blogs preferem o uso de links pois facilita a ligação para outros sites e até 

mesmo outros blogs que tratam do mesmo tema. Essa troca de links permite uma maior 

interatividade entre o leitor e o autor. Lévy (2000) define interatividade como a participação 

ativa do beneficiário de uma transação de informação. Esses links são baseados na URL de 

outros sites ou blogs e servem como complemento para a informação. 

Alguns blogs utilizam banners ao invés de links, esses banners são chamando de 

“Parceiros” e possuem uma “política de parceria” em que os blogs que enviam mais visitas 

adquirem maior visibilidade e outra vezes, rendendo um retorno financeiro por cada click no 

banner em questão. Essa prática passou a ser adotada com o crescimento dos blogs, e sua 

facilidade de obter milhares de acessos por dia. Blogueiros mais tradicionais não trabalham 

com esse sistema, pois tende a deixar poluído seu blog, usando então, outras maneiras para 

buscar a expansão financeira. 

Já no facebook, os links postados não podem ser encurtados ou modificados, devem 

ser copiados da URL e postados no espaço destinado a eles. Ao postar esse link, ele 

automaticamente abrirá com o título da matéria a imagem em destaque. 

 

3.4.3 Layout 

 

Layout14 é um esboço ao qual é mostrado a distribuição física juntamente com o 

tamanho de elementos como texto, gráficos ou figuras em um determinado espaço. 

No começo, os blogs não necessitavam de um layout bem produzido. O foco principal 

eram os posts, que quando mais atrativo a chamada principalmente, mais visitantes o blog 

conseguia. Em grande parte, a ferramenta não era popular devido às dificuldades em se 

trabalhar com Hyper Text Markup Languae (HTML), a linguagem básica de programação na 

web, e também pela falta de noções de design. (ORDUÑA et al, 2007). 

Hoje em dia, esse conceito mudou em partes, as páginas de redes sociais demonstram 

buscar a criatividade para chamar o público em questão, acrescentam algumas características 

                                                 
13 Link. Disponível em <http://www.dicionarioinformal.com.br/link/>. Acesso em: 14 jun.2014. 
14 Layout. Disponível em: <http://www.dicionarioinformal.com.br/layout/>. Acesso em: 14 jun.2014. 



27 

 

que o torna mais atrativo. Um bom conteúdo é indispensável, mas um visual agradável 

também desperta atenção. Para Pinho (2000), o design deve ser trabalhado basicamente para 

agregar valor ao site e para isso se vale de hipertexto, espaço, cores, tipologias, textura, 

proximidade e alinhamento, balanço, contraste e unidade. 
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4 METODOLOGIA 

 

O Mídia Publicitária, é considerado um blog de referência para os estudantes de 

Publicidade e Propaganda, por ter conquistado prêmios como, Melhor Blog do Brasil (2012), 

Melhor Blog de Comunicação e Marketing (2012) e também pelo conteúdo postado em seu 

site, onde o público que acompanha a página tem um espaço para a divulgação de trabalhos 

acadêmico ligados a comunicação social, o que aproxima ainda mais os estudantes com blog. 

Segundo Victor Lymberopoulos (2014), o crescimento nos primeiros meses com o site e 

fanpage ativos foi fundamental para dar sequência ao trabalho e buscar aprimorar estratégias 

de engajamento com o público. 

A pesquisa consiste na observação e levantamento de dados da página Mídia 

Publicitária no Facebook. Para que houvesse uma base para o levantamento de dados neste 

trabalho, inicialmente foi elaborado um questionário com perguntas semiestruturadas, 

contendo questões fechadas e abertas para saber o histórico do Mídia Publicitária. Conforme 

Minayo (1993) combinar perguntas fechadas e abertas, facilita o entrevistado, pois ele terá a 

possibilidade de discorrer sobre o tema proposto. O questionário foi aplicado no dia 16 de 

abril de 2014, com o fundador da página, Victor Lymberopoulos, através de um questionário 

específico para a abordagem deste trabalho. O Mídia Publicitária conta atualmente com 31 

colaboradores, todos estudantes de comunicação e de diversos estados do Brasil. Com apenas 

um ano ativo, já era indicado ao maior prêmio de Blog do Brasil, levando o título duas vezes. 

Sendo esse um dos motivos para trazer algo novo para quem o segue e interagir ainda mais 

com seus fãs. Logo após a pesquisa, iniciou-se um levantamento bibliográfico para a 

construção do referencial teórico, envolvendo estudos sobre temas centrais ao objeto: internet, 

blog, mídias sociais digitais e o facebook, que serviu como embasamento as observações e 

apontamentos levantando nesta pesquisa respostas ou condições prefixadas pelo pesquisador. 

A respeito da natureza deste estudo, trata-se de uma pesquisa "quali-quantitativa”, 

onde a parte qualitativa se resume a entrevista realizada, já a parte quantitativa constitui a 

verificação dos apelos estabelecidos em cada post na fanpage, para que, o comportamento e 

as atitudes sejam explicados e identificados nesse trabalho. 

Para a reflexão mais aprofundada, um dos procedimentos utilizados para o presente 

trabalho é a compreensão dos posts publicados na página e o levantamento de dados sobre 

cada postagem. Sendo assim, o presente trabalho será compreendido como uma forma de 

investigar as postagens com maior número de interação em um período de tempo 
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estabelecido, podendo assim, responder o problema desse trabalho, que é verificar os posts 

com mais repercussão entre curtidas, comentários, compartilhamentos e pessoas alcançadas, 

também estabelecer a identificação dos apelos que a página usa perante cada publicação e 

relaciona-los com o tipo de repercussão. 

Em seguida, foi feita a coleta de todas as postagens entre agosto e setembro de 2014 

por meio do recurso de Print Screen. Optou-se por utilizar para a pesquisa a partir do dia 28 

de agosto até 03 de setembro, pois assim observou-se o final do mês e o começo do próximo, 

também ligou-se ao início das aulas, já que segundo Victor, no período de férias a página 

reduz o número de postagens. 

Posteriormente, os dados foram reunidos, o que possibilitou a identificação dos três 

com melhor desempenho entre curtidas, comentários, compartilhamentos e pessoas 

alcançadas, toem forma de tabelas, analisando os mais curtidos, compartilhados, comentados 

e o post que teve um número maior de pessoas alcançadas. Após o levantamento dos dados 

inicial, foi feito um cruzamento para chegas nos três principais de cada categoria, observando 

os números indicados em cada post, tanto na soma total, quanto em números de segmentos. 

Pelo modo dinâmico das mídias sociais e essa possibilidade de consulta de postagens 

antigas, também é possível a interação com essas postagens atualmente. Isso significa que os 

números apresentados aqui (quantidade de postagens, comentários, compartilhamentos e 

pessoas alcançadas) podem ser superados caso haja essa interação de outros usuários com 

essas postagens mais antigas. Assim, foram observadas as postagens feitas no período de sete 

dias consecutivos. 

De um total de 62 postagens referentes a esse período, todas foram escolhidas pelos 

critérios de quantidade de interações com os seguidores e para representar as categorias 

identificadas como mais recorrentes para aprofundamento da análise em cada uma das 

selecionadas. Elas procuraram demonstrar os tipos de postagens existentes no Mídia 

Publicitária e também cogitam o tipo de humor e algumas opiniões de usuários. Por uma 

semana foram observadas todas as postagens, e em seguida analisadas separadamente as 

postagens mais curtidas, mais comentadas, mais compartilhadas e com um alcance maior de 

pessoas.  

 

4.1 O OBJETO: FACEBOOK DO BLOG MÍDIA PUBLICITÁRIA: 

 

O Mídia Publicitaria é um portal de notícias, informações e entretenimento sobre 

Publicidade e tudo o que ela envolve. Seu objetivo principal é disponibilizar conteúdo 
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relevante vida de muitos estudantes, sempre tentando passar dicas interessantes, vindo a 

somar com o que a faculdade proporciona.  

O blog reúne as notícias mais importantes desse universo acadêmico da comunicação 

de uma maneira séria e descontraída, sem se desviar de seus valores. Famoso por ser muito 

receptivo com seu público, não para de crescer e influenciar toda a sua rede além de ser uma 

grande referência para os universitários do Brasil. 

Foi fundado no dia 12 de outubro de 2011, pelo estudante de publicidade Victor 

Lymberopoulos, residente da cidade de São Paulo. Segundo Victor, após ter feito alguns 

testes em páginas com relação a publicidade, resolveu investir e focar em um blog para 

estudantes de publicidade e design, tornando-se assim um referencial no meio acadêmico, 

com assuntos divididos em algumas categorias, entre elas: comunicação ( entretenimento, 

entrevistas, jornalismo, mídia, publicidade e social media), design (arte, ilustrações, 

tipografias, vídeo), marketing (eventos e negócios) e variedades (cinema, dicas e tecnologia), 

também atendendo ao público que busca dicas de grandes nomes no meio da comunicação, o 

mídia publicitária busca entrevistar pessoas conhecidas nesse meio, fazendo disso um 

diferencial perante aos outros blogs de comunicação. 

Segundo Victor, a principal estratégia utilizada pelo blog foi usar o relacionamento 

com os seguidores da página, já estabelecendo uma linguagem descontraída, um dado 

importante é que 30% do tráfego do site vem por meio das postagens com link direto ao blog. 

Em pouco tempo no ar o blog obteve uma busca considerável perante aos seus 

concorrentes, tendo assim alcançado o prêmio de TOP Blog em duas categorias no ano de 

2012 e também como o melhor blog do Brasil em comunicação. Famoso por ser muito 

receptivo com seu público, não para de influenciar toda a sua rede além de tornar-se uma 

referência no meio acadêmico. Atualmente o blog é abastecido com matérias feitas por 

estudantes de todo o Brasil, todos em formação e que buscam aprimorar seu portfólio. Sua 

página no facebook conta com 211 mil curtidas, onde essa página é a forma que se repassa 

todas as matérias feitas pelos seus colaboradores.  

Entre os seus principais concorrentes estão: Comunicadores, Café Com Galo, 

Publicitário Criativos, Vitamina Publicitária. Todos seguem o foco principal em estudantes de 

publicidade e design, contam com site como auxílio e possuem colaboradores para escrever 

matérias. Existe uma grande rivalidade nesse meio, por questões de prêmios, alcance semanal 

que é divulgado com os que conseguiram mais likes em suas páginas.  

A equipe é dividida em 9 administradores e 18 redatores. Cada administrador é 

responsável por um grupo de pessoas, para quem as pautas são distribuídas. Cada redator deve 
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escrever até duas matérias por semana e cada matéria, seja ela reescrita de outro site ou feita 

por esse colaborador, é postada no site e logo após compartilhado na fanpage. Ao escrever 

sobre o assunto escolhido o redator atualiza um documento anexado no grupo de todos os 

colaboradores do site, para não haver matérias repetidas. 

Os colaboradores estão todos em formação nos cursos de design, jornalismo e 

publicidade e propaganda. São estudantes universitários, com um único objetivo em comum, 

fazer com que essa experiência online, dê mais valor ao seu portfólio ou currículo, como se 

trata de um site reconhecido no meio publicitário, alguns colaboradores conseguiram uma 

vaga em agência por esse diferencial que o online proporciona. 

Dentre os administradores e redatores, três se destacam por trabalhar em agências 

reconhecidas mundialmente, DM9DDB,Young & Rubicam Brasil e Leo Burnett Tailor Made. 

Os três obtiveram o reconhecimento na hora da seleção por fazer parte da equipe Mídia 

Publicitária.  

 

Layout do blog. 

 

 
 

Figura 05: Layout do blog Mídia Publicitária 

A análise iniciou-se com o mapeamento das postagens feitas na fanpage do blog Mídia 

Publicitária, no período de 28/08/14 até 03/09/14, onde analisou-se quais as postagens com 

mais curtidas, comentários, compartilhamentos e pessoas alcançadas. 
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DADOS RETIRADOS DA PÁGINA 

Número de curtidas 213.949 

Pessoas alcançadas (média) 25.014 

Cidade que mais visita a página São Paulo 

Fãs 55% Mulheres / 45% Homens 

Tabela 1 – Dados da página Mídia Publicitária 

Disponível em <https://www.facebook.com/midiapublicitara>. Acessado em 12 Set.2014. 

 

Após o recolhimento de dados essenciais da página para o presente trabalho, iniciou-se 

o monitoramento das postagens, salvando cada imagem postada juntamente com os números 

relevantes para a continuidade do trabalho. 

Os posts salvos foram separados por dias da semana, seguindo a ordem de horário 

postado. Com os dados já salvos, iniciou-se o cruzamento dos números obtidos em cada 

postagem, para fim de chegarmos aos 3 mais em cada categoria. 
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5 RESULTADOS OBTIDOS 

 

Este levantamento de dados considerou todas as inserções na fanpage do blog num 

período pré determinado, a fim de traçar suas principais postagens e o envolvimento com seus 

seguidores. A delimitação deste tempo se justifica pelo fim da copa do mundo realizada no 

Brasil e por ser a mudança de um mês para o outro, podendo utilizar o final de um mês e o 

início de outro. 

Diante da quantidade de conteúdos a serem estudados, optou-se por separá-los dias da 

semana e em seguida agrupá-los em diferentes categorias e focando em curtidas, comentários, 

compartilhamentos e pessoas alcançadas. 

 

5.1 CURTIDAS 

 

No tópico curtidas, é levado em consideração todas as pessoas que clicaram no botão 

curtir no feed de notícia da página do Blog Mídia Publicitária. Não levando em conta 

qualquer outra intervenção em comentários, contabilizando assim, apenas o número exato de 

pessoas que gostaram da publicação feita. 

Através da coleta de dados e cruzamento de dados obtidos, constatou-se que postagens 

de nível humorístico, com imagem e texto de apoio, no horário da noite, a atração dos fãs é 

maior que postagens sérias em horários da manhã ou tarde. 

A postagem que ganhou o maior número de curtidas no período estabelecido foi o post 

Van Gogh. Ocorreu no dia 29 de agosto de 2014, recebeu essa nomenclatura por se tratar de 

uma van totalmente pintada e remetendo a um dos quadros d o artista conceituado Van Gogh. 

O post contabilizou 157 curtidas, 29 compartilhamentos e um alcance de 2.982 pessoas. 

Postada no período noturno, às 20:05 hs. Sem edição fora do texto, contendo apenas um 

emoticon sorrindo no espaço liberado para adição de legenda fora da imagem ou publicação 

que feita pelo usuário.  Percebe-se que a publicação tem marcações de pessoas, trazendo essa 

interação entre os fãs da página, cada marcação e acompanhada de uma curtida onde o nome 

da pessoa em questão foi citado. Post humorístico, sem legenda específica e com uma 

repercussão positiva entre os usuários. 
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Figura 06: Van Gogh.  

Disponível em <https://www.facebook.com/midiapublicitaria>. Acessado em 29 Ago. 2014. 

 

POST VAN GOGH | Horário: 20:05 hs 

Curtidas 157 

Comentários 4 

Compartilhamentos 29 

Pessoas Alcançadas 2.982 

TOTAL 3.169 

Tabela 2 – Post em primeiro lugar de curtidas 
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Em segundo lugar e com o mesmo número de curtidas, o que foi levado em 

consideração para o desempate foi o número de pessoas alcanças. O post a seguir trata-se de 

uma imagem com tom humorístico. O post é ligado em ideias, ilustrando que durante o dia 

corremos atrás de ideias e pela noite elas nos perturbam. Na imagem constam palavras em 

inglês juntamente com o desenho de uma pessoa vivenciando o momento, dividida em dois 

blocos e remetendo que um é no período de dia e outro no período da noite. A postagem foi 

feita no dia 31 de agosto de 2014, às 23 hs. 

Essa postagem tem o número de curtidas igual ao do primeiro lugar, 157 pessoas 

curtiram, o número de compartilhamentos foi de 21 e com uma pessoa comentando o post. A 

descrição da imagem feita pelo Social Media é “Alguém se identifica? “, buscando interagir 

com os seguidores da página. 

 

Figura 07: Ideia.  

Disponível em <https://www.facebook.com/midiapublicitaria>. Acessado em 31 Ago. 2014. 
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POST IDEIA | Horário: 23:00 hs 

Curtidas 157 

Comentários 1 

Compartilhamentos 21 

Pessoas Alcançadas 2.655 

TOTAL 2.834 

Tabela 2 – Post em segundo lugar de curtidas 

 

Em terceiro lugar, a postagem se trata de uma imagem com um cachorro da raça pug, 

com uma frase dentro da imagem e outra na descrição feita pelo Social Media da página. A 

postagem é uma alusão que a única coisa amassada que queremos da vida é esse cachorro. O 

post analisado foi em um horário diferenciado dos dois primeiros, sendo postado as 14 hs do 

dia 31 de agosto de 2014. 

Com o número de curtidas menor que os dois primeiros colocados, totalizando 144 

curtidas, 4 compartilhamentos, 10 comentários e 2.059 pessoas alcançadas.  
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Figura 08: Pug.  

Disponível em <https://www.facebook.com/midiapublicitaria>. Acessado em 31 Ago. 2014. 

 

POST PUG | Horário: 14:00 hs 

Curtidas 144 

Comentários 10 

Compartilhamentos 4 

Pessoas Alcançadas 2.059 

TOTAL 2.217 

Tabela 3 – Post em terceiro lugar de curtidas 

 

 

5.2 COMENTÁRIOS 

 

Na parte de comentários, sabe-se que os administradores não excluem nenhum 

comentário, seja positivo ou negativo, critico ou elogiando, tudo que é postado pelos 

seguidores permanecerá lá. 

Ao analisar as posts, concluiu-se que nessa categoria seriam apresentados somente 

duas postagens, resume-se que apenas duas imagens obtiveram destaque diferenciado dos 

demais, onde a grande maioria teve o mesmo número de comentários variando de 1 a 3. 

Sendo assim, essa categoria observará apenas duas imagens e sua respectiva analise perante as 

demais postagens da página. 

Seguindo a análise, o post mais comentado ocorreu no dia 30 de agosto de 2014, às 22 

horas. O post começa com a descrição fora da imagem “Bem por aí”, já a imagem é dividida 

ao meio, falando sobre o escuro como ele realmente é, e como nos vemos a escuridão, na 

imagem aparece uma espécie de fantasma que remete a menina Samara do filme: O chamado. 

Com um alcance de 1.647 pessoas, 75 curtidas, 3 compartilhamentos e 12 

comentários, a imagem postada teve grande aceitação pelos fãs da página, alguns marcando 

seus amigos, outros com risadas e nenhum comentário negativo. Mais uma vez, postagens 

com tom humorístico chama mais atenção dos seguidores. 
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Figura 09: Escuridão.  

Disponível em <https://www.facebook.com/midiapublicitaria>. Acessado em 30 Ago. 2014. 
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Observa-se a descontração dos seguidores perante a postagens e que a página não 

interage com nenhum dos seus fãs. 

 

POST ESCURIDÃO | Horário: 22:00 hs 

Curtidas 75 

Comentários 12 

Compartilhamentos 3 

Pessoas Alcançadas 1.647 

TOTAL 1.737 

Tabela 4 – Post em primeiro lugar de comentários 

 

Em segundo lugar na categoria comentários, fica o post Minions, publicado no dia 28 

de agosto de 2014, às 12:00 hs. O post é composto por uma imagem, com um botijão de gás 

pintado para lembrar um minion, a imagem não consta frase ou palavras soltas, apenas uma 

descrição feita pelo Social Media, juntamente com o endereço do blog. 

A postagem a seguir teve um alcance de 2.176 pessoas, 132 curtidas, 15 

compartilhamentos e 7 comentários. 
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Figura 10: Minions.  

Disponível em <https://www.facebook.com/midiapublicitaria>. Acessado em 28 Ago. 2014. 

 

POST MINIONS | Horário: 12:00 hs 

Curtidas 132 

Comentários 6 

Compartilhamentos 15 

Pessoas Alcançadas 2.176 

TOTAL 2.328 

Tabela 5 – Post em segundo lugar de comentários 

 

5.3 COMPARTILHAMENTOS 

 

Nesta categoria, será analisado o número de pessoas que repassaram o que foi postado, 

ou seja, pessoas que compartilharam o conteúdo publicado na página. Lembrando que pessoas 

que compartilham o conteúdo de modo privado não contabiliza nesse trabalho, pelo fato de 

não ter como somar junto aos demais post analisados. 

Em primeiro lugar temos o post nomeado de cafuné, que é composto de uma imagem 

com o fundo escuro e uma frase com letras brancas descrevendo o que uma pessoa precisa 

para aquele momento, que seria um café, dinheiro e um cafuné. 
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Figura 11: Cafuné.  

Disponível em <https://www.facebook.com/midiapublicitaria>. Acessado em 31 Ago. 2014. 

 

POST CAFUNÉ | Horário: 18:00 hs 

Curtidas 132 

Comentários 0 

Compartilhamentos 49 

Pessoas Alcançadas 5.398 

TOTAL 5.579 

Tabela 6 – Post em primeiro lugar de compartilhamento 

 

Em segundo lugar e repetindo o post de categoria analisada, o post Ideia teve um 

número expressivo de compartilhamentos, elevando ainda mais o quanto a seguinte 

publicação despertou o interesse dos seguidores. 

O post ilustra que durante o dia corremos atrás de ideias e pela noite elas nos 

perturbam. Postagem feita no dia 31 de agosto de 2014, às 23 hs. Essa postagem tem o 

número de curtidas de 157 pessoas, 21 compartilhamentos e com 1 comentário.  
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Figura 12: Ideia.  

Disponível em <https://www.facebook.com/midiapublicitaria>. Acessado em 31 Ago. 2014. 

 

POST IDEIA | Horário: 23:00 hs 

Curtidas 157 

Comentários 1 

Compartilhamentos 21 

Pessoas Alcançadas 2.655 

TOTAL 2.834 

Tabela 7 – Post em segundo lugar de compartilhamento 

 

Em segundo lugar, o posto Fica Esperto, postado no dia 3 de setembro de 2014, às 

14:40, teve um número significativo de compartilhamentos. O post trata-se de uma imagem 

com o fundo vermelho e a seguinte descrição “Você pode fechar um grande negócio sem uma 

boa propaganda. O seu”, já na descrição feita pelo Social Media é “Fica espero” juntamente 

com um emoticon piscando com um olho apenas. Junto da imagem, contém alguns apoiadores 

da causa, todos relacionados a propaganda brasileira. A publicação teve um alcance de 2.749 

pessoas, 121 curtidas, 2 comentários e 20 compartilhamentos. 
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Figura 13: Fica esperto  

Disponível em <https://www.facebook.com/midiapublicitaria>. Acessado em 03 Set. 2014. 

 

POST FICA ESPERTO  | Horário: 14:40 hs 

Curtidas 121 

Comentários 2 

Compartilhamentos 20 

Pessoas Alcançadas 2.749 

TOTAL 2.892 

Tabela 8– Post em terceiro lugar de compartilhamento 

 

 

5.4 PESSOAS ALCANÇADAS 

Com o sucesso crescente do Facebook nos últimos anos, muitas empresas passaram a 

utilizar o sistema de fanpages da rede social para aumentar a divulgação dos seus produtos. 
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Porém, essa rede social diminuiu o número de pessoas alcançadas e para obter um dígito 

maior de pessoas, os usuários devem pagar para realizar essa ação.  

Segundo, Evandro Duarte, em outubro de 2013 as publicações realizadas pelas 

fanpages alcançavam 12% de seus seguidores, mas em fevereiro deste ano esse número já 

caiu para apenas 6% o que deixou a rede social ligada ao lado comercial. 

Em primeiro no quesito pessoas alcançadas, está o post nomeado de frase, a 

publicação é sem imagem como apoio, somente uma frase publicada no espaço para 

descrição, falando sobre a geração Y, experiência, bagagem cultural e sucesso, frase 

produzida pelo fundador do Mídia Publicitária, Victor Lymberopoulos.  

Essa publicação ocorreu no dia 29 de agosto, às 12:05 hs e obteve um número de 

5.432 pessoas alcançadas, 38 curtidas e 3 compartilhamentos. 

 

 

Figura 14: Frase.  

Disponível em <https://www.facebook.com/midiapublicitaria>. Acessado em 29 Ago. 2014 

 

POST FRASE | Horário: 12:05 hs 

Curtidas 38 

Comentários 0 

Compartilhamentos 3 

Pessoas Alcançadas 5.432 

TOTAL 5.493 

Tabela 9 – Post em primeiro lugar de pessoas alcançadas 

Com um número expressivo de pessoas alcançadas, o post nomeado de cafuné é 

composto de uma imagem com o fundo escuro e uma frase com letras brancas descrevendo o 

que uma pessoa precisa para aquele momento, que seria um café, dinheiro e cafuné. Já na 
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descrição do post é uma pergunta, questionando os fãs da página para responder a pergunta ou 

buscando uma interação com eles. 

A publicação teve um número de 132 curtidas e 5.398 pessoas alcançadas, já no 

quisto compartilhamentos ficou com a marca de 49 pessoas repassando a publicação e não 

teve interação nos comentários. Mesmo com a falta de interação, foi a postagem que teve o 

maior número na somatória dos 4 assuntos estudados 

 

 

Figura 15: Cafuné.  

Disponível em <https://www.facebook.com/midiapublicitaria>. Acessado em 31 Ago. 2014. 

 

POST CAFUNÉ | Horário: 18:00 hs 

Curtidas 132 

Comentários 0 

Compartilhamentos 49 

Pessoas Alcançadas 5.398 

TOTAL 5.579 

Tabela 10 – Post em segundo lugar de pessoas alcançadas 

Em terceiro lugar, é uma postagem relacionada ao site, onde o compartilhamento é 

feito por link. O post é uma dica para quem quer atuar na área de atendimento publicitário, 
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onde para conseguir ler é preciso clicar na imagem e assim ser direcionado ao Blog. A 

imagem do post é produzida pelo próprio Mídia Publicitário, pois contem o site em um pont 

central. 

Esta publicação render 9 curtidas e 13 compartilhamentos, já o número de pessoas 

alcançadas é de 4.664 pessoas. Sendo assim, após a somatória dos quesitos analisados, o post 

ficou em terceiro lugar em pessoas alcançadas. 

 

 

Figura 16: Dicas.  

Disponível em <https://www.facebook.com/midiapublicitaria>. Acessado em 28 Ago. 2014. 

 

POST DICAS| Horário: 09:15 hs 

Curtidas 9 

Comentários 0 

Compartilhamentos 13 

Pessoas Alcançadas 4.664 

TOTAL 4.686 

Tabela 11 – Post em terceiro lugar de pessoas alcançadas 
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6 RELAÇÃO ENTRE APELO E REPERCURSÃO  

 

 

Constatou-se que o interesse dos seguidores se deve na maioria das vezes aos posts 

com apelo humorístico, onde esse apelo está presente nos três posts mais curtidos: Van Gogh, 

Ideia e Pug. Já nos comentários as únicas imagens que foram usadas nesta pesquisa também 

contêm o lado humor nas publicações: Escuridão e Minions. Chegando aos mais 

compartilhados temos nas duas primeiras colocações ligadas ao humor, são os posts: Cafuné e 

Ideia, onde esse post por último já estava presente nos mais curtidos. Por fim, na categoria 

pessoas alcançadas, o post Cafuné que já está selecionada também em outra categoria, retorna 

aos com um número expressivo de pessoas alcanças e com o humor ligado na imagem. 

Os demais, em seguida ao conteúdo sobre publicidade pode apenas ser inferida, pois 

se faz necessária uma pesquisa mais aprofundada com os próprios seguidores da página. 

Entretanto, a partir da observação e leitura das postagens, conforme apresentado no capítulo 

4, é possível perceber a intenção humorística por trás das mensagens. Observando-se os 

comentários recorrentes dos seguidores nas postagens também foi possível perceber esse 

interesse por frases de auto ajuda. O Mídia Publicitária é um blog, onde tudo que é postado no 

site é repostado na página do Facebook, mas o número baixo de interação a cada matéria, faz 

com quem os administradores acabam postando imagens engraçadas para não perder o 

público já conquistada 

Posts humorísticos estão em primeiro lugar nas curtidas, comentários e 

compartilhamentos, em uma postagem em questão, o mesmo está presente na categoria 

curtidas e compartilhamentos, o post Ideia, ilustra o dia-a-dia de um criativo, de dia a ideia 

não aparece e pela noite, elas começam a surgir. 

Outro post com um número alto de interação, refere-se a uma frase de reflexão, 

conquistando o terceiro lugar na categoria compartilhamento. O post em questão não é muito 

elaborado, porém, frases de efeito conseguem interagir com o público e levando a mensagem 

para mais pessoas, já que um compartilhamento sempre irá atingir outras pessoas. 

O post com a nomenclatura de: Van Gogh, obteve um número expressivo de curtidas. 

A postagem humorística, lembra a imagem em si ligando com a nomenclatura. 

A postagem com nome de: Ideia, é muito ligado aos estudantes de comunicação, pois 

trata-se de ideias perdias de dia, e pela noite, quando estamos com sono, ela resolve aparecer, 

juntamente com a postagem com nome de Cafuné, um post humorístico com um tom 

romântico entre linhas, mas instigando as pessoas a interagirem com a página. 
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O post Pug, também com apelo humorístico, apresenta um cachorro da raça pug, 

enrugado e lembrando que a única coisa amassada que queremos para a vida, é esse pug. O 

post foi ao ar em uma tarde, no dia 31 de agosto. Percebe-se que os horários não são iguais, 

do primeiro e segundo colocado. 

Já nos comentários, levantou-se os dados de apenas duas publicações, sendo uma delas 

uma imagem escura, dividida ao meio e do lado direito uma assombração aparece, já em 

segundo lugar ficou o post Minion, onde ele aparece em uma imagem dividida, onde podemos 

verificar que trata-se de um botijão de gás, pintado em forma de minion. 

Na categoria de compartilhamentos, um post é com tom humorístico e os outros dois 

mais sérios. Aqui podemos ver que o post Ideia se repetiu, sendo assim ele foi a publicação 

com mais número de curtidas e compartilhada. 

Em seguida temos uma frase sobre o profissional de propaganda, uma comemoração 

que poucos lembram da data, a frase também pode ser classificada como frase de inspiração. 

Após a verificação da repercurssão das publicações, chegou-se à conclusão de que postagens 

com o lado humoristico ganham mais interações do que com assunto que tentem a agregar 

ensinamento aos fãs, sendo esse um dos motivos que os administradores da página, abusam de 

imagens, muitas vezes sem nexo com a publicidade, mas que são publicações que vão fazer 

com que as pessoas interagem entre elas e  espalhem o conteúdo postado. 
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7   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estudar redes sociais é observar as alterações dos padrões da sociedade sob uma óptica 

particular e personalizada, com base na astúcia das formas de uso dos indivíduos. Buscando 

compreender através de um levantado de dados e observações, como as páginas estão agindo 

e interagindo no ciberespaço, mais especificadamente no facebook. Ao longo do estudo foram 

apresentados as características sobre os tema abordado, tendo em conta que não existe uma 

pesquisa sobre esse tipo de levantamento de dados e observações sem um concorrente 

especifico. 

Esta pesquisa se propôs a investigar e coletar dados da página Mídia Publicitária no 

Facebook. Optou-se apenas pela comprenssão e levantamento de dados dos posts em apenas 

uma mídia social digital, pois foi onde o blog tornou-se conhecido após ganhar dois prêmios 

no maior festival de blogs do Brasil em seu primeiro ano de atuação. 

Outro ponto importante, porém delicado, é a aparente confusão dos usuários que 

acreditam que a página seja uma agência de publicidade. Esta conclusão pôde ser evidenciada 

pela alta quantidade de inbox com pedido de estágios e empregos, referidos na entrevista feita 

com o idealizador do Mídia Publicitária, o que demostra que a posição perante o público que 

acompanha a página ainda está um pouco confuso, pois trata-se de um blog, alimentado por 

estudantes de diversos estados do Brasil. 

Conforme o levantamento de dados neste trabalho, percebeu-se que a pauta sobre as 

postagens na fanpage se repete ao post humorístico, o número de curtidas é maior para essa 

categoria do que o número de interações aos posts com informações sobre publicidade e 

assuntos relevantes para os estudantes de publicidade e propaganda. O que confirma que o 

público que acompanha a página não releva as informações importantes citadas, a ponto de 

confundir o tipo de página o que leva os administradores a postar ainda mais imagens 

humorísticas dentro de uma página que o propósito real é informar tudo que se passa na 

publicidade não só no Brasil, mas também no mundo. 

Por fim, a pesquisa evidenciou também a importância atual da utilização da internet e 

mídias sociais com a interação dos usuários, e observou que as mídias sociais digitais podem 

ser plataformas que estimulam a participação principalmente dos jovens em determinados 

assuntos, pois estes demonstram uma certa inquietude sobre assuntos formais e totalmente 

despojados em assuntos humorísticos. Foi possível perceber que as postagens que mais 

tiveram sucesso são as com um tom de humor, sendo assim, os administradores da página 

abusam dessa estratégia, muitas vezes extrapolando com um uso exagerado e esquecendo o 
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real sentido que a página gostaria de propor aos seus seguidores, que seria falar sobre a 

publicidade e sua utilização se forma correta, criativa e significativa para causa a lembrança e 

assim virar referência para esses estudantes que acompanham a página. 

Segundo o criador do Mídia Publicitária, Victor Lymberopoulos, o blog é visto como 

uma extensão da faculdade, onde tudo que não é passado dentro da sala de aula, o estudante 

poderá encontrar no blog e na fanpage. Mas, segundo esta pesquisa, o posicionamento do 

Mídia Publicitária está equivocado, o blog não produz conteúdo relevante para o público 

acadêmico, e não tem foco na publicidade. O público não é definido por somente estudantes 

da área de comunicação social, mas de diversas áreas. Sendo assim, o posicionamento e a 

visão do criador do blog estão equivocados. 

Para a continuidade da pesquisa ou pesquisas semelhantes, o objeto pode ser 

explorado sob outras perspectivas, a linguagem desenvolvida e compartilhada pelos 

seguidores em uma página, as publicações com linguagem humorística, compartilhamento do 

humor nas mídias sociais brasileiras e como transformar o engajamento online em ações 

efetivas off-line. 
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APÊNDICE A – Entrevista com o fundador do Mídia Publicitária 

 

Victor Lymberopoulos, é estudante do terceiro semestre de Publicidade e Propaganda da 

Universidade Anhembi Morumbi e mesmo com apenas 21 anos de idade, possui um dos 

maiores cases de sucesso na blogosfera brasileira: O Mídia Publicitária, site que em menos de 

um ano, já se tornou referência para estudantes, profissionais e docentes da área de 

comunicação.  

 

Em menos de um ano de vida, o Mídia Publicitária se tornou um sucesso na internet e 

hoje, somente no Facebook, possui 214.136 mil likes, fazendo inveja à muita grande 

marca por aí. Como surgiu a ideia de criar o Mídia Publicitária e a que se deve esse 

sucesso tão rápido? 
Victor: O Mídia Publicitária surgiu com a ideia de proporcionar aos estudantes, uma forma 

diferente de aprender, se tornando uma extensão da própria faculdade, pois muitos 

universitários sentem a necessidade de entender mais sobre o que eles irão encontrar 

futuramente. As faculdades possuem uma certa deficiência para apresentar o "mundo da 

publicidade". Esse foi o maior objetivo para criá-lo. O sucesso rápido veio com a força de 

vontade de querer fazer algo diferente e marcante, além de não ter medo de arriscar. O ramo 

da comunicação é muito grande e felizmente o conteúdo de qualidade é propagado de forma 

rápida. Esse foi o lema desde o início: "Criar algo que se tornasse eterno e merecedor de 

resultados positivos". 

 

Como funciona o Mídia Publicitária na questão de conteúdo? Quantas pessoas escrevem 

e quais os requisitos que essas pessoas devem ter para ser um redator do site. São todos 

estudantes? 
Victor: Nós tentamos colocar sempre conteúdos originais e atualizados no blog, pois notícias 

comuns nós vemos em muitos outros e queremos ser diferentes. Atualmente nossa equipe é 

formada por 31 pessoas divididas em: redatores, diagramadores, designers, revisores e 

administradores. Sim, são todos estudantes, pois foi a forma que encontramos de falar mais "a 

fundo" com o público-alvo. 

 

Quais fatores você considera que levaram o Mídia Publicitária a ser um canal de sucesso 

para o setor? 
Victor: Desde o início eu prezei muito o relacionamento com os usuários, e acredito que esse 

foi um grande fator que nos ajudou. Além, claro, do conteúdo que criamos, dedicação que 

tivemos e o espírito visionário de muitos do site. 

 

Tenho notado que vocês procuram interação a todo momento com seus fãs. Qual a 

importância de se estabelecer esse tipo de contato com seu público? 

Victor: Nós temos a ideologia que o público gosta de se comunicar com outras pessoas e não 

como um robô. Por isso, tentamos deixar uma linguagem bem dinâmica nas mensagens, 

utilizando "rostinhos" e afins, tudo isso para deixar o público ainda mais próximo de nós. 

Utilizamos ainda outras ações, como promoções, enquetes, debates, além do chat que criamos 

para tirar dúvidas. 

 

Como se sente quanto ao fato do Mídia ser um dos blogs mais respeitados e influentes do 

setor? 
Victor: Não consigo transportar para palavras o que sinto, é algo diferente, prazeroso. Toda 

vez que recebo elogios do site ou quando ganhamos algum prêmio, fico anestesiado e sem 

reação. Mas fico muito feliz em saber que o trabalho de um ano vem dando certo e está sendo 
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recompensado. Hoje, sou convidado para palestrar no Brasil inteiro e o case do Mídia 

Publicitária sempre é bem aceito por todos. Felicidade é a palavra mais adequada, mas não a 

exata. 

 

Ainda falando sobre influência, é uma responsabilidade e tanto ser um “formador de 

opiniões”, como funciona a “preocupação” do blog em relação ao conteúdo de 

qualidade? Existe uma aprovação/moderação de todo o material publicado? 
Victor: Como trabalhamos com jovens sem uma opinião concreta, temos o dever de mostrar o 

que é certo e errado ou dar a chance para eles decidirem. Isso é meio complexo, mas 

conseguimos trabalhar bem com isso, pois temos uma equipe que escreve e outra que revisa 

para não ter problema. 

 

O que você acha que falta para o Mídia Publicitária, existe algo que ainda não conseguiu 

solucionar?  

Victor: Acredito que ainda temos uma falha na comunicação pelo seguinte fato: Alguns dos 

nossos seguidores confundem o blog com uma agência de publicidade, mandam inbox com 

pedido de estágio e emprego. Tentamos passar o que o Mídia Publicitária é, um blog com 

estudantes de vários estados do Brasil, mas especificamente esse problema de comunicação, 

não conseguimos solucionar ainda. 

 

Como lidar com os pedidos de posts pagos que provavelmente surgem a todo momento, 

por conta do sucesso de vocês? Qual a política do Mídia Publicitária nesse sentido? 

Victor -  Post pago é uma coisa até que simples, pois normalmente os clientes possuem uma 

ideia bem exata do que deseja. Quando isso não ocorre, nós fazemos o papel de agência e 

ajudamos. Porém, nós só postamos aquilo que realmente acreditamos, pois não adiantaria 

mentirmos em uma postagem. Nosso público é mais valioso do que qualquer dinheiro. Além 

de serem o combustível do Mídia Publicitária, claro! 

 

Fale um pouco sobre as estratégias que encontraram para tornar o Mídia tão conhecido. 

Victor: Tudo que é bom deve ser falado (ou quase rs). Usamos muito do relacionamento e 

somos muito fieis as redes sociais, da qual trás 30% do tráfego de nosso site. 

 

Sobre ser reconhecido por fundar duas páginas conhecidas em todo Brasil. Te assusta a 

repercussão? 

(x) Sim 

( ) Não 

 

E os rumos do Mídia Publicitária? Quais os planos para o futuro? 
Victor: Nós estamos tentando dar um ar mais profissional para o site, estamos com planos 

enormes e procurando soluções para viabilizá-los. Se tudo der certo, o site terá loja virtual, 

fórum de discussão para publicitários, a revista online pode voltar no próximo ano, o site e 

mais algumas coisas que são surpresas. 
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APÊNDICE B – QUADRO COM O TOTAL DE POSTAGENS ACOMPANHADAS 

 

 

DATA POST CURTIDAS COMPARTI- 

LHAMENT
O 

COMENTÁRI-

OS 

PESSOAS 

ALCANÇA-

DAS 

28/08 Dicas 9 13 - 4.664 

28/08 Help 15 1 - 2.670 

28/08 Outdoor 7 1 - 673 

28/08 Minions 132 13 5 2.176 

28/08 Tipografia 34 4 6 1.842 

28/08 Animação 7 2 - 989 

28/08 Embalagem 3 - - 445 

28/08 Privada 31 - 2 734 

28/08 Shutter 3 - 2 609 

28/08 Vídeo 6 1 2 935 

28/08 Sansung 7 3 3 851 

28/08 Carandiru 5 - - 360 

28/08 Alunos 27 - 2 597 

28/08 Dicas 6 1 - 454 

      

29/08 Criatividade 32 - - 727 

29/08 Post Site 6 - 2 503 

29/08 Frase solta 38 3 - 5.432 

29/08 McDonald 15 - 1 609 

29/08 Pepsi 86 2 1 3.570 

29/08 Mundo 124 15 - 2.025 

29/08 Sexta-feira 12 - 1 484 

29/08 Post Site 7 - 1 432 

29/08 Van Gogh 157 29 8 2.982 

29/08 Networking 5 - - 397 

      

30/08 Cachorro 11 1 1 449 

30/08 Frase imagem 60 20 - 1.678 

30/08 Peixe 74 1 - 982 

30/08 Escuro 75 3 12 1.647 

      

31/08 Sonho 14 - - 565 

31/08 Frase Reflexão 27 - - 1.180 

31/08 Currículo 7 - - 1.939 

31/08 Pug 144 4 10 2.059 

31/08 Palestine 1 - - 312 

31/08 Cafuné 129 49 - 5.398 

31/08 Post TV 4 1 - 575 

31/08 Post Emprego 8 - - 495 

31/08 Ideia 157 21 1 2.655 
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01/09 Lâmpada 1 1 - 783 

01/09 Siri Cascudo 7 1 - 1.425 

01/09 Entrevista 12 - - 926 

01/09 Ostentação 4 - - 1.017 

01/09 Pintura 6 - 2 681 

01/09 Projeto Social 8 - - 399 

01/09 The Sky 10 - 1 794 

01/09 Heineken 11 1 1 452 

01/09 José Borghi 8 1 - 1.001 

      

02/09 Café 15 1 - 761 

02/09 Estagiário 12 1 1 882 

02/09 Zequinha 11 1 1 1.772 

02/09 Bis 14 - - 1.060 

02/09 Carro 22 14 2 1.554 

02/09 Política 10 1 - 903 

02/09 RIR 6 - - 352 

      

03/09 Bom Dia 31 1 - 568 

03/09 Tru Tv 11 - - 370 

03/09 Fica Esperto 121 2 20 2.749 

03/09 Cores 8 - 1 784 

03/09 Animação 4 1 - 618 

03/09 Autismo 8 - - 397 

03/09 Bebida 17 1 1 631 

03/09 Paçoquinha 32 3 1 669 

 


