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RESUMO 

 

O presente trabalho final de graduação é um estudo que serve para identificar as estratégias 

comunicacionais usadas por uma marca já consolidada no mercado no ambiente digital. 

Portanto analisamos as estratégias comunicacionais da marca Post-it® no Facebook durante 

os meses de maio a outubro de 2016, com uma pesquisa descritiva e utilizando análise de 

conteúdo. A presença digital da marca foi constatada em três das quatro fases propostas por 

Strutzel (2015) e percebemos a ausência de estratégias para alcançar a quarta fase e gerar 

mais engajamento.  

Palavras-chave: Comunicação; estratégias comunicacionais; Presença digital; Post-it®. 

 

ABSTRACT 

 

The present final graduation paper is a study that serves to identify the communication 

strategies used by a brand already consolidated in the market in the digital environment. 

Therefore, we analyzed Post-it® brand communication strategies on Facebook during the 

months of May to October 2016, with descriptive research and content analysis. The digital 

presence of the brand was observed in three of the four phases proposed by Strutzel (2015) 

and we realize that there is still some effort to reach the fourth phase and generate more 

engagement. 

Keywords: Communication; Communication strategies; Digital presence; Post-it®. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em 1965, o departamento de defesa dos Estados Unidos financiou o desenvolvimento 

de uma rede de computadores, rede esta que logo evoluiu e se tornou o que hoje conhecemos 

como, internet, uma rede mundial de computadores conectados. Algum tempo depois, surgiu 

o que chamamos de “a era digital”, que vem alterando significativamente o modo de vida das 

pessoas, assim como toda nova tecnologia que têm alterado a maneira de comunicar. 

 “A digitalização e a popularização das tecnologias de informação e comunicação de 

uso personalizado tornaram mais complexo o ecossistema midiático, trazendo novas 

possibilidades de interação1 e fluxos comunicacionais” (BARICHELLO, 2014, p.6).  Com 

isso, as estratégias que eram usadas para comunicar antes da chegada da internet, tiveram de 

ser adaptadas, já que houve a necessidade de segmentar a comunicação, pois cada mensagem 

carece de linguagem própria, adequada ao seu meio específico.  

 

A lógica midiática tem perpassado os outros campos sociais num processo 

conhecido por midiatização2 e, nesse processo, a comunicação organizacional cada 

vez mais se utiliza de estratégias provenientes do campo da mídia. O ambiente 

midiatizado cria novos fluxos de comunicação e novos formatos organizacionais 

para as instituições. Criam-se, também, novas mediações e interlocuções entre as 

organizações e a sociedade, nas quais a ambiência midiatizada é peça fundamental e 

legitimadora de um processo permanente de construção identitária e cultural. 

(BARICHELLO, 2014, p.6). 

 

Diante este cenário web, a publicidade precisou se adequar ao novo modo de 

comunicar, permitindo criar novos espaços e ideais de narrativa para que as marcas pudessem 

se comunicar com seus consumidores de uma maneira relevante e engajada. Antes era 

necessário criar uma mensagem que fosse adequada para o meio, agora é preciso criar 

também um espaço narrativo adequado, para que o marketing possa chegar até onde o 

consumidor está, ampliando as possibilidades digitais. As plataformas e ferramentas digitais 

permitem maior interação, pois são ambientes virtuais nos quais o emissor de uma mensagem 

agora também pode ser receptor, facilitando a comunicação.  As mídias sociais aparecem 

como facilitadores, pois são plataformas onde as pessoas estão, e pessoas são influenciadas 

principalmente umas pelas outras. Sabe- se que a recomendação de alguém de confiança 

                                                 
1 Toda vez que um usuário interage com uma ação de marketing gerando informações comportamentais ou 

demográficas que podem ajudar a empresa a entender melhor seu público-alvo e assim criar ações cada vez mais 

eficientes. Elas podem ser (curtidas, comentários, cliques, descurtidas e reações). 
2 “Midiatização é um conceito-chave para a compreensão dos entrelaçamentos que atualmente ocorrem entre 

mídia, culturas e sociedade, quando a lógica da mídia é matriz de relações sociais” (BARICHELLO, 2014, p.4). 
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influi muito mais do que qualquer mensagem, independente do meio, portanto é muito mais 

eficaz para efetivar resultados. Com tantas pessoas com esse poder de falar umas às outras, 

surge então uma grande oportunidade para empresas, que é dar munição a essas pessoas, e 

fazer com que elas usem a plataforma para falar da sua marca.  

Muitas foram as mudanças na comunicação, mudanças essas que antes eram lentas e 

resistentes, mas que alteraram o cenário com o aparecimento da internet movimentando o 

mercado de tal forma que os meios que tem a internet como base de divulgação 

proporcionaram às empresas grandes oportunidades.  

 

No atual ecossistema, é esperado das organizações que elas participem do diálogo, 

instiguem a inteligência coletiva e apropriem-se das potencialidades dos diferentes 

meios tecnológicos, desencadeando a convergência midiática em toda a sua 

plenitude, seja distribuindo conteúdo por diferentes plataformas, ingressando em 

novos segmentos da informação e do entretenimento por meio da promoção de 

narrativas transmídia, perpassando todas as esferas do ecossistema midiático, que 

passa a atuar como matriz de práticas sociais e comunicacionais . (BARICHELLO, 

2014, p.6). 

 

A marca Post-it® por exemplo, apesar de ser uma empresa que começou antes da 

internet e com objetivos palpáveis, com as notas adesivas, surgiu como uma ferramenta 

indispensável para uma comunicação rápida e efetiva ganhou fãs logo no início de sua 

trajetória posicionando-se no mercado como um produto inovador.   

Ao longo da sua trajetória, a Post-it® criou uma grande família de produtos dos mais 

variados possíveis na área de papelaria. A marca transformou seu modo de comunicar 

percebendo a necessidade de participar do diálogo tecnológico e ter a sua presença digital 

para manter seu espaço junto ao seu público.  

Perante a história da marca, este trabalho visa encontrar as estratégias que a marca 

Post it® usa para fortalecer sua marca na ambiência digital, através da plataforma Facebook. 

A plataforma é o objeto deste estudo pois é a única dentre as redes em que a marca está 

inserida que é uma plataforma do Brasil. Para isso foi necessário comentar a trajetória da 

marca Post it® desde sua criação até o contexto atual, identificar como se dá a presença 

digital e descrever as estratégias de engajamento utilizadas na plataforma Facebook. 

Durante a construção do estado da arte foram identificados alguns artigos sobre a 

comunicação no âmbito digital, evolução da comunicação, educação e presença digital de 
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marcas como a Natura3, que apresentam apenas analises de como está a presença digital da 

marca hoje. 

 A respeito da marca Post it®, objeto de estudo deste trabalho, foram localizados artigos 

em blogs e sites tratando de forma indireta do post it como produto, sobre seu surgimento e o 

quanto é inspiradora a história do icônico papelzinho amarelo.  Sobre a marca, foi localizado 

um livro chamado Solução Rápida de Problemas, do autor David Straker, sobre as 

aplicabilidades do produto, e uma breve descrição da sua história. Em grande parte dos 

artigos acadêmicos encontrados, os pesquisadores localizam da 3M®, empresa que criou a 

Post it®, abordando as estratégias empreendedoras para criar produtos inovadores.  

Como base teórica foram pesquisados trabalhos sobre redes sociais, era digital e 

comunicação organizacional. Dos assuntos estudados para o presente trabalho, destaca-se 

Tércio Strutzel (2015), com o livro Presença Digital, que trata das ações de comunicação no 

ambiente da internet e o processo de inclusão e educação digital dos indivíduos e Martha 

Gabriel e suas teorias sobre as ondas da Web no marketing digital. 

Apesar de todo esse embasamento, pouco se fala nas marcas que surgiram 

anteriormente a era digital e como sobreviveram e se mantém neste ambiente. O presente 

trabalho poderá servir como referência de caso, em que uma marca foi se adaptando às novas 

tecnologias e reavaliando suas estratégias comunicacionais fazendo o uso das mídias sociais 

através de plataformas. Para o âmbito acadêmico da comunicação, esta pesquisa se valerá 

quanto a quais as estratégias do meio digital é possível explorar e assim aprofundar mais os 

estudos.  

Esta monografia está dividida em quatro partes, e apresenta no capítulo 1 uma breve 

introdução, seguida do referencial teórico que aborda a comunicação e sua evolução, 

contando com subseções onde fala-se de internet, ambiente digital, presença das marcas nesta 

ambiência, como as redes sociais.  

Em seguida o terceiro capitulo traz a metodologia utilizada no estudo. 

Sequencialmente, o quarto capitulo traz as discussões e analises, de maneira que, ao final, 

deste trabalho fiquem expostas as considerações resultantes desta análise.  

 

  

                                                 
3 Natura é uma empresa brasileira que atua no setor de produtos de tratamento para o rosto e o corpo, banho, 

óleos corporais, perfumaria, cabelos, proteção solar, e infantil é uma das 10 empresas mais inovadoras do 

mundo. Disponível em: <http://www.natura.com.br/> Acesso 27 de mai. 2016. 
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2 COMUNICAÇÃO, CONTEXTO E ESTRATÉGIAS 

 

Neste capitulo trataremos sobre a evolução da comunicação no meio organizacional e 

suas estratégias frente ao atual cenário, o ambiente digital. Falaremos sobre o contexto da 

publicidade ao decorrer do tempo e utilização adequada de possibilidades através das 

estratégias e conexões entre o espaço virtual e a vida real.  

 

 

2.1 EVOLUÇÃO DA COMUNICAÇÃO 

 

A palavra comunicar vem do latim, communicare, que significa “tornar comum”, e é 

por meio das comunicações que acontece a troca de informações entre as pessoas, diminuindo 

dúvidas de que o aperfeiçoamento interfere no comportamento de cada indivíduo aumentando 

a velocidade do processo de conhecimento (Pereira e Fonseca, 1997). 

Para Freixo (2006) a palavra comunicação é abstrata e, como todas as palavras, possui 

múltiplos significados.  Ela já é utilizada há muito tempo, embora não com o sentido que 

conhecemos hoje já que o mesmo é bem recente.  Como os atos da fala, escrita e até mesmo 

os relacionamentos acontecem de forma tão natural muitas pessoas acreditam que a 

comunicação se limita a isso, mas Freixo (2006, p, 23) explica que: 

a comunicação se alarga de tal maneira que acreditam ser a solução para todos os 

problemas do homem e até da própria sociedade. A comunicação invade assim todos 

os campos, desde a área de relações humanas, passando pelo marketing, dos meios 

políticos, da imprensa, do campo do audiovisual, da publicidade, da esfera religiosa, 

da psicoterapia individual ou de grupo, das organizações, sem falar como é obvio da 

informática, inteligência artificial, até as próprias ciências cognitivas. 

 

Freixo (2006) acrescenta que comunicação é a situação de dialogo na qual com duas 

pessoas (emissor/ receptor) conversam, ou seja, trocam ideias, informações ou mensagens. 

A comunicação teve que ir se adequando a quem queria comunicar, deixando a 

comunicação em massa para trás e investindo em uma comunicação integrada, de forma mais 

particular, estar presente onde o consumidor está, seja aonde for.  Essa comunicação integrada 

se espalhou com as diversas ferramentas e plataformas como as redes sociais onde as pessoas 

estão ligadas diretamente as mensagens, criando a necessidade de construir a imagem da 

marca também no digital. 
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A comunicação assim como sociedade, mudou muito desde o tempo das cavernas até a 

chegada da internet. De acordo com Mc-Garry (1997) citado por Angeloni (2010) a sociedade 

pode ser segmentada em etapas ou ondas da seguinte forma: 1) Oral; 2) Do alfabeto; 3) Do 

manuscrito; e 4) Da eletrônica.  

Na onda oral, a voz humana era o único meio de transmissão de conhecimentos e 

informações. Segundo McLuhan (1964) citado por ANGELONI (2010, p. 8) “o meio de 

informação mais rico no universo da comunicação, pois envolve todos os sentidos 

intensamente”. Esta onda tem como principais características o uso de redundância de 

informações, mensagens repetidas por meio de contos e narrativas, comunicação para 

pequenos grupos, e boa memória dos envolvidos na comunicação. 

As ondas do alfabeto e manuscrito minimizam as restrições da fala, que surgiu de uma 

evolução dos sinais que vai de ícones a símbolos. Com base no alfabeto e no manuscrito, 

Angeloni (2010) cita as seguintes características: a escrita combinada com os signos, criando 

uma ligação entre os dois modos de comunicação e intensifica a função visual, além do 

registro permitir que o conhecimento, a partir de então, possa ser transmitido para as gerações 

futuras. 

A tipografia foi considerada a primeira revolução da informação e para Mc-Garry 

(1990), citado por Angeloni (2010, p. 9) a imprensa revolucionou, uniformizou a ortografia, o 

uso educado da língua, influenciou os padrões de organização e a recuperação do 

conhecimento registrado. Citando ainda como principal característica a preservação do 

conhecimento e as interpretações geradas pelo próprio leitor.  

 A quinta onda, a eletrônica, surgiu de forma restrita só para algumas instituições 

através dos computadores e hoje está por toda parte e não parou de crescer e com a 

convergência das tecnologias, surge o conceito de rede que revoluciona novamente a área da 

comunicação.  

Lévy (1993) citado por Angeloni (2010) destaca como principais características da 

etapa da comunicação eletrônica: o computador pessoal e a formação de redes transformaram 

a informática em um meio de comunicação de massa, onde é possível trabalhar com a 

imagem e o som tão facilmente quanto com a escrita e o rompimento entre tempo e espaço 

que se transforma em tempo real. É possível inferir que as ondas se completam, uma 

complementando a outra, e, assim propondo uma melhor comunicação dos seres humanos. A 

partir dessas características que tem a onda eletrônica, da transformação do que é átomo em 

bits, os meios tornam-se digitais e as possibilidades aumentam. Para Manieri apud 
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Negroponte (1995) a digitalização vai tornar o receptor o próprio editor das informações que 

quer receber. O receptor pode atuar como sensor dizendo ao aparelho receptor que bits 

selecionar. 

Baldissera apud Manieri (2011: p.6) ainda nos diz que: “os indivíduos com os quais as 

organizações se comunicam, constroem sentido a partir de um processo interpretativo, que 

poderia ser potencializado diante dessa nova natureza dos meios de comunicação digitais”.  

E para fazer uma comunicação coesa e eficiente para esse “novo” tipo de “receptor” é 

preciso alinhar estratégias de comunicação para alcançar o consumidor.  

Recuero (2009) diz que o indivíduo é um emissor massivo em potencial. Pode difundir 

mensagens e ideias através de e-mail, chats ou mesmo em listas de discussão e websites. Pode 

difundir sua música através da gravação da mesma em um formato que seja manipulável 

através da Internet. Pode gravar um vídeo em uma câmera digital e divulgá-lo. Enfim, as 

possibilidades são inúmeras. Cada indivíduo é um emissor e um receptor simultaneamente na 

Rede. 

Assim fica cada dia mais complexo para as empresas competirem com esses 

produtores de conteúdo, exigindo que as comunicações das organizações sejam assertivas em 

suas estratégias e falem a linguagem dos consumidores.  

 

 

2.2 ESTRATÉGIAS COMUNICACIONAIS 

 

As origens do termo estratégia estão na Grécia Antiga, utilizado especialmente no 

campo de batalhas e guerras, mas a partir do início do século XX, com a Segunda Revolução 

Industrial, o termo passou a ser aplicado também no contexto dos negócios (SAAD, 2008).  

Segundo Delbono et. al. (2015) os anos 1990 foram muito importantes para a evolução 

da comunicação empresarial pois foi representada pela criação de um modo que unia em uma 

mesma gestão, comunicação interna, mercadológica a institucional, tendo como resultado 

uma mensagem rigorosa emitida por uma empresa para seus públicos de interesse e a 

transformação da comunicação com o surgimento da internet civil.  

“Até o início da década de 1990, falar de estratégia para empresas de comunicação 

ainda era falar dos procedimentos gerais do processo de planejamento estratégico”. (SAAD, 

208, p. 41), e foi nessa época que iniciou a aceleração das transformações envolvendo o 
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contexto tecnológico e trazendo a “generalização de uso das tecnologias digitais como o novo 

paradigma”. 

É importante que os princípios da estratégia sejam abordados de forma criteriosa para 

que o desempenho organizacional seja satisfatório e a comunicação possa ser instituída como 

fluxo e, não, reduzida a um sistema de informações (BALDISSERA, 2001).   

Saad buscou em Manovitch (1992) três vetores de orientação de uma estratégia 

baseada em mudanças tecnológicas: 

 

medidas rotineiras que busquem elevar a qualidade e a produtividade; -projetos 

inovadores para ter acesso a tecnologias de base, internalizar tecnologias 

determinantes ou acompanhar tecnologias emergentes; -ações empreendedoras para 

enfrentar rupturas tecnológicas imprevistas, promovendo alianças estratégicas ou 

investindo em novas unidades de negócio (SAAD, 2008, p. 42). 

 

A partir da indicação dos vetores mencionados, um novo fator passou a ser levado em 

consideração, que é “a influência da relação da mídia com a sociedade e o seu papel formador 

e transformador da opinião da própria sociedade” (SAAD, 2008, p.42). E para dar conta desta 

indicação, o cenário publicitário articula os meios de comunicação, incluindo as práticas de 

recepção, produção e circulação do processo comunicativo e considera tanto as práticas, as 

estratégias comunicacionais4 e a estrutura vigente. 

Dentro deste contexto, a publicidade sofreu mudanças ao longo do tempo e as 

organizações precisaram se organizar para ter capacidade de produzir conteúdos mais 

complexos e utilizar adequadamente as possibilidades, mas para isto é preciso criar conexões 

entre o espaço virtual e a vida real do consumidor. 

No livro “A Cauda Longa”, escrito por Anderson (2006) percebemos a diferença entre 

as estratégias utilizadas no ambiente tradicional para as estratégias utilizadas no ecossistema 

da internet, já que no primeiro a prioridade das empresas é oferecer um grande volume de um 

produto cuja demanda é alta; e na web as empresas podem disponibilizar muitos produtos, já 

que por menor que seja a procura, sempre existirá algum consumidor interessado. E sabendo 

que os websites das empresas não têm espaços limitados, as marcas podem disponibilizar 

todas as informações e/ou produtos que conseguem oferecer e a publicidade digital ganha 

uma ampla área para se instalar e conquistar a atenção do público e aí é que está a 

importância da pesquisa e das estratégias comunicacionais que vão ser utilizadas.  

                                                 
4 “As estratégias comunicacionais são o modo como os emissores/receptores constroem e dispõem efeitos de 

sentido na cadeia de comunicação” (BALDISSERA, 2001, p.3). 
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Comunicação e estratégia são conceitos imbricados e isto nos direciona para uma nova 

forma de compreender a estratégia de comunicação – seja planejada ou não – mas, que tem 

tudo a ver com o mundo dinâmico do qual fazemos parte e nos exige respostas cada vez mais 

rápidas para as pressões colocadas pelo mercado e pela sociedade de uma forma geral 

(PÉREZ, 2012). 

Em um primeiro momento, Pérez (2006) considerava que as estratégias 

comunicacionais tinham seis enfoques que resultavam da organização das marcas e seus 

públicos onde as ações deveriam ser planejadas de forma prévia e revisadas periodicamente 

para que as falhas no processo fossem logo identificadas e sanadas.  Nesse tipo de construção 

de comunicação as estratégias precisavam ser claras, e “as formas e tipos de comunicação 

devem ser integradas e gerenciadas por meio de uma política global, ancorada em uma 

linguagem comum, evitando sobreposições das atividades comunicacionais” (ANGELONI, 

2010, p. 69), fazendo assim uma comunicação linear.  

O contexto exposto coloca em cena uma nova construção conceitual de Pérez (2012), 

que considera quatro premissas, a partir das quais é possível compreender estratégia não mais 

como um método estático e linear e sim enquanto prática social. 

 

Tabela 01 - Premissas a partir da nova construção conceitual das estratégicas 

 

1 – O pensamento complexo de Morin e os novos paradigmas científicos dos séculos XX e XXI; 

2 – A necessidade de recuperar o ser humano só ou em grupo, mas sempre em relação como o 

verdadeiro protagonista de sua vida e de sua ação; 

3 – As diferenças humanas como causa e como efeito: todos somos diferentes e as estratégias humanas 

estão ligadas a essa questão; 

4 – Entender a comunicação e a estratégia como fenômenos próprios da vida. 

Fonte: Adaptado de Pérez (2012) 

  

A nova premissa leva em consideração o aspecto social e o contexto, que, 

especialmente quando nos referimos ao ecossistema digital precisam ser esmiuçados para dar 

conta da multiplicidade de interesses específicos que o permeiam. Assim, uma boa estratégia 

é aquela capaz de “potencializar os aspectos que diferenciam a organização das demais, está 

relacionada ao jeito próprio, à astúcia particular de ver e fazer, de se posicionar frente aos 

alvos e ameaças” (BALDISSERA, 2001, p.6). O autor coloca ainda que a estratégia correta 

consegue diferenciar a empresa das concorrentes e agregar valor à sua instituição. 
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Desta forma, a principal finalidade de uma estratégia de comunicação é, a partir da 

compreensão das atividades organizacionais, esclarecer às autoridades e ao público em geral a 

respeito da sua verdadeira natureza e as metas que deseja alcançar (ANGELONI, 2010). E a 

estratégia é importante, pois faz com que todos os integrantes da organização busquem 

construir uma visão compartilhada. Mas, para isto, faz-se necessário transformar a realidade, 

tomando decisões e assumindo riscos calculados que modifiquem o contexto tornando as 

coisas melhores a fim de cumprir as, metas estabelecidas. Especialmente no caso da 

publicidade, que está em evolução permanente e participa do desenvolvimento dos meios de 

comunicação, inventando e reinventando linguagens a fim de se adaptar ao contexto na qual 

está inserida. 

 “A reconfiguração do ecossistema midiático, trazida pela era digital, interfere nas 

lógicas pelas quais as organizações se comunicam, se constituem e se legitimam perante a 

sociedade” (BARICHELLO, 2014, p.7). O que temos visto é a ampliação das possibilidades 

interativas em novos fluxos comunicacionais que se estabelecem com a inserção da ambiência 

digital, que rompe barreiras e consegue alcançar os consumidores de forma imediata. Ciente 

deste contexto, as organizações necessitam pensar estrategicamente antes de tomar qualquer 

decisão comunicacional. 

Sendo assim, é importante deixar claro que a “estratégia é um conjunto de regras de 

tomada de decisão em condições de desconhecimento parcial. As decisões estratégicas dizem 

respeito à relação entre a empresa e seu ecossistema” (ANSOFF, apud PEREIRA, 2011, 

p.65).  Lupetti (2000) explica que o termo tem origem militar, mas já é comum em todas as 

áreas do mercado. 

 Para Belmman, citado por Lanzer e Lopes (2008, p. 128)  

 

Estratégia é definida como um conjunto de regras para gerar valores dos controles 

ótimos que devem ser adotados para cada estado possível do sistema em 

determinado instante, observando-se que o estado do sistema em um momento 

qualquer é dado pelos valores assumidos pelas variáveis exógenas do presente e 

variáveis endógenas do período passado e pelo conjunto de parâmetros que define o 

sistema (uma estratégia pode ser sintética, por exemplo, uma equação de controle 

retroalimentado.  

 

Lupetti (2000, p. 107) relata que “a estratégia deve orientar o caminho a ser seguido e, 

como todo caminho, deve ser realizada passo a passo. Ela é definida em função de todas as 

análises realizadas, dos objetivos estabelecidos, das metas e do posicionamento que se deu ao 

produto ou empresa”. A autora ainda reforça que quando trabalhamos a estratégia na área da 

comunicação é preciso prestar muita atenção para não confundir o que é uma estratégia da 
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área da mídia com o que é estratégia destinada aos veículos ou mesmo com os tipos de 

campanhas, pois “mídia, veículos e tipos de campanhas não são exemplos estratégias”. 

(LUPETTI, 2000, p. 107). 

Os tipos de estratégias são variáveis e cabe a cada empresa escolher o que mais se 

adapta ao seu contexto. Oliveira, citado por Pereira (2011) propõe que na escolha das 

estratégias, cinco aspectos sejam considerados: 1) o resultado que se espera alcançar; 2) as 

alternativas que a empresa pode seguir na busca pelos resultados; 3) os recursos disponíveis 

para todo o processo; 4) o nível de risco aceitável de interação com o ecossistema para a 

formulação e implementação; e, 5) o comprometimento que a alta administração têm com o 

processo decisório inerente à estratégia que está sendo desenvolvida. 

As opções estratégias, portanto, dependem do contexto que envolve o produto e a 

empresa no mercado. Lupetti (2000) aponta 8 alternativas: estratégia de informação, 

estratégia de testemunho, estratégia de comparação, estratégia de humor, estratégia ofensiva, 

estratégia de defesa, estratégia indiferenciada e estratégia de posicionamento. 

 

Figura 01 - Estratégias de Comunicação 

 

Fonte: Adaptado de: Lupetti, (2000). 

 

A estratégia de informação, como o nome já diz deve informar algo, e “caracteriza-se 

pela prioridade que dá as informações de um produto ou empresa” (LUPETTI, 2000, p. 107). 

Serve para informar os atributos dos produtos, suas vantagens e benefícios e normalmente é 

utilizada no lançamento de algo novo, mas também pode servir para trazer alguma 

informação nova sobre algo já existente. 

Já a estratégia de testemunho “é bastante aplicada para dar credibilidade ao produto”. 

(LUPETTI, 2000, p.108). Esse tipo de estratégia pode fazer o uso de celebridades ou ainda 

tomar o depoimento de um consumidor, ou seja, o testemunho de alguém é a comprovação de 

que o produto ou serviço funciona. 



19 

 

A estratégia de comparação como o próprio nome diz, compara um produto com o do 

seu concorrente, esse tipo de estratégia é bom para os dois lados da concorrência, mas é 

importante ter cautela para não insultar a imagem do concorrente. 

Estratégias de humor dependem de alguns fatores como público e finalidade do 

problema a ser resolvido na comunicação. Apesar de ser uma estratégia bem atraente deve ser 

usada com cuidado para que não abra brechas para que o consumidor entenda a mensagem de 

outra maneira e toda a estratégia se perca. “Se bem estruturada e bem-feita, pode trazer 

excelentes resultados”. (LUPETTI, 2000, p. 109). 

A estratégia ofensiva é mais agressiva, e refere-se aos concorrentes tentando atingir 

suas fraquezas. Essa estratégia ataca, usando a seu favor a vulnerabilidade do concorrente. 

Geralmente é utilizada para ganhar mais espaço no mercado onde o concorrente já está 

presente. 

Estratégia de defesa “é normalmente utilizada pelos líderes de mercado, com grande 

posição competitiva. Os líderes além de utilizá-la, mantém constante inovação tecnológica em 

seus produtos”. 

A Estratégia indiferenciada “é recomendada para fixar as marcas de empresas ou 

linhas de produto”. Lupetti (2000, p.110).  E a oitava estratégia citada por Lupetti a de 

posicionamento, para ser trabalhada, primeiro é necessário que se entenda que as pessoas não 

compram produtos, compram a solução para algum problema que têm. É preciso fazer com 

que o consumidor associe a marca a alguma palavra que se faça presente em sua cabeça, 

quando consegue fazer esta associação palavra e marca, dificilmente um concorrente poderá 

usa- lá. 

Já para Pérez (2014) existem além das bases cientificas sete paradigmas5 para apoiar a 

nova teoria estratégica. Esses paradigmas já vêm mostrando mudanças como a própria 

concepção de estratégia, usando o termo que o próprio Perez criou “estrategar” para definir o 

ato de criar estratégias.  

Dentre estes apontamentos também temos a gestão do conhecimento, que é 

fundamental para que as empresas sejam protagonistas em sua produção de significados. O 

quarto aspecto diz respeito a transformação no enfoque das estratégias, que antes era 

associada a estratégias de conflito, sendo percebida como uma forma de derrotar os inimigos, 

agora tem como proposta na nova teoria que a estratégia seja usada para valorizar o diálogo.  

                                                 
5 O paradigma bio-antro-psico-sociocultural, paradigma sistêmico, paradigma informacional, o paradigma de 

decisão frente à incerteza, o paradigma prospectivo, o paradigma pragmático-cultural- narrativo da comunicação 

e o paradigma da complexidade. 
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A quinta transição segundo o autor Peréz (2014) diz respeito a matriz de estudo “deve haver 

uma migração de estudo focado na economia para a comunicação isso justifica a partir do 

momento em que as estratégias ensinadas nos bancos das salas de aula têm como foco 

quantitativo e centrado no alcance de lucros, um modelo de ensino que esquece o ser 

humano”. 

Assim a comunicação aparece como um processo facilitador da união entre estratégia 

e pessoas com valor simbólico com foco na qualidade. Echerique (2014) afirma que é preciso 

aprender a “estrategar” a comunicação no plano individual, organizacional e social. 

Kunsch (2008) ressalta ainda a importância da comunicação nas organizações:  

 

Todas as organizações, independentemente de seus modelos administrativos e de 

outros atributos que lhes conferem identidade em relação a outras organizações, têm 

na comunicação um processo complexo, integrante de suas políticas, seus 

planejamentos e suas ações.  

 

O autor ainda complementa que os fluxos de comunicação acontecem por meios de 

comunicação, tanto os tradicionais como os já conhecidos jornais por exemplo nos meios 

modernos como o digital onde acabam reunindo inúmeros outros meios de comunicação. 

Diante deste cenário no qual inúmeras são as possibilidades de comunicar, a 

comunicação organizacional precisou se reconfigurar perante o impacto das tecnologias 

digitais nos processos de comunicação, não mais apenas pelos apontamentos tecnológicos, 

mas por questões de mudanças sociais. O ambiente oportunizado pela Internet funciona como 

um espaço de fluxos6 da comunicação e se mostra apto para o uso das estratégias de 

Publicidade e Propaganda, especialmente para ampliar a visibilidade institucional e criar 

relacionamentos. Isto porque a 

propaganda é um dispositivo de grande eficácia que anuncia a disponibilidade e 

onde os produtos podem ser encontrados, descreve sua qualidade e seu valor, 

infunde personalidade nas marcas e, ao mesmo tempo, define a personalidade das 

pessoas que compram os produtos e nos entretêm. Mais que um reflexo da sociedade 

e de seus desejos, a propaganda pode principiar e acabar com modismos, tendências 

e crenças – algumas vezes, por si só. (ARENS; SCHAEFER; WEIGOLD, 2013, p. 

22). 

 

 Em 1974 Raymond Williams observou a experiência cotidiana dos sujeitos, 

desenvolveu a noção de fluxo e de lá para cá, aos poucos, o conceito começou a ser 

incorporado nas pesquisas em comunicação no contexto brasileiro (PIEDRAS; JACKS, 

2006). Neste contexto, “o fluxo publicitário articula produtos e universos simbólicos com as 

                                                 
6 A noção de “fluxo” torna possível identificar o papel vinculador da publicidade com o mundo social, 

explorando seu processo, suas práticas, a forma de seu discurso (PIEDRAS; JACKS, 2006). 



21 

 

práticas cotidianas [...] a publicidade influencia estruturalmente o consumo dos receptores e, 

simultaneamente, tem sua configuração influenciada pelas realidades, desejos e valores destes 

sujeitos” (PIEDRAS; JACKS, 2006, p.11).  

Dessa forma Kunsch (2008) afirma que a estratégia está na disposição de conteúdos 

relevantes e prazerosos, caracterizado segundo a sensibilidade dos consumidores, levando em 

conta que eles estão geograficamente distantes uns dos outros apenas por um tempo virtual.  

  

2.3 AMBIÊNCIA DIGITAL 

 

Desde o início da internet, nos anos 1990 até agora, presenciamos mudanças 

consideráveis na forma de consumir o material disponível na web. Da internet estática – 

apenas de leitura, para a internet da mobilidade – da participação.  

Segundo Strutzel (2015) a internet comercial no Brasil, que recém completou vinte 

anos de existência, é a caçula dos meios de comunicação, entretanto ela teve um tempo de 

adesão e popularização significativamente menor do que outras mídias como cinema, rádio 

e TV, os quais demoraram algumas décadas para se consolidar.  

A internet veio para ser um novo meio de comunicação, mais do que se adequar a 

realidade das pessoas, a internet em pouco tempo modificou o modo de consumo, a maneira 

como nos comunicamos, consumimos produtos e serviços, como buscamos informações e 

entretenimento, internet, um recurso único para obtenção rápida de grandes volumes de 

informação.  

O ambiente digital surgiu com uma velocidade de mudança que ainda não permitiu 

que se conheça todas as ferramentas e opções disponíveis em alto grau de profundidade o que 

interfere no quanto pode-se usufruir desta ambiência.  

Para Gabriel (2010), a proliferação de tecnologias e plataformas digitais oferece um 

cenário fértil para as mais diversificadas ações de marketing. A possibilidade de mensuração 

que o ambiente digital propicia também é uma vantagem enorme em relação aos ambientes 

materiais, tangíveis. O digital oferece oportunidades de vendas, e permite que as empresas 

consigam enxergar todas as estratégias de marketing digital, permitindo que exista a 

possibilidade de testar todas as opções disponíveis até encontrar a que se encaixe no proposito 

da estratégia. Neste ambiente é possível trabalhar com valores de investimentos menores se 
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compararmos ao marketing tradicional. No entanto, para poder se utilizar uma ferramenta 

com maestria, é necessário primeiro conhecê-la.  

Até o século XX o ciclo de vida das tecnologias era maior que ciclo de vida humana 

(as pessoas nasciam e morriam e as mesmas tecnologias estavam lá – carro, avião, telefone, 

rádio, etc), hoje o ciclo de vida das tecnologias é muito menor do que o da vida humana. 

Assim surgiu a necessidade de mudanças profundas na sociedade decorrentes das mudanças 

tecnológicas, que hoje usam a internet como primeira fonte.   

A partir deste momento as transformações da internet e do consumidor não pararam, 

surgiram as plataformas e redes sociais, tudo exigindo maior atenção ao uso dos mesmos. 

Impulsionado pelas mídias sociais, Gabriel (2000) nos diz que de acordo com O’ Really 

Media7 essas transformações podem ser conhecidas como: Web 1.0, Web 2.0 e Web 3.0. 

A web 1.0 de acordo com Gabriel (2010) é a web estática, onde as pessoas navegam 

e consomem informações. Já a web 2.0 é denominada como a web da participação, na qual 

as pessoas usam a web como plataforma para todo o tipo de interação: blogs, vídeos, fotos, 

redes sociais, ou seja, o que chamamos de computação em nuvem que nada mais é que 

armazenar documentos que possa ser acessado de qualquer computador através de uma 

conexão online, fazendo com que qualquer objeto, animal e pessoas possam fazer parte da 

web. Isso é o que chamamos de internet das coisas que é para onde nos encaminhamos. É 

nesta onda que acontece a explosão das redes sociais. 

 

A partir do momento em que a banda larga de acesso a internet se popularizou, a 

plataforma da web 2.0 tornou-se viável e aplicações on-line participativas 

tornaram-se possíveis. A partir daí, observaram-se proliferação das redes sociais 

online e sua doação ao redor do planeta, já que se tornou comum as pessoas 

“estarem” online o tempo todo, permitindo assim, a sua formação. É a partir deste 

momento que temos a web 3.0 semântica onde é preciso encontrar o que mais 

relevante para cada momento, é necessário um novo paradigma de busca e 

organização da informação. GABRIEL (2010, p. 83).   

 

Novos modelos de negócios surgiram graças às novas tecnologias.  Para aproveitar 

as oportunidades criadas pela internet, um conjunto de ações estratégias teve que ser 

analisado e aplicado para que as empresas não perdessem seus clientes para a concorrência. 

Era preciso aproveitar a internet para os negócios, aproveitar recursos sem perder dinheiro, 

                                                 
7 O’ Really Media é uma companhia de mídia americana criada por Tim O'Reilly, que publica livros e websites e 

organiza conferências sobre temas de informática. 
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estabelecer vantagens competitivas e acima de tudo ter uma estratégia coerente, eficácia, ter 

um aliado que acompanhasse as transformações, como o marketing digital.  

 

Marketing Digital é o conjunto de estratégias de marketing e publicidade, 

aplicadas a internet, e ao novo comportamento do consumidor quando está 

navegando. Não se trata de uma ou outra ação, mas de um conjunto coerente e 

eficaz de ações que criam um contato permanente da sua empresa com seus 

clientes. O marketing digital faz com que os consumidores conheçam seus 

negócios, confiem nele, e tomem e decisão de compra a seu favor. (TORRES, 

2010, p.7). 

 

 

O ambiente digital permite novas plataformas para o desenvolvimento de novas 

estratégias de marketing como as redes sociais, busca, plataforma móvel, displays digitais, 

etc. O marketing inserido no contexto digital permite que seja criada uma presença de marca 

coesa e bem estruturada, através das mais diversas plataformas que aliadas as plataformas 

tradicionais compõem estratégias de sucesso.  

 “Presença digital representa a existência de uma entidade nas mídias digitais e 

sociais” (STRUTZEL, 2015, p.87). E o autor informa que para desfrutar com eficiência desta 

presença as empresas têm que estar com posicionamento e as ações planejadas alinhadas com 

as estratégias pretendidas.  

A Presença Digital tem início antes mesmo do conteúdo online que é gerado e 

distribuído, mas o termo ainda não tem seu significado assimilado pelo mercado e se encontra 

em um nível bastante superficial. Colocar em prática a presença digital de uma entidade pode 

parecer simples e intuitivo, mas existem, muitos conceitos, técnicas e metodologias 

fundamentais de serem seguidos. Antes mesmo de iniciarem as primeiras ações online, a 

entidade precisa desenvolver sua cultura interna voltada para os meios digitais. Strutzel 

(2015) identifica quatro fases para se alcançar um modelo satisfatório de presença digital: 

existência, atração, relacionamento e engajamento. 

 

Figura 02-  Fases para um modelo satisfatório de presença digital 

 

Fonte: Adaptado de Strutzel (2015, p. 89-91). 
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Na fase da existência, é necessário se fazer presente, ter um site ou estar na web não 

significa ter presença digital, para isso é preciso atuante na web, atuando de forma constante e 

interagindo com o consumidor.  

Depois de construir a primeira fase da presença digital é preciso atrair o público alvo. 

Se este foi selecionado corretamente e os pontos de contato e conteúdo são relevantes para 

este público, o caminho já está traçado para a atração de audiência qualificada, que terá forte 

potencial para se converter em consumidor. Esta fase requer boa dose de esforço na produção 

de conteúdo, o qual além de ser relevante e ter qualidade, precisa ter uma frequência de 

exposição adequada, mantendo o equilíbrio para não saturar a audiência e nem passar 

despercebido. 

Se o trabalho de atração de público foi bem executado, se inicia um ciclo não tão 

difícil, porem delicado, que é manter um relacionamento estável com a audiência conquistada.  

 

 

[...] nesta fase é imprescindível um acompanhamento muito próximo do feedback 

para cada ação e conteúdo publicado ou compartilhado. Somente com o 

monitoramento constante o administrador das ações consegue perceber alterações 

visíveis nos níveis de visualização e leitura do conteúdo. Quando detectados em 

tempo hábil, é mais fácil entender os motivos de oscilação de audiência e corrigir a 

rota modificando o conteúdo ou propondo testes multivariaveis que indiquem a 

preferência do público (STRUTZEL, 2015, p.90). 

 

 

Quanto ao engajamento Strutzel, (2015, p.91) afirma: “basta entender que 

engajamento é o nível máximo de relacionamento entre a marca e o consumidor, onde este 

acompanha ativamente o conteúdo publicado”.  

Para exemplificar a importância deste processo, Porto (2014) traz o conteúdo de 

engajamento na plataforma Facebook, mostrando o quanto os conteúdos são relevantes para a 

captação da atenção das pessoas.  

Se você curte duas páginas no mesmo dia, página A e página B, você começara a 

receber as publicações de ambas no seu feed. Porem a página A posta um conteúdo 

de você gosta e pelo qual se interessa, por isso você curte e se engaja nos próximos 

dias. Já a página B não produz conteúdo relevante para você e, durante o mesmo 

período você nunca interagiu com ela. Para o EdgeRank8, a página A é mais 

relevante para você do que a B. Dessa maneira, se o seu comportamento se 

mantiver, com o passar do tempo, o conteúdo da página B aparecerá cada vez menos 

em seu feed de notícias. O facebook dará preferência a exibir conteúdo de outras 

páginas e pessoas pelas quais você tem demonstrado mais interesse. (PORTO, 2014, 

p.84). 

 

 

                                                 
8 O EdgeRank é um algoritmo usado pelo Facebook que mede a relevância das publicações para determinar 

quais serão exibidas no feed de notícias de seus fãs, usando diversos critérios. 
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Assim, se todas as fases anteriores foram bem administradas, o sucesso não falhará e o 

consumidor vai se engajar com a marca nos ambientes digitais. 

De acordo com Gabriel (2010, p.105) “a proliferação de tecnologias e plataformas 

digitais oferece um cenário mais fértil para as diversificadas ações de marketing. ” Apontando 

ainda que a possibilidade de mensuração que esta ambiência proporciona é uma vantagem em 

relação aos ambientes materiais, tangíveis, pois o digital permite integração entre peças, por 

exemplo.  

A presença digital se faz através de conteúdos digitais que representam algo. Assim, 

o site de uma empresa é um ponto de presença digital, assim como um banner de 

anúncio dessa empresa em um portal ou em um aplicativo de celular, ou, ainda em 

um display digital no metrô. Portanto para ter presença digital, é preciso ter 

conteúdo digital (GABRIEL, 2010, p. 249). 

 

É em função do ambiente que as melhores estratégias de marketing são traçadas, e 

para que a presença digital tire o melhor proveito deste ambiente, é necessário adequar- se aos 

meios e conhecer a fundo as estratégias e plataformas. O ambiente Digital de marketing 

possui várias tecnologias e plataformas digitais que podem trazer novas ideias de estratégias 

digitais.  

De acordo com Gabriel, (2010) é importante saber que há grande diferença entre 

plataformas e tecnologias com estratégias e redes sociais. Como exemplo, podemos citar o 

Facebook, que não é apenas uma rede social. E sim, uma plataforma de rede social. A rede 

social se forma sobre a plataforma e pode, inclusive, estar sobre outras plataformas também. 

Outro exemplo citado pela autora é o twitter:  “Ele não é estratégia e nem rede social. É 

apenas uma plataforma, e o modo como é usado é que determina as estratégias e a rede social 

que se forma nessa plataforma. A autora acredita que seja importante separar plataformas e 

tecnologias de estratégias, para que essa última possa se utilizar adequadamente das 

primeiras.  
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Quadro 01 -  Comparativo plataformas/ tecnologias digitais de estratégia. 

Fonte: Adaptado de: GABRIEL, Martha. Site Oficial. Disponível em: <http://www.martha.com.br/estrategias-

digitais-de-marketing-2/> Acesso em 23 mai.2016. 

 

A união de tecnologias e plataformas é base para desenvolvimento de estratégias 

digitais de marketing, como por exemplo a presença digital.  Mas é preciso conhecer cada 

plataforma e suas peculiaridades 

Em tempos, onde a interatividade e a experiência são os principais aspectos para o 

sucesso de estratégias de marketing, se faz necessário dar atenção ao digital que é a 

plataforma que dá vazão plena à interatividade, mas não necessariamente à boa experiência. 

Conseguir propiciar uma boa experiência para o consumidor/usuário envolve estratégias de 

marketing que vão muito além da tecnologia em si e dependem de um conhecimento 

profundo do público-alvo. 

Segundo Gabriel (2010), a tecnologia não para, e a cada momento teremos novas 

possibilidades tecnológicas que afetam o ambiente de marketing e ao mesmo tempo ampliam 

o arsenal de ferramentas estratégicas. Desse modo, compreender esse cenário mutante 

complexo e conhecer as tecnologias disponíveis a cada momento constitui um diferencial 

competitivo valioso para as empresas.  

Recentemente é como ouvir falar de engajamento através da interatividade para 

organizações, no entanto esse processo de facilidade que se tem com  a publicidade no 

contexto digital depende da plataforma de mídia e, da forma da execução criativa da marca 

inserida nesse ambiente. 



27 

 

 

 

2.3.1 Mídias Sociais 

 

Os consumidores além de simplesmente usarem a internet, perceberam a 

potencialidade das mídias sociais e começaram a buscar ferramentas que somassem para as 

suas buscas.  

O que acontece normalmente é a confusão entre os termos mídias e redes sociais, tanto 

é, que ao falar em redes sociais, nos parecem soar mais familiar, isso se deve ao fato que, 

redes, existem dentro e fora da internet. De acordo com Strutzel (2015), as redes sociais, no 

ambiente online, são sites onde indivíduos têm suas páginas pessoais, chamados de perfis e 

utilizam esta plataforma para procurar outras pessoas que tenham os mesmos interesses, dessa 

forma, criar suas redes de contatos e discutir seus assuntos em comum.  

Strutzel (2015), ainda nos diz que mídias sociais são ótimas para conteúdo 

informacional, é onde predominam os infográficos, vídeos, slides, ilustrações e fotos, seja de 

caráter informacional ou artístico, as mídias tem um objetivo de comunicação, denominando 

essas matérias como “data visualization” (informação visual). Para Torres (2010, p. 18) o 

marketing nas mídias sociais é construído basicamente do relacionamento dos clientes através 

da internet. E diz ainda, que, é preciso pensar sempre em estratégias de relacionamento.  

A opção para divulgação de empresas na internet segundo Valle (2015) diretor e 

instrutor da Academia do Marketing9, é que ela nos proporciona uma oportunidade de 

aproximação do público-alvo, de forma mais pessoal, dirigida e segmentada. Através dela é 

possível aproximar se de maneira mais efetiva do consumidor e conhecer suas necessidades e 

anseios de um modo mais direto, facilitando assim, não só a criação de estratégias mais 

eficientes para divulgação da marca, como também o conhecimento sobre o público que se 

quer impactar.  

As estratégias de marketing nas redes sociais exigem um prazo de maturação, e por 

isso são consideradas de médio e longo prazo, já que os relacionamentos não são criados da 

noite para o dia, no entanto os resultados destes relacionamentos podem surgir a curto prazo, 

caso as estratégias sejam eficientes e bem executadas. Mas para que isto aconteça é necessário 

que se tenha um planejamento detalhado da estratégia a ser adotada e estar preparado para 

                                                 
9 Disponível em: http://www.academiadomarketing.com.br/marketing-nas-redes-sociais/. 

http://cursodeecommerce.net.br/como-divulgar-uma-empresa-na-internet/
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muito trabalho já que a produção de conteúdo relevante, e interação são quesitos essenciais 

nesta área. Um outro aspecto que devemos levar em consideração é também a capacidade de 

fidelização proporcionada por este tipo de estratégia, já que estes contatos criam laços de 

relacionamento que fazem do retorno do marketing em mídias sociais um dos que mais se 

destaca em uma estratégia de marketing digital.  

É fundamental que uma empresa tenha presença online, no entanto isso não significa 

que ela obrigatoriamente precise estar em todas as redes ao mesmo tempo. As mídias sociais 

devem ser escolhidas de acordo com uma série de fatores como públicos-alvo, mensagens-

chave, objetivos de negócio, entre outros. 

 Ter apenas uma página do Facebook, mas bem estruturada, com altos índices de 

engajamento e uma boa resposta do público-alvo faz muito mais sentido do que estar no 

Facebook, Twitter, Linkedin, Snapchat, Pinterest, Instagram e não ter nenhuma interação em 

lugar nenhum. Quando o assunto é mídia social, não existe fórmula, cada empresa tem que 

construir sua própria estratégia.   

 No entanto sabemos que a plataforma Facebook, é umas das plataformas que está 

melhor preparada para atendar as pretensões das organizações de investir um valor 

relativamente pequeno quando comparado a publicidade tradicional e ter um bom resultado a 

curto prazo. No próximo capitulo vamos conhecer mais sobre essa plataforma que sabiamente 

foi se aperfeiçoando as necessidades dos consumidores.  

 

2.3.1.1 Plataforma Facebook 

  

O Facebook surgiu 04 de fevereiro de 2004 por Mark Zuckerberg como uma rede para 

aumentar os contatos dos alunos que haviam acabado de sair da High School 10e haviam 

entrado na Universidade de Havard. Quando criada tinha o nome de “the facebook”, uma 

alusão ao nome de um livro que era distribuído aos alunos de universidades nos Estados 

Unidos, com o objetivo de criar uma integração entre novos estudantes que viviam um novo 

momento em suas vidas. Posteriormente o sistema que era oferecido pelo Facebook foi 

difundido para as demais universidades e outras escolas até se tornar disponível para qualquer 

pessoal acima de 13 anos. 

                                                 
10 Escola americana. 
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A plataforma parte de um princípio em que a comunicação é mediada a partir de um 

computador e caracterizada como uma rede social de acordo com a classificação de Recuero 

(2009) onde preenche requisitos primordiais de sua definição, como os atores sendo eles, 

indivíduo, instituição ou grupos, que criam uma persona onde através dela se comunicação 

por meio de um perfil, gerando uma interação gerada por meio dos laços sociais originados a 

partir de conexões. 

Hoje, o Facebook não é apenas mais um sistema de relacionamento, e sim uma 

ferramenta rica em geração de trafego para funis e compras de venda. Assim como outras 

ferramentas de marketing digital pode ser muito útil na geração de trafego para o site ou loja 

online de uma empresa, ou qualquer ponto de contato importante. Na internet há um grande 

volume de conteúdo e com isso é cada dia mais difícil de ter o que é publicado visto por todos 

sem fazer uso de estratégias como o Facebook ADS.   

Porto (2014) lembra que há algumas décadas atrás as ruas das grandes cidades 

raramente ficavam congestionadas devido ao baixo número de veículos circulando. Hoje, com 

o aumento da renda e do poder de aquisição do consumidor, ter um carro é algo normal e isto 

causa congestionamentos cada vez maiores. Transformando essa situação para o ambiente 

digital onde as pessoas podem navegar e produzir o conteúdo nas redes. Assim, como o 

exemplo dos carros acontece o congestionamento de informações e ser visto neste 

engarrafamento não é tarefa muito simples.  

Diante este exemplo pode se falar sobre os dois pilares de estratégias que podem ser 

usados na plataforma Facebook para desafogar esse transito de informações, mídia orgânica e 

mídia paga, vale ressaltar que desde o início as empresas ao se apropriarem da plataforma 

pediam funções especiais para o uso empresarial e o primeiro passo para essa direção foi em 

2010, quando foram criados os grupos de discussões.  

As mídias orgânicas são segundo Porto (2014) a mídia ou exposição adquirida 

espontaneamente por uma marca é a opinião dos consumidores em mídias sociais, matérias na 

mídia, menções a marca de modo geral. É a capacidade que a marca tem de através do 

conteúdo lançado, gerar engajamento e naturalmente despertar nas pessoas o interesse em 

dizer o que acham dela e de forma com que se comunica. 

 E as mídias pagas, são as que tem o objetivo de ampliar a visibilidade de marcas, 

como anúncios no Facebook ou google, comerciais de TV, patrocínios entre outros.  

De acordo com Kirkpatrick (2010) o Facebook tem sido usado por muitos governos 

como ferramenta para se comunicar de forma mais eficaz com cidadãos e funcionários, 
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independentemente da situação. E relata que ainda em 2009 Zuckerberg já observava que “o 

Facebook não era uma ferramenta para manter o controle de notícias produzidas em outro 

lugar. Era um instrumento para criar notícias, ali mesmo, no Facebook. ” 

Mas como já estudado neste trabalho há um grande fluxo de informações e isso e o 

que coordena essas aparições das publicações é o Edge Rank, algoritmo do Facebook que 

determina o que vemos na rede social. Este algoritmo é quem decreta qual será o alcance de 

cada publicação em uma Fanpage11 em função do conteúdo que é postado. Desse modo o 

Facebook sabe com quais pessoas, aplicativos e páginas as pessoas mais interagem e assim 

exibe mais do que interessa para estas pessoas. Isto acontece para que sempre tenha conteúdo 

interessante nos feeds de notícias.  

Porto (2014) nos diz que tudo que vemos no Facebook é acompanhado por este 

algoritmo e cada ação executada como os links clicados, fotos visualizadas, páginas 

acessadas, aplicativos usados inserida na formula da figura (02) que possui três elementos: 

(U) afinidade, (W) peso e (D) tempo.   

 

 

Figura 03 -  EdgeRank: algoritmo do Facebook. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: < http://www.camilaporto.com.br/2012/09/12/desmembrando-o-edgerank-saiba-como-

ele-influencia-no-conteudo-que-voce-consome-no-facebook/> Acesso em 01 set. 2016. 

 

Na fórmula ilustrada na figura 03, o (U) significa afinidade, ou seja, refere-se à 

aproximação, relacionamento entre marca e fã. A afinidade é criada com base nas interações 

dos Edges, ou seja, com o conteúdo que uma empresa posta por exemplo. Assim entende-se 

que quanto mais curtidas, comentários e compartilhamentos, visualizações de fotos e vídeos 

                                                 
11 Fanpage ou página de fãs é uma página específica dentro do Facebook direcionada para empresas, marcas ou 

produtos, associações, sindicatos, autônomos, ou seja, qualquer organização com ou sem fins lucrativos que 

desejem interagir com os seus clientes no Facebook. 
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uma postagem tiver, maior é o envolvimento dos fãs com o conteúdo produzido, aumentando 

assim as chances do que for publicado ser visualizado pelos mesmos.  

O (W) representa o peso, esse diz respeito ao tipo de interação da pessoa frente ao 

conteúdo, assim cada ação tem um peso diferente, um curtir por exemplo teria menos peso 

que um comentário em uma publicação. A explicação para isto se deve ao fato de que para o 

Facebook se leva mais tempo para comentar do que para clicar em curtir.  

E o terceiro elemento, o (D) que finaliza a formula, aponta que, quanto mais tempo de 

publicação o conteúdo possui, menor será o valor dado ao engajamento com ele. Deste modo 

o Facebook garante que os feeds se mantenham sempre atualizados, pois atualizações recentes 

são necessárias para que se alcance engajamento (PORTO, 2014). 

Com esses elementos chegamos a um valor, (uma nota) determinada pela plataforma 

para definir o algoritmo de um usuário para com outro ou de um usuário com uma página. Os 

valores de cada elemento não são revelados para que não seja fácil a manipulação para 

aparecer sempre no feed de notícias dos internautas.  

Através do EdgeRank, cada post que é publicado recebe uma pontuação que determina 

qual o seu nível de exposição. Quando a pontuação é baixa, nem todas as pessoas conseguirão 

vê-la. Ao contrario se a pontuação é alta, maior é a distribuição do post e consequentemente 

maior será o destaque dado a ele. O Edge Rank funciona como um termômetro dos posts no 

Facebook.  

Mesmo não sabendo o quanto cada ação vale, existem algumas estratégias que podem 

ajudar a aumentar o EdgeRank.  Como exemplo temos os anúncios, que chegaram no 

facebook em novembro de 2007, nos quais se tem a possibilidade de usar mídia paga para 

promover uma empresa. Os anúncios no Facebook podem conter texto e foto e podem 

direcionar para um site ou fanpage. Se a opção é divulgar uma fanpage por exemplo, é 

possível promover através de histórias patrocinadas, posts patrocinados e a opção curtir. No 

entanto, Porto (2014) relata que o melhor lugar para promover a fanpage é dentro do próprio 

Facebook, quando as pessoas estão logadas e vivendo a experiência da rede social. 

O Facebook Adworks12 ou Facebook Ads como é chamado oferece vários formatos e 

modelos de anúncios, estes pode ser visualizado em vários locais como podemos observar não 

quadro 02 e figura 03 abaixo: 

 

                                                 
12 Anúncios do Facebook, que podem ser direcionados para atingir diversos públicos e alcançar objetivos de 

negócios para empresas.  
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Quadro 02 - Opções para formato dos anúncios no Facebook 

Tipos de formato Característica 

Barra Lateral direita  Posição mais popular de exibição dos anúncios. 

Feed de notícias Anúncios também podem ser direcionados, para aparecerem no feed de notícias. 

Mobile Usuários do Facebook em dispositivos móveis 

Tela de logout Formato destinado a grandes anunciantes para exibir anúncios na tela de logout. 

Carrossel Veicular até dez fotos/ vídeos em um único anuncio 

Fonte: Adaptado de Porto (2014) 

 

O formato mais conhecido de anúncio são os anúncios no feed de notícias que 

geralmente aparecem a descrição “patrocinado” ao lado esquerdo abaixo do nome da página. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04 - Formatos de Anúncios 

 

 

Fonte: Disponível em: https://lh3.googleusercontent.com/Av8WrWK-

8W39UZXgZqt3PL205uXsm31LTSYRn9W6x6LCOSvIRJYW3c4dLvOxoKUbG30FEck=s125. Acesso em 

01 de setembro.  

 

 

https://lh3.googleusercontent.com/Av8WrWK-8W39UZXgZqt3PL205uXsm31LTSYRn9W6x6LCOSvIRJYW3c4dLvOxoKUbG30FEck=s125
https://lh3.googleusercontent.com/Av8WrWK-8W39UZXgZqt3PL205uXsm31LTSYRn9W6x6LCOSvIRJYW3c4dLvOxoKUbG30FEck=s125
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Barra Lateral direita são anúncios que costumam ter mais alcance, sendo que este 

local onde é posicionado é justamente destinado para fins de anúncios. De acordo com 

Siqueira (2016) os anúncios no Feed de notícias são os que criam mais engajamento, pois 

aparecem como uma postagem normal, só que estes são patrocinados. Já nos anúncios do 

Feed de notícias Mobile é possível ver quando os amigos interagiram com a empresa 

anunciante, outra característica é o nome da empresa que sempre aparece em destaque. Este 

formato possibilita o uso de imagens e vídeos o que estimula o público-alvo a interagir e 

contém ainda a opção de chamada para ação que é opcional, onde é possível ter um botão 

personalizado que incentiva as pessoas a clicarem e agiram conforme for o objetivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 05 - Exemplo de tela de logout 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.clinicamarketing8ps.com.br/novo-formato-aumenta-em-3-vezes-

visibilidade-de-anuncio-facebook/. Acesso em: 20 de outubro de 2016.  
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Segundo uma matéria do Olhar Digital13 o banner da tela de saída ou tela de logout 

como é conhecido já pode ser considerado o produto do Facebook que mais se parece com 

um outdoor do mundo real: um espaço grande e bem visível onde as empresas podem 

divulgar seus produtos e serviços. O que difere este formato dos demais anúncios em portais é 

que no Facebook eles precisam sair da conta para ver a mensagem quando o normal seria que 

os usuários recebessem o anúncio assim que tivessem acesso a página. Além disso escolhendo 

anunciar neste formato o anunciante ganha mensagens que aparecem no feed de notícias dos 

usuários. 

 

 

Figura 06 - Exemplo de formato Carrossel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em <https://www.facebook.com/business/a/online-sales/carousel-link-ads-ideas> Acesso em 

04 de outubro de 2016. 

 

É possível escolher de forma precisa o público que se deseja captar. Pela própria 

característica da rede social, o Facebook permite segmentar o público por sexo, cidade, 

estado, idade, estado civil, profissões, interesses pessoais, da mesma forma ainda é 

possível controlar o quanto pagar. A grande diferença é que o usuário está navegando 

pelo Feed e vê os anúncios nas laterais ou no próprio Feed, diferente do Adwords, em que 

o usuário está buscando pela palavra-chave naquele momento. Isso significa que apesar de 

muito mais direcionado para o público, o anúncio tem uma taxa menor de conversões. 

                                                 
13 Disponível em: https://goo.gl/JJcl39. Acesso em 04 de outubro de 2016. 

https://goo.gl/JJcl39
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Para Porto (2014) os posts devem ser divididos em posts de conversão e posts de 

engajamento, sendo que os posts de conversão têm como foco criar trafego para sites, e-

commerce ou loja virtual, com pretensão de que o fã realize uma compra ou algo do tipo. 

E os posts de engajamento ajudaram a página a manter um bom Edge Rank, estreitando 

laços de relacionamento entre marca e fã.  

Desta forma fica claro que o algoritmo do Facebook é o que determina como se 

dão as relações nas mídias sociais e aponta a relevância de sua aparição para cada pessoa. 

É válido lembrar que se antes a interação das pessoas não era um otimizador deste 

processo, hoje o diálogo e a relação são fatores fundamentais para um bom engajamento. 

No entanto ao perceber a interação dos usuários na rede, fica evidente que nem todos 

interagem do mesmo modo, com mesma frequência e intensidade ou seja com mesma 

participação.  
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3 METODOLOGIA 

 

“A pesquisa qualitativa se propõe a colher e analisar dados descritivos, obtidos 

diretamente da situação estudada; enfatiza o processo mais que o resultado, para o que 

precisa e retrata a perspectiva dos participantes”. (MICHEL, 2015, p.40). Com base neste 

conceito, optamos pela pesquisa qualitativa em um primeiro momento, mas também 

entendemos a necessidade de traduzir em forma de números alguns elementos referentes ao 

nosso objeto. Portanto, a opção metodológica foi pela pesquisa qualiquanti, pois a proposta 

aqui estabelecida inclui interpretar, discutir e correlacionar dados obtidos estatisticamente 

(MICHEL, 2015).  

Como técnica, utilizamos a análise de conteúdo, que é “adequada para analisar 

personalidades, avaliar textos escritos, intenções de um publicitário, conteúdos das 

mensagens, propagandas, de campanha, discursos políticos, obras literárias” (MICHEL, 

2015, p. 87). Lakatos e Marconi (1991) apresentam-nos a técnica da análise de conteúdo, 

como aquela que permite a descrição sistemática, objetiva e quantitativa do conteúdo da 

comunicação. 

 A análise de conteúdo, que foi aplicada neste trabalho, para Junior (2005) se refere a 

um método das ciências humanas e sociais destinado a investigação de fenômenos simbólicos 

por meio de várias técnicas de pesquisa. 

 

A análise de conteúdo é sistêmica porque se baseia num conjunto de procedimentos 

que se aplicam da mesma forma a todo o conteúdo analisável. É também confiável 

ou objetiva porque permite que diferentes pessoas, aplicando em separado as 

mesmas categorias a mesma amostra de mensagens, podem chegar ás mesmas 

conclusões. (LOZANO, 1994, p. 142) 

 

E Bardin (1977) conceitua o método de análise de conteúdo como:  

um conjunto de técnicas de análise de comunicação visando obter, por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção destas mensagens. 

 

 

Na pesquisa qualitativa, a análise de conteúdo, enquanto método de organização e 

análise dos dados possui algumas características.  O foco é qualificar as vivências do sujeito, 

bem como suas percepções sobre determinado objeto e seus fenômenos (BARDIN, 1977). No 

entanto a análise de conteúdo pode ser utilizada para aprofundamento de estudos 
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quantitativos, e, tendo assim uma visão matemática dessa abordagem. Entre as características 

da análise há também a ideia de que a análise de conteúdo seja mais simples e de fácil 

abordagem. Porém esta ideia de simplicidade e de facilidade necessita de algumas 

considerações, visto a sua complexidade enquanto método analítico e, principalmente, a sua 

relação com o processo de elaboração das perguntas acerca do objeto (LIMA, 2003). 

O universo desta pesquisa inclui os posts da Post-it® em sua página no Facebook, 

que é a única rede social em que marca está presente no Brasil.  O período de análise foi de 

maio a outubro de 2016. 

Quadro 03 - Quadro de Coleta de Dados 

 

Mês Data Número de 

posts 

Maio 12/05 

18/05 

19/05 

21/05 

 

4 posts 

Junho Sem 

post 

Sem post 

Julho Sem 

post 

Sem post 

Agosto 01/08 

19/08 

31/08 

 

3 posts 

Setembro 13/09 

22/09 

 

2 posts 

 

Outubro 

11/10 

11/10 

12/10 

20/10 

 

4 posts 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Após a observação do corpus, criamos as seguintes categorias de análise: níveis, que 

identifica em quais fases da presença digital a marca tem relevância.  

Em seguida comentamos a categoria de estratégia, que engloba os links que de 

acordo com Cutts (2016)14 é uma boa estratégia para obter uma resposta direta dos 

consumidores e as estratégias da Lupetti (2000) como a mais recorrente nas redes sociais, a 

estratégia de informação.  

O uso das hashtags, que são importantes para construção de uma identidade da 

marca no digital, conteúdos informacionais no qual podemos fazer uma análise do discurso 

                                                 
14Laurie Cutts, diretor de marketing da Nanigans. 



38 

 

utilizado e o Facebook ADS com as estratégias usadas pela marca quanto a postagens 

orgânicas e mídia patrocinada.  Ainda dentro do Facebook ADS foi elaborada uma 

subcategoria de acordo com os formatos dos posts para descobrir quais deles efetivamente 

funcionam para a marca. E por fim a categoria de interatividade, em que mesuramos 

curtidas, compartilhamentos e demais reações com objetivo de entender a relevância das 

postagens que receberam investimento.  

 

Tabela 02 - Categorias de Análise 

Níveis Existência 

Atração 

Relacionamento 

Engajamento 

Estratégia Links 

Hashtags 

Conteúdos 

Informacionais 

Facebook ADS 

Formato Barra Lateral Direita 

Feed de notícias 

Anúncio Mobile 

Tela de Logout 

Interatividade Curtir 

Comentar 

Compartilhar 

Reactions 
Fonte: Elaborado pela autora.  

 

Com essa análise foi possível identificar o que cada post gera, se são postagens de 

conversão ou engajamento.   
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4 A MARCA POST IT®15 

 

Em 1980 Dr. Spencer Silver, cientista da 3M16, descobriu um adesivo que grudava 

suavemente em superfícies, esse desenvolvimento de novos adesivos era parte de seu trabalho 

como pesquisador. Na época o que descobriu foram microesferas que retinham aderência, 

mas com características de remoção. Em seguida, o time de marketing da 3M, entrou em ação 

fazendo o lançamento do Post it nos Estados Unidos, batizado inicialmente com a marca 

Scotch, e recebendo o nome de "Press and Peel Notes".  E nos anos que sucederam a marca 

Post it® cresceu e não parou de inovar, continua criando novos produtos até hoje. 

O universo da pesquisa compreende as mídias digitais que a marca Post It®  utiliza 

para comunicar-se com seu público-alvo em 2016. 

A 3M companhia do setor de indústria química tem como missão primordial inovar 

por meio da criação e da combinação de tecnologias para encontrar soluções que contribuam 

para o sucesso de seus clientes ou tornem suas atividades diárias mais práticas e seguras. 

Como exemplo de marcas ligadas a inovação da 3M, que foram reconhecidas por sua 

qualidade e diferenciais, pode se citar a  Scotch®, Scotch-BriteMR, Post-it®, NexcareMR, 

ScotchgardMR, NomadMR, Command™ e DurexMR , entre outras.   

De acordo com informações do site da Post it®, a companhia, fundada nos Estados 

Unidos em 1902, expandiu-se para todos os continentes, contando, atualmente, com mais de 

60 subsidiárias e gerando mais de 84 mil empregos diretos ao redor do mundo. Para se ter 

uma ideia da grandeza da 3M, a companhia faturou US$ 30 bilhões em 2011, quase US$ 3 

bilhões a mais que em 2010.  

A Post it®, marca reconhecida por sua qualidade e diferencial é desses negócios de 

sucesso da 3M, teve sua comercialização inicial nos Estados Unidos primeiramente com a 

marca Scotch e com o nome de "Press and Peel Notes" no ano de 1980 e a partir daí não parou 

de crescer, usando das estratégias de inovação e conhecimento de mercado da 3M.  A post it® 

é uma marca que carrega o legado de estratégia e inovação da 3M, se fazendo presente em 

diversas plataformas online, como Facebook17, Twitter18, Linkedin19 e Youtube20. 

                                                 
15 As informações a respeito deste capítulo foram tiradas do Site da Post it®, disponível em:< http://www.post-

it.com.br/3M/pt_BR/post-it-br/> Acesso em: 04/04/2016. 
16 A 3M é uma companhia do setor de indústria química que tem como missão primordial inovar por meio da 

criação e da combinação de tecnologias para encontrar soluções que contribuam para o sucesso de seus clientes 

ou tornem suas atividades diárias mais práticas e seguras.  
17 https://www.facebook.com 
18 https://twitter.com 
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Figura 07 - Post it® na plataforma Facebook. 

 

Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/PostitBrasil/?fref=ts > acesso em 24 maio 2016. 

 

A plataforma Facebook é uma rede social com mais de 1 bilhão de usuários, na qual 

os cadastrados têm uma página pessoal chamada de perfil, que tem uma área principal, 

nominada “linha do tempo”, em que é possível publicar conteúdos em texto, áudio, imagens 

e vídeos. O autor ainda descreve como se dá a interação nesta plataforma:   

A interação estre os usuários acontece a partir dos posts, os quais possuem botões de 

“comentar”, “compartilhar” e a “reactions”21 Outras formas de interação: criar e participar 

de eventos, utilizar jogos, participar de grupos de interesse, categorizar os amigos em lista, 

criar e administrar páginas, e conversar pelo Instant Messenger.22  (STRUTZEL, 2015. P. 

180.) 

Nas outras plataformas em que a marca foi encontrada, temos o perfil no Linkedin 

que conta com 8.673 seguidores e está classificado nesta como bens de consumo.  O perfil 

no Twitter, plataforma que foi uma das primeiras a usar as famosas hashtags23 na qual a Post 

it® está presente desde maio de 2009 e no Youtube, canal de compartilhamento de vídeos 

que a marca está inserida desde 25 de maio de 2006 e conta com 4.295 inscritos no canal até 

a data de hoje.  

                                                                                                                                                        
19 https://www.linkedin.com 
20 https://www.youtube.com 
21 O botão que é uma nova versão do botão curtir tem como função mostrar que há outros sentimentos por trás 

do botão de curtir. Além de “gostar” de alguma coisa, os usuários poderão expressar suas emoções com 

emoticons, que significam “amei”, “haha”, “uau”, “triste” e “nervoso”. As diferentes reações são animadas e se 

mexem conforme o usuário pressiona o dedo na tela. 
22 Instant Messenger é um aplicativo de mensagens instantâneas 
23As hashtags são um modo de catalogar mensagens por temática e organizar facilmente a informação.  
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É sabido que uma marca pode ser capaz de manter seus fãs através de um 

relacionamento forte com os usuários. A maneira como os conteúdos são dispostos nas 

redes sociais é o que constrói essa relação e muitas vezes é a partir dela que o processo 

efetivo de engajamento e conversação é conquistado.  

 

 

4.1 DISCUSSÕES E RESULTADOS 

 

4.1.1 Período da Coleta de dados na Fan page da Marca 

 

Inicialmente o método usado seria o da semana composta, onde o trabalho teve seu 

início em maio de 2016, ao decorrer da análise, percebemos que o número de postagens era 

baixo. Assim optamos por trabalhar com a análise mensal de maio a outubro.  

Definimos de grande relevância analisar se os posts eram orgânicos ou patrocinados 

para qu e pudéssemos entender o quanto isto é importante na construção da presença de uma 

marca. Considerando que posts orgânicos são os que aparecem para os fãs da página que vem 

a postagem e, ao interagirem, essa publicação aparece para seus amigos que podem curtir e 

comentar, de forma natural. Já os posts patrocinados, são aqueles em que a empresa tem 

interesse que determinado público veja a postagem é uma estratégia para aumentar o número 

de pessoas alcançadas de forma fácil e rápida. 

 

Quadro 04 - Quadro de período de Coleta de Dados 

 

Mês Data Dia da semana Horário Post orgânico 

ou patrocinado 

Número de 

posts 

 

 

 

Maio 

12/05 

 

Quinta-feira 

 

17:39 

 

Orgânico 

 

 

 

 

4 posts 
18/05 

 

Quarta-feira 

 

16:03 

 

Orgânico 

 

19/05 

 

Quinta-feira 

 

18:33 

 

Orgânico 

 

21/05 Sábado 18:00 Orgânico 

Junho 0 0 0 0 Nenhum 

Julho 0 0 0 0 Nenhum 

 

 

 

Agosto 

01/08 Segunda-feira 20:53 

 

Patrocinado   

 

3 posts 19/08 Sexta-feira 

 

14:55 

 

Orgânico 
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31/08 Quarta-feira  

- 

Orgânico 

 

 

Setembro 

13/09 Terça-feira 

 

19:09 Orgânico  

2 posts 

22/09 Quinta-feira 13:21 Patrocinado 

 

 

 

 

Outubro 

11/10 

 

Terça-feira 

 

13:50 

 

Orgânico  

 

 

4 posts 
11/10 

 

Terça-feira 

 

14:00 

 

Patrocinado 

 

12/10 

 

Quarta-feira 

 

16:03 

 

Orgânico 

 

20/10 

 

Quinta-feira 16:18 Orgânico 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.1.2 Níveis da presença digital da marca no Facebook.  

 

A partir da análise do conteúdo produzido pela marca Post it® para sua fan page 

durante o período de 12 de maio a outubro de 2016 foi possível observar algumas estratégias 

como as usadas para o Google, que tentam explorar os algoritmos do mecanismo de busca e 

atribuir aos sites rankings mais altos do que eles merecem, no caso do Facebook pode se 

construir esse mesmo efeito com  o uso de links, com a intenção de construir 

relacionamentos e gerar resultados e assim melhorar o engajamento por exemplo.  

 Também foi possível atentar ao fato de que o primeiro e o último mês das coletas 

foram os de maior número de posts, quatro posts mês, sendo que o que os difere são as 

estratégias usadas, já deixando em evidencia a discrepante oscilação na periodicidade durante 

o período de coleta de maio a outubro.  
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Quadro 05 - Quadro de Coleta de dados mês de maio 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

As primeiras postagens coletadas nos permitiram observar o uso de conteúdos 

informacionais, de interesse do público para que chame atenção dos fãs. Como sabemos, 

alguns formatos tendem a chamar mais a atenção das pessoas pelo seu tipo de conteúdo como 

os posts da figura 08 que contém dicas organizacionais de tempo e modos de uso do produto. 
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Figura 08 - Post dos dias 12, 18 e 21 de maio de 2016. 

 

 
Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/PostitBrasil/?fref=ts > acesso em 24 maio 2016. 

 

As postagens feitas nos dias 12, 18 e 21, obtiveram respectivamente 437, 460 e 534 

o que inclui interações, sendo que somente a primeira alcançou uma interação diferente do 

curtir, o amei. O número de compartilhamentos em ordem de coleta foi de 2,4 e 2.  

Quanto as estratégias utilizadas percebemos que não há o uso de anúncios pagos em 

nenhum momento, o que justifica o baixo número de curtidas e compartilhamentos quando 

comparado ao alto número de curtidores. Mesmo o número sendo baixo quando comparado 

ao número de pessoas que curtiram a página é possível considerar que há um bom nível de 

atração, devido ao conteúdo publicado que é de interesse do público.  

Para evidenciar a importância de retornar as interações dos usuários nas postagens, 

separamos a terceira postagem a do dia 19 de maio em uma única figura (09), onde podemos 

ver o crescente retorno tanto no número de curtidas, quanto de compartilhamentos, sendo a 

postagem do mês que obteve mais interações, usando o terceiro nível da presença digital, o 

de relacionamento onde a marca responde aos comentários dos curtidores.    

No post do dia 19 de maio, é possível observar a interação dos curtidores que com 

um post orgânico conseguiu obter na data 592 reações, entre curtidas e reações, 18 

compartilhamentos, além de um número considerável de comentários. 
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Figura 09 - Post de 19 maio de 2016. 

 

Fonte: Disponível em: <https://www.facebook.com/PostitBrasil/?fref=ts > acesso em 24 mai. 2016. 

 

De modo geral, podemos identificar as estratégias usadas no mês de maio com o 

objetivo de engajamento, pois de acordo com alguns pontos encontrados como as 

postagens que quando clicadas redirecionam o usuário para o blog que contém 

informações de como usar o produto ou interações, envolvimento, comentários com 

pedidos de informações, ações que caracterizam a iniciativa do usuário em entrar em 

contato com a marca. 

Durante junho e julho meses de período da coleta de dados nenhuma postagem foi 

feita, com isso podemos concluir que não existe realmente uma preocupação com a 

periodicidade nas postagens. No entanto sabe se que produzir pouco material para uma 

página com um alto número de curtidores pode prejudicar o alcance e engajamento.  

De acordo com Soares, (2016) o Facebook mostra um post no feed de notícias de 

um usuário, com base no quão recentemente o post foi publicado, no número de curtidas, 

comentários e compartilhamentos que um post tem e em quantas vezes o usuário interagiu 

com a página que publicou aquela atualização. Por isso é relevante ressaltar esse 

contraponto entre a falta de postagens versus a qualidade do conteúdo que é entregue aos 

fãs da página.  

No mês que sucedeu esse período, a página retornou com postagens no dia 1 de agosto 

e posteriormente nos dias 19 e 31 de agosto. Assim, como podemos observar no quadro 07 

ainda falta uma certa periodicidade. 
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Quadro 06 - Coleta de dados mês de agosto 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

 É valido ressaltar neste ponto a importância de atualizar com frequência as postagens 

para que de motivos aos fãs para voltar a página. Da mesma maneira funciona com o 

conteúdo de qualidade com maior frequência, então seguindo esta lógica, quanto maior é a 

frequência de novas postagens, mais motivos para que o usuário volte e interaja com a marca. 

Esta periocidade também ajuda quando se tem um objetivo de reconhecimento da marca, 
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neste caso não temos como ter certeza se este era o objetivo estimado pela Post it®, mesmo 

que tudo indique que sim como as chamadas e formatos, já que isto é definido quando o 

anúncio é criado. Essa lembrança segundo o “Facebook para empresas”24 o “lift”25 esperado 

de lembrança do anúncio é uma métrica disponível para as campanhas com o objetivo de 

reconhecimento da marca, visualizações do vídeo ou envolvimento com a publicação da 

Página. 

 

Figura 10- Post 1 de agosto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em: <http://www.post-it.com.br/3M/pt_BR/post-it br/ideias/artigos/utilizando-as-cores-para-

dar enfase/?WT.tsrc=Social&WT.mc_id=SO_post_produtividade&utm_source=facebook&utm 

medium=social&utm_campaign=AlwaysOnQ3>. Acesso em 1 de agos. 2016. 

 

A publicação feita no dia 1 de agosto, teve investimento e alcançou o número de 20 

mil interações entre as reações, 715 compartilhamentos, o número mais elevado de 

compartilhamentos dentre o período de análise.  Esse número alto de compartilhamentos e 

aceitável quando relacionado ao fato do conteúdo publicado ser de interesse dos curtidores e 

da marca ter feito uso da estratégia de patrocinador a publicação.    

                                                 
24 Disponível em: https://www.facebook.com/business/help/1029827880390718?helpref=faq_content 
25 O lift é uma métrica disponibilizada para as campanhas com o objetivo de reconhecimento da marca, 

visualizações do vídeo ou envolvimento com uma publicação na página. Quando se otimiza o lift estimado de 

lembrança do anúncio, os anúncios são exibidos para as pessoas com previsão de estarem mais propensas a 

lembrarem deles. O lift estimado de lembrança do anúncio é o número de pessoas com probabilidade de lembrar 

de um anúncio se forem questionadas dentro de 2 dias.  

http://www.post-it.com.br/3M/pt_BR/post-it%20br/ideias/artigos/utilizando-as-cores-para-dar
http://www.post-it.com.br/3M/pt_BR/post-it%20br/ideias/artigos/utilizando-as-cores-para-dar
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Nitidamente a publicação tem como objetivo a conversão pois cria uma imagem 

clicavel que direciona o usuário ao blog da Post it®. Passando assim por todos os níveis que 

fazem parte das fases descritas para se construir a presença digital. Primeiro a existência que 

encontramos em todas as publicações, logo após pela atração, onde consegue se a atenção do 

público alvo, depois relacionamento, que conta com o conteúdo relevante para o curtidor e 

finalmente engajamento já que o ato de clicar demonstra que o conteúdo além de atrair 

conseguir fazer com que o usuário tivesse uma ração espontaneamente perante o conteúdo.  

Na publicação seguinte é possível notar o quanto investir em anúncios pagos traz um 

retorno rápido. A figura a esquerda que foi publicada originalmente no dia 19 de agosto, 

contou com a interação de seus fãs obtendo 25 cliques, distribuídos entre as reações curtir e 

amar, alguns comentários e nenhum compartilhamento.  

 

Figura 11 - Post do dia 19 de agosto 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em https://www.facebook.com/PostitBrasil/?fref=ts. Acesso em 01 de agos.2016.  

 

Após a publicação receber patrocínio, ou seja, a página ter investido dinheiro para que 

a publicação tivesse alcance esta mesma publicação passou a ter 13 mil interações, 

distribuídas agora entre curtidas, a reação, “amei” e “haha”, além de ter 142 

compartilhamentos. Assim tornando mensurável o salto de interações e o alcance da 

publicação que tem a mídia paga.   

Este post coletado no dia 19 de agosto tem uma característica interessante na busca 

pelo engajamento, que é citada por Porto (2014) que nos diz que com estratégias simples 

como fazer perguntas nas legendas, como feito no post da figura 11 “Por que a nossa cor 

https://www.facebook.com/PostitBrasil/?fref=ts
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favorita muda com o passar do tempo? ”. Esse tipo de estratégia instiga que o usuário interaja 

com a pergunta assim nos permitindo identificar um nível de “relacionamento”, a terceira fase 

onde após atrair a marca deu um retorno para o usuário que teve interesse pelo conteúdo, 

passando assim para a quarta fase descrita por Strutzel (2015) que é o nível máximo o do 

engajamento. Podemos observar isto com o comentário da seguidora Márcia “Cor de rosa” 

onde posteriormente a marca interaje com a fã instigando-a continuar a interação com o 

seguinte comentário: “Oi Márcia, conta para a gente porque o rosa! ”.  

Este post também conta com a estratégia de conteúdos informacionais relevantes, traz 

um conteúdo que é do interesse do público, uma curiosidade, e de maneira discreta atribui 

valor ao produto, quando solicita que as pessoas compartilhem sua preferência de cor de post-

it: “Compartilhe com a gente qual é a sua cor favorita de Post-it e conte porquê. ” 

A partir da interação da marca ao comentário da seguidora Márcia, podemos perceber 

os aspectos das novas premissas das estratégias que potencializa os itens que diferenciam a 

marca, neste caso no aparente interesse da marca em saber o porquê da escolha da cor citada. 

E isto é relacionado ao jeito único, à inteligência de apresentar e posicionar-se frente aos seus 

consumidores como uma marca empática, assim diferenciando a empresa das concorrentes e 

agregando valor.  

No final do mês de agosto surgiu o primeiro anuncio para mobile durante o período da 

análise.  

Figura 12 - Facebook Ads, anúncio para mobile de 31 de agosto de 2016 

 

 

Fonte: Timeline do facebook do autor. Acesso em 31 agos.2016 
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O anúncio coletado no dia 31 de agosto é o que chamamos de anúncio para mobile, no 

feed de notícias, que tem a estrutura do anúncio de links, formada por alguns itens básicos 

como: imagem, título da página, descrição da página, URL de visualização, quantidade de 

interações e botões de curtir, comentar e compartilhar como podemos observar na figura 11.  

Este formato de anúncio é o mais comum pois permite definir bem os objetivos tanto 

quanto para quem se quer que o anúncio apareça como definindo por exemplo o modelo do 

mobile, como a finalidade, como aconteceu no caso acima que tem como objetivo de 

despertar a atenção das pessoas que já são curtidoras da página através de conteúdo e 

chamada instigadora onde fala sobre a nova página: “A nova página da Post it® Brasil está 

incrível, de só uma olhadinha no que preparamos para você” 

 O formato traz várias possibilidades neste caso, apesar da imagem já ter sido usada 

antes, como analisamos neste trabalho na figura 07 do 18 de maio, agora ele está como um 

link patrocinado, trazendo outro viés.  

Quanto a estratégias, identificamos como um post patrocinado, ou seja, fazendo uso 

do Facebook ADS, devido a descrição logo abaixo do nome da marca com o indicativo de 

“patrocinado”, características das postagens pagas. 

Este post tem uma publicação paga e contava na data de 31 de agosto com um total de 

4.881 interações em sua postagem, entre elas “curti”, “amei” e o “haha”, além de 4 

comentários e 8 compartilhamentos. 

 

Quadro 07 - Coleta de dados mês de setembro 

Fonte: Elaborado pela autora 
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No mês de setembro pode-se observar que duas novas estratégias foram usadas. O uso 

de hashtags e o anúncio em formato cascata. 

O primeiro post, do dia 13 de setembro, é um post orgânico que fez uso de estratégias 

bem conhecidas no twitter, mas que foram introduzidas no Facebook em julho de 2013. As 

hashtags são palavras que aparecem como hiperligações. Com um clique nessas ligações as 

pessoas são enviadas para uma listagem onde é possível ver outras publicações que utilizaram 

as mesmas hashtags. Na plataforma Facebook ao clicarmos na palavra hiperligada nos é 

mostrada uma listagem de mensagens publicadas por perfis e páginas onde determinada 

hashtags foram usadas.   

Da maneira em que estão dispostas as hashtags na postagem do 13 de setembro, 

quando colocadas no início de uma palavra torna instantaneamente essa palavra clicavel, de 

forma que quando alguém clica no mesmo hashtags, o seu conteúdo é indexado naquela 

categoria.  

Para as empresas isto é favorável pois assim, é possível acompanhar em tempo real as 

conversas e mensagens que estão sendo faladas sobre um mesmo assunto. A Post it® fez uso 

das seguintes palavras: #Postit, #Escritório, #Organização #Notas #Cores #Atividades 

#Tarefas. Todas as palavras usadas fazem referência a linguagem já abordada e ao que a 

marca quer ter seu nome relacionado. 

Figura 13 - Post de 13 setembro de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Disponível em < https://www.facebook.com/PostitBrasil/?fref=ts>. Acesso em 13 out.2016.  
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Nesta publicação que contou com as hashtags obteve 266 interações, entre elas o 

curtir, amei e o uau e 16 compartilhamentos, levando em consideração que a publicação teve 

seu alcance de forma organiza, podemos dizer que o seu resultado foi interessante.  

 

Figura 14 -Facebook ADS – Formato Carrossel de 22 de setembro. 

 

Fonte: Disponível em https://www.facebook.com/PostitBrasil/?fref=ts. Acesso em: 22 set.2016. 

 

O usuário vê uma sequência de imagens em seu feed de notícias, e cada uma pode ter 

um destino ou descrição diferente, permitindo a vinculação de até dez imagens e ou vídeos.  

Este tipo de anuncio serve para mostrar produtos, mostrar seus detalhes, pacotes ou 

aplicativos específicos. Como no caso observado na figura 12, onde a marca apresenta alguns 

de seus produtos com chamadas e dicas de o que é possível fazer com o mesmo abordando em 

sua descrição “Temos uma grande variedade de produtos para organizar, destacar e lembrar as 

atividades mais importantes no seu dia”. Remetendo as características dos produtos como já 

vinha sendo feito nas postagens dos meses de maio e agosto. Neste tipo de anúncio 

imaginamos que o intuito é de abranger o público de uma forma geral como podemos analisar 

de acordo com as legendas de cada anúncio da cascata: “Post it organiza tudo. Nenhuma 

atividade será perdida”, “Ideal para planejar um calendário em seu caderno”, “Post it ideal 

para casa e escritório” e o “Veja mais em: www.postit.com.br”.  

As estratégias para utilizar o Facebook como um meio de venda precisam ser 

alinhadas para que ofereça a experiência mais agradável possível para o consumidor e assim 

um retorno para a empresa, por isso acreditamos que somente agora ao decorrer de todo esse 

processo de inserção na plataforma Facebook, a marca esteja investindo em mídia paga, 

https://www.facebook.com/PostitBrasil/?fref=ts.
http://www.postit.com.br/
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optando agora além dos anúncios de formato tradicional no feed de notícias como também em 

outros formatos como o carrossel.  

Quadro 08 - Período de coleta do mês de outubro 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora.  

No último mês da coleta percebemos além das categorias analisadas uma troca de 

imagem do perfil e capa do Facebook, que não acontecia desde a data de 07 de outubro de 

2015, data anterior ao período da coleta.  

 

Figura 15- Foto do perfil da fan page 

 

Fonte: Disponível em: 

https://www.facebook.com/PostitBrasil/photos/a.138796139514113.25288.138369939556733/12051325128804

65/?type=1&theater. Acesso: 11 de out. 2016 

 

https://www.facebook.com/PostitBrasil/photos/a.138796139514113.25288.138369939556733/1205132512880465/?type=1&theater
https://www.facebook.com/PostitBrasil/photos/a.138796139514113.25288.138369939556733/1205132512880465/?type=1&theater
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A foto do perfil de uma fan page parece ser algo irrelevante perante a todas as outras 

estratégias disponíveis para se obter um bom engajamento, no entanto basta que um fã curta 

ou comente um post seu para que os amigos dela visualizem a atividade como no caso da 

troca de imagem do perfil que obteve apenas 7 curtidas, mudando apenas o fundo 

permanecendo com sua marca em evidencia como a maioria das empresas.  

Para que os amigos de um fã visualizem a atividade é preciso que a página siga as 

diretrizes do Facebook onde é necessário que as imagens usadas tanto no perfil, capa e posts 

estejam no tamanho ideal, este post é categorizado como post de engajamento pois só serve 

como forma de atualizar a página, não leva a nenhuma outra ação diferente das reações e 

compartilhamentos.  

Figura 16 - Capa da Fan page da marca Post it® em outubro. 

 

 

Fonte: Disponível em 

https://www.facebook.com/PostitBrasil/photos/a.307222096004849.72586.138369939556733/12051329262137

57/?type=1&theater. Acesso: 11 out.2016. 

 

A troca de capa ocorreu no dia 11 de outubro de 2016 trazendo agora imagens dos 

produtos que reforçam sua identidade de marca no Facebook e ajudam muito no 

relacionamento com o usuário. Nas estratégias que visam o engajamento as postagens devem 

provocar reações e interações positivas para ampliar alcance orgânico.  

De acordo com dados26 disponibilizados pela Resultados Digitais27em 2015, o 

Facebook é uma rede visual onde 93% das publicações mais engajadas possuem imagens, 

53% mais curtidas em postagens com fotos e 104% mais comentários em conteúdos visuais. 

Neste post da troca de capa, ocorreram 33 interações divididas entre as reações curtir e 

amar e apenas 1 compartilhamento.  

                                                 
26 Disponível em: <http://resultadosdigitais.com.br/blog/7-dicas-simples-efetivas-aumentar-alcance-organico-

facebook/> Acesso em 16 de outubro. 
27 Empresa com objetivo de ajudar outras empresas de todos os portes a compreender e aproveitar os benefícios 

do marketing digital, conseguindo assim resultados reais e permanentes para os respectivos negócios.  

https://www.facebook.com/PostitBrasil/photos/a.307222096004849.72586.138369939556733/1205132926213757/?type=1&theater
https://www.facebook.com/PostitBrasil/photos/a.307222096004849.72586.138369939556733/1205132926213757/?type=1&theater
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No mês de maio além da troca de foto do perfil e capa da fan page foi usada mais uma 

vez um anúncio patrocinado em formato carrossel.  

 

 

Figura 17- Anúncio em formato carrossel 12 de outubro. 

 

Fonte: Disponível em <https://www.facebook.com/PostitBrasil/?fref=ts. >Acesso: 12out.2016 

 

Apesar da marca já ter feito um anuncio neste formato recentemente podemos 

observar que o foco dessa publicação patrocinada é diferente. A descrição principal: 

“Construindo juntos ideias brilhantes!”- Descubra os produtos e soluções Post it para 

liberar algo sensacional” agora tem como foco a organização, levando nós a interpretar que 

seja voltado ao nicho de escritórios. Trazendo em cada anúncio as seguintes legendas: 

“Maneiras inovadoras para conectar, criar e comunicar”, “Marque o que é importante. 

Ideal para destacar páginas. ”, “Post it coloridos, ideais para casa e escritório” mantendo 

apenas o último anúncio igual ao do primeiro deste formato onde contém “Veja mais em: 

www.postit.com.br”28 induzindo o consumidor a seguir o caminho do seu e-commerce.  

Quanto ao conteúdo visual também é possível notar que a uma mudança na cor dos 

cards. Na primeira aparição deste formato a cor em destaque era rosa, onde identificamos a 

publicação deste anúncio com o intuito de abranger o público de uma forma geral, pois 

indicava várias formas de uso do produto tanto para casa como escritório.  

Nesta segunda aparição do formato a cor usada foi a amarela. Muitas empresas 

utilizam-se das cores para identificar o tipo de cada conteúdo abordado, aqui como já 

observamos o conteúdo em questão têm outro objetivo, outro foco, o da linha de produtos 

para escritório.  

                                                 
28 Site da Post it®. 

http://www.postit.com.br/
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No mês de outubro a última postagem coletada foi no dia 20, uma publicação feita no 

feed de notícias que traz uma estratégia diferente das já utilizadas. 

 

 

Figura 18 – Post no Feed de notícias. 

 
Fonte: Disponível em: 

https://www.facebook.com/PostitBrasil/photos/a.262605500466509.62350.138369939556733/12118636322073

53/?type=3&theater. Acesso: 21 de out.2016 

 

Alguns pontos podem ser observados nesta publicação, apesar de ser uma postagem 

orgânica no feed de notícias, esta não utiliza de estratégia de uma imagem clicavel como as 

anteriores. Agora temos uma imagem estática29, ou seja, a imagem quando clicada não 

direciona para lugar algum, apenas faz a imagem se expandir, ampliando a visibilidade da 

imagem, permitindo que o curtidor possa visualizar melhor o que compõe a imagem. Neste 

post como podemos observar a imagem contém post its que desempenham a função que o 

produto promete na descrição da publicação.   

 É interessante lembrar que a imagem deste post já havia aparecido no ultimo anuncio 

de formato carrossel, no entanto com uma abordagem diferente. Temos neste formato de 

anúncio um link o que oferece uma maior flexibilidade do que anúncios de curtir páginas 

devido as personalizações disponíveis, como as que observamos no post da figura 18 onde o 

anuncio conta com a descrição do link no feed de notícias, essa função serve para descrição 

que pode contar com até 200 caracteres de texto complementar ao anúncio. A Post it® valeu 

se disso com a seguinte descrição: “Com a Post it lembretes farão parte da decoração do seu 

espaço de trabalho. Conheça a variedade de cores que temos para você. ” 

                                                 
29 Imagens que não possuem movimento na tela. 
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 Como vimos na última análise, as cores de cada post podem servir para identificar o 

tipo de postagem, seguindo esta linha de raciocínio agregada a descrição do post podemos 

considerar que a proposta de vender produtos para o público de escritório.  

Os testes de opções com a maior ou menor quantidade de texto, trazem a oportunidade 

de testar como as pessoas respondem as diversas versões de postagens.  

Neste dia, a publicação feita de forma orgânica, contou com apenas com 24 curtidas e 

1 comentário como é possível observar na figura 19.  

 

Figura 19 - Interação no post de 20 de outubro. 

 

Fonte: Disponível em: 

<https://www.facebook.com/PostitBrasil/photos/a.262605500466509.62350.138369939556733/1211863632207

353/?type=3&theater>. Acesso: 20 out. 2016. 

 

Diferente das demais publicações esta foi a única que não obteve uma reação diferente 

de curtidas e apenas um comentário. O comentário segue os padrões que em sua maioria tem 

pessoas marcando amigos para que tenham conhecimento sobre o conteúdo da postagem, 

cabendo aqui falar sobre os espaços de fluxos, citados no corpus deste trabalho, confirmando 

que é possível notar o papel da publicidade com o mundo social, através das práticas de 

discursos.  

Esta publicação é um exemplo claro de post de engajamento, isto fica visível quanto 

as possibilidades que se tem de interação com a imagem, que permite apenas interagir, 

reagindo ou compartilhando.  

É evidente que houve um progresso relevante no modo de fazer e construir a as 

estratégias da marca ao decorrer do período de coleta. Apresentando progressiva melhora nos 

resultados de engajamento e presença da marca obtidos. 

Sabemos hoje da importância da empatia de uma marca para com seu consumidor. A 

Post-it® através do uso de estratégias na plataforma Facebook citadas por Porto (2015) e 

Strutzel (2015), testou ao longo do período analisado diversos formatos de publicação, 
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apostando com mais frequência nos ultimas publicações em conteúdos patrocinados, ou seja, 

onde foi investido dinheiro, obteve um retorno de interatividade interessante, no qual nos 

permitiu mensurar qual tipo de conteúdo e estratégias surtem mais efeito neste tipo de 

plataforma. Assim permitindo que possamos entender quais as estratégias funcionam para 

uma marca criada anteriormente a criação da internet, buscou adaptar-se as estratégias 

propiciadas pelo ambiente digital.    
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta pesquisa estudamos a importância de as empresas exercerem sua presença 

digital já que no contexto em que estamos inseridos não há mais como evitar o ambiente 

tecnológico. A marca Post-it® foi o objeto deste estudo, assim cumprindo o objetivo de 

comentar a trajetória de uma marca que foi criada anteriormente a internet no ambiente 

digital, para isso, falamos desde sua aparição até o contexto atual.  

Sobre o objetivo de identificar a presença digital percebemos que a marca vem 

construindo sua presença na mídia social Facebook e apesar de não fazer uso de periodicidade 

em suas postagens, o que é importante para construir um certo nível de relacionamento entre 

marca e consumidor, o conteúdo que é gerado é interessante e objetivo.    

A marca caminha em uma rede social digital que já provou o potencial atrativo e 

relevante para empresas e esses movimentos são apresentados como essenciais para a 

manutenção em meios tecnológicos e digitais principalmente quanto a construção da presença 

digital.  

Para cumprir o objetivo de descrever as estratégias comunicacionais utilizadas pela 

marca na plataforma Facebook, chegamos à conclusão que a Post it®, tem investido em 

estratégias digitais de grande valia, como o conteúdo relevante, uso de hashtags e links, 

intercalados o modo como essas estratégias aparecem.  A marca ao decorrer do período da 

análise começou a fazer uso de uma nova estratégia, o  Facebook ADS ou seja investiu em 

mídia paga, fazendo uso coerente dos formatos disponíveis, usando cada formato para 

alcançar um objetivo diferente para falar com seu consumidor e assim estreitar sua relação e 

fortalecer sua presença, como podemos analisar, as postagens que receberam investimento 

tiveram mais alcance, isso pode ser explicado segundo as diretrizes do Facebook que cada vez 

mais valoriza as empresas que investem para estarem na plataforma. 

 As publicações de modo geral são de caráter informacional, buscando um 

envolvimento dos internautas, geralmente trazendo vantagens e benefícios dos produtos já 

existentes, caraterísticas das existentes estratégias informacionais. Os posts também são 

instigadores contendo perguntas e imagens de uso do produto levando as pessoas a clicarem 

na imagem. Quando o clique é efetivado, cumpre-se o objetivo da estratégia, já que este ato 

direciona o curtidor até o blog para que a dica possa ser vista de forma completa, cumprindo a 

ideia de interação.  Também se notou uma melhora no nível do relacionamento com o usuário 
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ao decorrer do período da coleta, mostrando o quanto a marca tem investido para criar uma 

interação com os conteúdos assim gerando envolvimento com a marca. 

Consideramos, portanto, que a marca Post-it® concentra seus esforços na ambiência 

digital apostando na estratégia de relevância, onde consegue manter-se em contato com seus 

consumidores e suas preferências. Quanto às fases da presença digital, pensamos que a 

empresa cumpre efetivamente as três primeiras etapas, já que tenta construir relacionamentos, 

mas que ainda precisa exercer frequência e instigar mais o público para gerar efetivamente o 

engajamento como vem fazendo recentemente através dos investimentos em anúncios. Vale 

lembrar que o cenário digital permite mensurar o desempenho de cada postagem, se tornando 

uma grande vantagem em relação aos ambientes tangíveis onde cada estratégia usada para 

determinado objetivo , tem um tempo maior de retorno, no estudo da marca na plataforma 

Facebook, observamos o uso de uma mesma estratégia, como a dos posts patrocinados, com 

objetivos  formatos distintos, permitindo que a marca altere suas estratégias conforme o 

resultado das interações por exemplo, caso essa seja a meta da marca com o formato 

escolhido.    

Neste sentido podemos dizer a marca Post-it® vem construindo gradativamente sua 

comunicação no ambiente digital através da Plataforma Facebook, utilizando se dá vantagem 

deste ambiente para explorar os formatos que tem mais eficácia para seus objetivos, quando 

testa estes formatos constrói sua presença digital, fazendo se uma marca existente na 

plataforma de conteúdo atrativo, construído relacionamentos com seus fãs buscando a melhor 

estratégia para garantir um excelente engajamento.  
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