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RESUMO 

 

SCHUSTER, Diogo. Posicionamento nas Redes Sociais: Um Estudo de Caso da Marca 
Florense Móveis. Trabalho Final de Graduação (Graduação em Publicidade e Propaganda). 
Centro Universitário Franciscano. Santa Maria, 2013. 

 
 

O presente estudo propõe um mapeamento do uso das redes sociais pela indústria 
moveleira gaúcha Florense Móveis, o objeto de estudo desta pesquisa. Possuindo um 
posicionamento forte no meio off-line, a marca, por meio de quatro plataformas online, 
transmite seu posicionamento, promovendo um forte relacionamento com seus clientes. O 
Facebook, o Twitter, o Blog e o Site compreendem os quatro canais de comunicação online da 
empresa, que, juntos, transmitem um marketing específico. Assim, de modo geral, busca-se 
mapear o posicionamento da empresa no meio online, transmitido pelos conteúdos publicados 
e postados pela mesma.  Para isso, foi feita uma coleta de dados de todos os posts, em um 
período de um mês, com o objetivo de verificar se o posicionamento está presente nas redes 
sociais da empresa Florense Móveis. 

Palavras-chave: Posicionamento, redes sociais, publicidade, Florense Móveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

SCHUSTER, Diogo. Posicionamento nas Redes Sociais: Um Estudo de Caso da Marca 
Florense Móveis. Trabalho Final de Graduação (Graduação em Publicidade e Propaganda). 
Centro Universitário Franciscano. Santa Maria, 2013. 

 
 

This study proposes a mapping of social networking native of Rio Grande do Sul furniture 
industry Florense Furniture, that is the target of this research. Having a strong position in the 
middle offline, brand, through four online platforms, transmits its position, promoting strong 
relationships with their customers. Facebook, Twitter, Blog and Website comprise the 4 
channels of online communication company, which together broadcast a specific marketing. 
Thus, in general, seeks to map out the company's position in the online medium, the 
transmitted content published and posted by the same. For this, there will be a collection of 
data, all posts, in a period of one month, in order to verify that the position is present in the 
social networking company Florense Furniture. 

Keywords: Positioning, social networking, advertising, Florense Furniture. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A internet, como uma ferramenta de comunicação, vem facilitando cada vez mais o 

relacionamento entre as pessoas nas redes. Com a evolução da internet, foi possível o 

surgimento das mídias sociais e, com elas, novas formas de comunicação. Diante dessa nova 

realidade, os profissionais de marketing enxergaram nesse meio um novo mercado para 

atingir públicos cada vez mais segmentados.  

As mídias sociais estão cada vez mais presentes na vida das pessoas. O grande número 

de usuários ativos, acessando suas contas, várias vezes ao dia, permite girar um número 

significativo de informações. Essas informações que estão sendo compartilhas entre pessoas 

de todo o mundo, 24 horas por dia, não possuem um controle específico. Nesse ambiente 

virtual, as pessoas estão livres para postarem suas ideias, sendo elas positivas e/ou negativas. 

Hoje em dia, estar presente na internet é uma importante estratégia, pois se a empresa 

souber utilizá-la de forma correta, pode reforçar de forma significativa o posicionamento da 

marca e, se houver reclamações, a marca já possui um canal com um forte alcance para se 

defender e resolver a situação.  Segundo Kotler & Keller (2012), se utilizarem de forma 

correta essas ferramentas, as empresas conseguem criar uma presença online e apresentar 

pontos de vistas alternativos caso algo ocorra. 

A empresa Florense Móveis, objeto de estudo do presente trabalho, possui profissionais 

de marketing trabalhando em estratégias online, tornando sua presença digital cada vez mais 

consolidada. Atualmente, a empresa conta com uma página no Facebook e no Twitter, um site 

e um blog. Essas quatro ferramentas de comunicação são suficientes para construir uma forte 

relação com os consumidores da marca, pois, segundo Torres (2009), o Facebook é uma 

ótima ferramenta para trabalhar o marketing de relacionamento, e o Twitter pode disseminar 

rapidamente o marketing de conteúdo. Já o conteúdo gerado pelo blog cria interesse e fideliza 

o seu público, possibilitando mais visibilidade que mídias tradicionais. E o site torna-se uma 

plataforma de gerenciamento dos conteúdos. 

Dessa forma, saber utilizar de forma correta cada ferramenta permite que uma 

complemente a outra, promovendo uma comunicação alinhada. Safko e Brake (2010) 

comentam que a comunicação, através da colaboração e interação entre as mídias, possibilita 

criar novas experiências para o público e, ao mesmo tempo, está transmitindo o 

posicionamento da empresa. Esse posicionamento transmitido corretamente nas plataformas 

online é importante para a imagem de uma marca como um todo, pois estratégias off-line 

completam estratégias online e vice-versa. 
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 Sabendo da importância e das dificuldades deste tema, pretende-se analisar a presença 

do posicionamento da marca Florense nas redes sociais, identificando os aspectos positivos e 

negativos entre a empresa e seus clientes, levando em consideração a satisfação, a 

credibilidade de compra e a fidelidade. Para tanto, o objeto de estudo deste trabalho inspirou o 

seguinte problema de pesquisa: quais são os usos que a empresa de móveis Florense faz das 

redes sociais para comunicar seu posicionamento ?  

Ainda, para orientar a pesquisa, foi proposto um objetivo geral, qual seja, mapear os usos 

feitos das redes sociais na comunicação do posicionamento da Florense Móveis, e três 

objetivos específicos, sendo eles identificar a linha editorial assumida nas redes sociais, 

identificar o posicionamento comunicado através das redes sociais e mapear as relações entre 

as diferentes redes sociais utilizadas pela empresa. 

As redes sociais, segundo Torres (2009), são ambientes complexos, mas assuntos 

imprescindíveis de serem estudados nos dias de hoje, pois, como já comentado, são 

consideradas estratégias fundamentais para os tempos modernos. Dessa forma, o presente 

estudo torna-se importante, pois aborda temas de grande relevância para o mercado atual.  

 Estar bem posicionado nas plataformas online não é uma tarefa fácil, pois exige estudo, 

planejamento, informações. Com isso, este estudo importa para o campo acadêmico, pois 

disponibiliza uma fonte de consulta em relação às estratégias de redes sociais, fornecendo 

bibliografias para estudantes de cursos diversos, entre os quais, Publicidade e Propaganda, 

Administração e Marketing. 

A empresa moveleira Florense foi escolhida por ser bem posicionada na internet, pois 

hospeda em seu site um blog, que centraliza o conteúdo gerado, e através do Facebook e do 

Twitter, cria o relacionamento, assim denominado como marketing de relacionamento. A 

identificação de estratégias bem posicionadas nas redes sociais da empresa fez com que ela 

fosse a escolhida para o presente estudo. 

O assunto abordado no estudo é também de interesse do autor, pois sua família possui 

uma empresa de móveis e design, considerada uma das pioneiras nesse segmento, no estado 

do Rio Grande do Sul. Trata-se da empresa Schuster Móveis e Design, onde o autor foi 

empregado durante anos e teve a oportunidade de trabalhar com o marketing digital, criando o 

primeiro website da empresa. 

A indústria mundial de móveis é uma indústria tradicional, constituída, na sua maioria, 

por pequenas empresas, que, segundo Coutinho (2001), até os anos 50 visava quase que 

exclusivamente ao seu mercado interno. A partir dos anos 50, as empresas dinamarquesas de 
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móveis passaram a comercializar seus produtos para o exterior, sendo o país pioneiro neste 

comércio.  

Segundo Coutinho et al (2001), as principais fontes de design adotadas pelas pequenas e 

médias empresas, e também por algumas grandes empresas, consiste na unificação de 

diversos produtos em um único novo produto. Segundo o autor, sua fonte de informação e 

“inspiração” são outros modelos observados em revistas ou catálogos de empresas 

concorrentes. 

Quanto aos investimentos em design, Coutinho (2001) destaca que existe uma 

acentuada diferença entre os segmentos de móveis de escritórios e o de móveis residenciais. 

Isso fez com que a maioria das empresas concentrasse seus gastos em visitas às feiras, no país 

e no exterior, de forma que se aperfeiçoassem para atuar no mercado. O desenvolvimento de 

protótipos também contribuiu para a utilização de novas técnicas de montagem, garantindo 

assim a criação de peças com design diferenciado. 

Para atender as expectativas deste trabalho e também dar suporte à análise realizada, foi 

construído um referencial teórico que busca entender o cenário em que o objeto de estudo está 

inserido. Portanto, no primeiro capítulo, intitulado Internet como Ferramenta de 

Comunicação, faz-se um breve histórico de como a internet se tornou comercial, bem como 

apresentam-se as principais tecnologias que tornaram isso possível e as principais formas de 

interação online. 

No segundo capítulo, o presente trabalho apresenta as mídias sociais. Trata-se de uma 

nova forma de interação no meio online, abordando temas como a WEB 2.0, o buzz 

marketing e o viral e, o mais importante para este trabalho, o marketing de relacionamento.   

Existem diferenças quando se fala de mídia social e redes sociais, e é isso que a seção  

2.3 aborda. Quando se fala de redes sociais, está-se falando de ferramentas das mídias sociais 

e quais os seus usos para que as empresas atinjam seus consumidores. Também é realçado o 

marketing de conteúdo, uma ferramenta importante para o marketing digital, pois o mesmo 

utiliza palavras- chave para posicionar um site ou rede social na internet. A melhor forma de 

utilizar o marketing de conteúdo é através de um blog, como explicado na seção 2.4. Os blogs 

trouxeram a primeira grande evolução da internet através da forma que o conteúdo era 

buscado na rede. No capítulo três, tem-se o conceito de microblog. Derivando do blog, seu 

propósito inicial era de mandar mensagem curtas para avisar seus conhecidos sobre o que  

pessoal que mandara a mensagem estava fazendo. Na seção 2.6, o último do referencial 

teórico, é caracterizado o posicionamento, quais são seus usos para as empresas e como ele  

pode criar uma marca forte na mente dos consumidores.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

2.1. Internet como Ferramenta de Comunicação 

 

A internet nem sempre foi um ambiente onde pessoas procuraram empresas. Para 

Safko e Brake (2010), a internet tornou-se comercial em 1995, mas o início da internet como 

conhecida hoje foi em 1989, com nenhum nome de domínio, quando o físico Sir Tim Berners-

Lee escreveu uma proposta de como os computadores poderiam se conectar para compartilhar 

informações para todo o mundo utilizando a internet, o HTTP ou HyperText Protocol1 e o 

TCP/IP ou Transmission Control Protocol/Internet Protocol2. Seu objetivo era compartilhar 

todas as informações através do hipertexto que permitiria folhear o conteúdo em páginas da 

web utilizando links. O primeiro endereço URL, website e servidor de web do mundo foi o 

info.cern.ch, criado na CERN, (Organização de Pesquisa Nuclear). No primeiro ano da 

existência do WWW ou Word Wide Web  ,3havia4 um total de 26 servidores no mundo, e no 

ano seguinte, cresceu para mais de 200. Com o surgimento do Mosaic, em 1993, um 

navegador web com versões gratuitas, bastaram somente dois anos para que a web se tornasse 

comercial. 

Segundo Torres (2009 p.35), “a comunicação, o marketing e a publicidade on-line 

devem atingir pessoas, seus corações e suas mentes, e não seus computadores. Estamos 

tratando de pessoas, não números”. Com isso, pensa-se na internet como ferramenta de 

comunicação muito útil e eficaz, pois sua conexão permite que milhões de nomes e páginas 

pessoais sejam comentados ou acessados em questão de minutos. Para Torres (2009), o boca a 

boca é uma das maiores forças na internet, permitindo que uma mensagem se propague muito 

rapidamente e com credibilidade, pois se trata de um amigo enviando a mensagem, e, segundo 

Torres (2009 p. 36), “não há nada mais eficiente, em termos de comunicação, do que sua 

mensagem transmitida pelas mãos de alguém que o consumidor conhece”. 

A internet é uma rede de pessoas, e essas pessoas estão inseridas em vários ambientes 

online. Torres (2009) descreve cinco grandes grupos que interagem constantemente na 
                                                           
1 Criado por Vannevar Bush em 1945, em português HTTP significa = protocolo de transmissão de Hiper Texto. 
2 Criado por Vint Cerf, em português TCP/IP  significa Protocolo de Controle de Transmissão; Protocolo de 
Internet. 
3 Criada em maio de 1990, em português significa “Rede de Alcance Mundial”. 
4 Segundo Safko e Brake (2010). 
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internet: as ferramentas de busca, os sites e portais, as mídias sociais, as ferramentas de 

comunicação e os mundos virtuais. As ferramentas de busca, segundo Torres (2009, p.93), 

“utilizam um software chamado de robô, ou spider, que vai até cada site por meio de seu 

endereço e varre o texto que está nas páginas”. Os sites são um conjunto de texto, imagem e 

hiperlinks que permitem o acesso, visualizados através de um navegador, ao conteúdo do site. 

Os portais são mega sites com todo o tipo de conteúdo que o consumidor procura. Segundo 

Torres (2009, p.40), “o conceito do portal é fixar o consumidor, dando a ele a sensação de que 

pode fazer tudo o que necessita por meio daquele portal”.  Praticamente o consumidor pode 

fazer de tudo em um portal, porém este não causa a interação entre consumidor versus 

consumidor, o que acaba fazendo com que os portais utilizem as mídias sociais para suprir 

essa necessidade. 

As mídias sociais, para Torres (2009, p.113), são “sites na internet que permitem a 

criação e o compartilhamento de informações e conteúdos pelas pessoas e para as pessoas, nas 

quais o consumidor é ao mesmo tempo produtor e consumidor da informação”. As 

ferramentas de comunicação, segundo Torres (2009), consistem de softwares ou sites para se 

comunicar por meio de texto ou imagem com outros indivíduos na rede. A primeira 

ferramenta de comunicação segundo ele foi o e-mail.   

Outro ambiente online capaz de reunir usuários da internet são os mundos virtuais. Os 

mundos virtuais são basicamente jogos online onde o usuário cria um personagem e através 

dele interage com outros usuários em um mundo novo através de comunidades, troca de 

mensagem e outros recursos de que esses jogos dispõem. 

Na internet, de acordo com Torres (2009), os consumidores procuram relacionamento, 

informação, comunicação e diversão. Isso significa que, na maioria das vezes, ao pesquisar na 

internet, o consumidor está procurando conteúdo; ao entrar em uma rede social, ele está 

procurando relacionar-se e, baseado no comportamento dele, pode-se definir estratégias de 

marketing muito mais adequadas a cada um dos ambientes.  

 

2.2    WEB 2.0 

 

As pessoas são seres sociais e utilizam as mídias sociais, um meio para compartilhar 

textos, imagens e arquivos de áudio e vídeo entre si e com as empresas através da internet. 

Essa interação somente foi possível com a evolução desse recurso. Para compreender melhor 
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essa evolução, Tim O’Reilly criou, em outubro de 2004, a marca comercial WEB 2.0, que  ele 

assim define: 

 
Web 2.0 é a mudança para uma internet como plataforma, e um entendimento das 
regras para obter sucesso nessa nova plataforma. Entre outras, a regra mais 
importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos de rede para se 
tornarem melhores quanto mais são usadas pelas pessoas, aproveitando a 
inteligência coletiva (TORRES, 2009, p.349).  

 

O termo web 2.0 não criou nada novo na internet, foi somente um nome dado a algo que 

já estava acontecendo, as mídias sociais. Segundo Safko e Brake (2010, p.5), “mídia social se 

refere às atividades, práticas e comportamentos entre as comunidades de pessoas que se 

reúnem online para compartilhar informações, conhecimentos e opiniões usando meios de 

conversação”. Dessa forma, as empresas nesse meio podem utilizar esses recursos para 

transmitir o posicionamento, seus produtos, entre outros.  Safko e Brake (2010, p.5) definem 

meios de conversação como “aplicativos baseados na web, que permitem criar e transmitir 

facilmente o conteúdo na forma de palavras, imagens, vídeos e áudio”. Para os autores, esse 

conteúdo por ser gerado tanto por um indivíduo qualquer como uma empresa.  

Para Kotler & Keller (2012, p.589), “as mídias sociais dão às empresas voz e presença 

pública na web, além de reforçar outras atividades de comunicação”, permitindo que os 

consumidores se envolvam com uma marca em um nível mais profundo e amplo. Os autores 

afirmam ainda que os usos das mídias sociais trazem vantagens e desvantagens para as 

empresas ao explorar a comunicação boca a boca. Os autores destacam duas formas de 

comunicação boca a boca, o buzz e o viral: 

 
O buzz marketing produz excitação, gera publicidade e transmite novas informações 
relevantes relacionadas com a marca por meios inesperados ou até mesmo 
ultrajantes. O marketing viral é outra forma de comunicação boca a boca, ou “word 
of mouse” (algo como “da boca para o mouse”), que estimula os consumidores a 
passarem adiante pela Internet informações sobre bens e serviços desenvolvidos por 
uma empresa ou arquivos de áudio, vídeo ou texto (KOTLER & KELLER, 2012, 
p.591). 

   

Sob o ponto de vista dos já referidos autores, o uso das mídias sociais de forma 

construtiva e respeitosa cria uma forte presença online para as empresas, oferecendo pontos 

de vista alternativos e confiáveis. O que torna as mídias sociais tão atrativas para as empresas, 

de acordo com Torres (2009), é a alta visibilidade, capaz de disseminar uma mensagem para 

milhões em poucos segundos através das ferramentas de redes sociais. Segundo Safko e Brake 
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(2010, p. 108), “a utilização de ferramentas digitais de mídia social tem permitido menos 

informar e mais conversar”, sendo assim uma opção interessante para o marketing de 

relacionamento. O marketing de relacionamento, para Torres (2009),  
 

Consiste em uma estratégia que visa construir ativamente relacionamentos 
duradouros entre empresas e seus clientes, contribuindo para garantir resultados 
sustentáveis. O objetivo maior é manter o cliente por meio da confiança, 
credibilidade e sensação de segurança transmitida pela empresa. (TORRES, 2009, 
p.117) 
 

Drucker (1999), Kanter (2001) e Vavra (1993), citados por Torres (2009), afirmam que 

as vantagens para uma empresa ao implantar o marketing de relacionamento são inúmeras. O 

cliente cria uma percepção melhor sobre o produto da empresa, passando a comunicar-se mais 

com ela,que  pode assim, através das críticas, melhorar seu produto. Para Torres (2009), o 

marketing de conteúdo pode ser aplicado nas ferramentas de redes sociais, que, segundo o 

autor, reproduzem o comportamento essencial do ser humano, que é se relacionar. 

 

 

 

2.3      Redes Sociais 
 

As redes sociais como atividade humana, segundo Safko e Brake (2010), antecedem 

qualquer forma de tecnologia digital. A conversa é algo natural quando duas ou mais pessoas 

se reúnem. 

Para Torres (2009),  

 
As redes sociais são criadas pelo relacionamento contínuo e duradouro das pessoas e 
das comunidades que participam e têm um valor intrínseco, pois criam uma enorme 
rede de propagação de informações. Nelas cada indivíduo influencia não um grupo 
de amigos, mas vários grupos de comunidades as quais pertence, com várias pessoas 
que influenciam outras comunidades, em uma progressão geométrica, que leva ao 
chamado efeito viral, que multiplica e amplifica qualquer mensagem de interesse 
coletivo. (TORRES 2009, p.114) 

 

As ferramentas de redes sociais possibilitam ao indivíduo o compartilhamento de 

informações sobre si mesmo e sobre seus interesses com amigos, colegas, entre outros. Elas 

permitem que o usuário crie um perfil e coloque conteúdo ou links que correspondam às suas 

áreas de interesse. Segundo Safko e Brake (2010), a motivação em participar das redes sociais 

é geralmente social e não comercial. 
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Para Kotler & Keller (2012), as redes sociais se tornam uma importante estratégia no 

marketing tanto das empresas para seus consumidores quanto das empresas entre si. Para 

Torres (2009), a utilização das redes sociais cria um ambiente de relacionamento que se torna 

valioso para o negócio por meio do capital social concretizado por todos que participam.  A 

rede social com maior número de usuários atualmente, segundo Kotler & Keller (2012, 

p.606), é o Facebook: ”é o site de rede social mais popular do mundo, com mais de 500 

milhões de usuários ativos”. Safko e Brake (2010, p.304) a definem como “uma plataforma 

para que os usuários se conectem rapidamente com amigos, familiares, colegas, e conhecidos 

em vários grupos em rede”. Kotler & Keller (2012) a resumem como uma ferramenta capaz 

de “dar o poder de compartilhar e tornar o mundo mais aberto e conectado”.  

O Facebook foi criado por Mark Zuckerberg, em 2004, quando cursava o segundo ano 

em Harvard. Ele tinha o propósito de ser um meio social para os alunos se conhecerem. Safko 

e Brake (2010, p.305) definem os usos da rede da seguinte forma: 
 

O Facebook pode ser utilizado em ambientes de negócios para networking, para 
localizar oportunidades de negócios, como um método de comunicação entre 
empresas, como uma plataforma para organizar e controlar eventos e como um meio 
para fornecer atualizações entre organizações e departamentos. Devido à 
popularidade, o Facebook poderia ser utilizado para promover um novo produto, 
serviço ou como publicidade boca a boca por meio dos “amigos” dentro de uma rede 
social. Nos ambientes acadêmicos, o Facebook pode ser utilizado para promover ou 
melhorar a comunicação do curso, organizar as funções da escola, e como uma 
plataforma para organizar e controlar eventos internos e extracurriculares (SAFKO 
E BRAKE 2010, p.305). 
 

Para Kotler & Keller (2012), o Facebook trouxe um novo nível de marketing pessoal 

para as empresas. Ele usa o desejo das pessoas de se comunicar e interagir para ajudar a 

empresas a atingir seu público-alvo utilizando as suas páginas . 
 

As páginas do Facebook oferecem a grupos e marcas uma forma de interagir 
pessoalmente, construir consciência, comunicar e oferecer informações para quem 
tenha algum interesse específico. As empresas usam o Facebook para lançar 
produtos, apresentar vídeos e promoções, fazer upload de imagens, comunicar-se 
com consumidores, ouvir feedback e criar um estilo pessoal (KOTLER & KELLER, 
2012, p.606). 
 

As redes sociais também são ótimas ferramentas para o marketing de conteúdo. Torres 

(2009, p.87) define marketing de conteúdo como “o uso do conteúdo em volume e qualidade 

suficiente para permitir que o consumidor encontre, goste e se relacione com uma marca, 

empresa ou produto”. Trata-se de utilizar a dinâmica da internet, entre consumidores, redes 

sociais e ferramentas de busca ao seu favor. Existe muito conteúdo na internet que pode ser 
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aproveitado para produzir informações e conteúdo útil para o público-alvo.  Segundo Torres 

(2009), compilar o conteúdo se torna interessante para o consumidor por facilitar a busca, 

evitando que ele navegue em 20 sites para encontrar sobre o assunto. Outra ferramenta 

adequada para utilizar o marketing de conteúdo é conhecida como blog, que dá mais 

credibilidade ao produto ou marca, e será apresentado logo a seguir. 

 

2.4       Blog 

 

Para Torres (2009, p.41), “os blogs consistem na primeira grande revolução na internet, 

pois geraram uma grande mudança na forma como é buscado e usado o conteúdo na rede”. 

Torres (2009, p.95) cita que um blog é “uma plataforma editorial que permite escrever, 

publicar e gerenciar de forma eficiente os conteúdos em seu site”. Para ele, os blogs podem 

ser divididos em três grupos: os pessoais, criados com propósito pessoal; os profissionais, que 

são blogs criados por pessoas ou grupos que falam sobre diversos assuntos, mas com o intuito 

de gerar uma audiência grande e fiel para assim ser explorado comercialmente; e os 

corporativos, que surgem como uma forma de as empresas se relacionarem com sua 

comunidade, divulgando informações úteis e relacionadas ao negócio. 

Para Safko e Brake (2010), existem seis categorias de blogs, sendo eles os Qlogs, 

Vlogs, Linkblogs, Tumbleblogs,Blawgs e os Splogs. 

 
 Os blogs podem cair em um número de diferentes categorias. Um dos tipos fornece 
um recurso chamado de Question Blog – chamado Qlogs – pelo qual os leitores 
podem enviar uma dúvida em um comentário, formulário para envio, ou e-mail. Os 
escritores e administradores do blog são, então, responsáveis por responder a essa 
perguntas. Um blog que publica principalmente vídeo é chamado de um Vlog (vídeo 
blog); e, também, há os blogs que apenas postam links para outros blogs, chamados 
de linkblogs (ou blogs linkadores ou apontadores). Os blogs que publicam posts 
curtos e uma grande quantidade de rich media misturados são chamados de 
tumbleblogs; e aqueles sobre questões jurídicas e de informação são chamados de 
Blawgs. E, é claro, o não tão legítimo blog de spam é chamado de Splog. O conjunto 
de todos os blogs na internet é chamado de blogosfera, enquanto uma coleção de 
blogs localizados na mesma área demográfica é chamado de bloghood (SAFKO E 
BRAKE, 2010, p.113). 

 

Para Torres (2009, p.97-98), “outra forma de uso do blog empresarial é o 

monitoramento das informações e atividades na internet relativas a seu negócio”. O blog 

permite criar uma comunidade em torno da empresa capaz de coletar informações através dos 

comentários dos leitores.  

Muitos consumidores, segundo Kotler & Keller (2012), examinam os blogs para 

obterem informações e opiniões sobre os produtos de uma empresa. Para as empresas, 
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segundo Safko e Brake (2010, p.112), eles “podem ser utilizados para a comunicação interna 

com funcionários, ou concebidos para serem vistos pelo público.” Quando se trata de uma 

mensagem curta em um blog, estamos aplicando o conceito do microblog. 

 

2.5       Microblog 

 

O uso do microblog, segundo Safko e Brake (2010), surgiu quando as pessoas 

começaram a publicar versões simplificadas de suas postagens convencionais de blog, 

tornando-as mais convenientes, portáteis e pessoais. Essa tendência trouxe o surgimento do 

primeiro microblog, nomeado de Twitter. O nome, segundo Torres (2009, p.149), “foi 

inspirado em um pássaro que, para manter os outros pássaros informados do que estava 

fazendo e onde estava, emitia periodicamente um trinado estridente”.  O pássaro também 

inspirou a ideia principal do microblog, isto é, enviar pequenas mensagens para comunicar o 

que está acontecendo. O Twitter, segundo Safko e Brake (2010, p.175), é “um serviço de 

microblog e rede social que permite que os usuários enviem e recebam breves (140 caracteres 

ou menos) mensagens instantâneas micro postadas e baseadas em texto, chamadas tweets”. 

Fundado pela empresa Obvious em março de 2006, foi inicialmente utilizado pelos 

funcionários para se comunicarem internamente. Somente em outubro de 2006 ele foi lançado 

para o público, e, em 19 de março de 2007, teve sua estreia oficial em um encontro anual 

chamado South by Southwest, em Austin, Texas, vencendo na categoria blog, de acordo com 

Safko e Brake (2010). 

Um Tweet ou Twit é enviado para todos. Segundo Torres (2009, p.149), ”A palavra 

Twit ou tuite em português, é atualizada em seu perfil, na sequência que é escrita, enviada a 

todos os seus amigos, chamados de seguidores”. Um das vantagens, segundo o autor, é a fácil 

utilização dos microblog tanto no computador quando no celular. 

Para Safko e Brake (2010, p.352), “Pelo fato de o microblog poder ser usado a partir de 

um computador ou celular, essas ferramentas oferecem, às empresas em particular, uma 

maneira versátil de interagir com os funcionários e clientes”. Segundo Torres (2009, p.152), 

isso acontece por que “o Twitter é uma mídia social que mistura diversos elementos de 

comunicação e relacionamento e podem ser utilizado para complementar suas ações de 

marketing de conteúdo e para integrar a comunicação com as demais mídias sociais”. 

O Twitter pode ser usado, conforme Torres (2009, p.163), como “uma mídia para a 

difusão de nosso conteúdo, um elemento a mais em nossa estratégia de marketing de 

conteúdo, onde além de criar artigos em seu blog você poderá tuitar trechos ou links para os 
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artigos publicados”. Isso gera um efeito viral maior no ambiente da cibercultura, conforme a 

Figura 1. 

 

 
Figura 1: Efeito viral segundo Torres (2009) 

 

O uso das mídias sociais, segundo Torres (2009), potencializa o efeito do marketing viral, 

e isso se dá ao fato de que 90% dos usuários da internet a utilizam para se comunicar. O 

marketing viral pode se espalhar de uma rede para outra, uma vez que o usuário pode conter 

perfis em outras redes e por elas disseminar a mensagem e, consequentemente, o 

posicionamento da empresa. 

 

2.6       Posicionamento 

 

Num mercado concorrido e com uma quantidade de ofertas como o da sociedade 

contemporânea, para que uma marca se destaque entre as outras, é necessário um 

posicionamento que defina algum tipo de relação diferenciada com seus consumidores. 

Para Tybout e Calkins (2006), as pessoas são influenciadas pelas marcas, pois  

dificilmente o consumidor percebe apenas o produto ou serviço, em geral enxerga o produto 

associado à marca, sendo ambos interpretados como uma única entidade. Na cabeça do 

consumidor, o produto está moldado pela marca. 

É fundamental que a empresa passe o seu posicionamento aos seus consumidores. Para 

Tybout e Calkins (2006), o posicionamento de marca é o significado que ela quer deixar na 

cabeça do consumidor. É ele que concretiza o objetivo de um consumidor utilizá-la e justifica 
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por que a marca é superior às marcas concorrentes. Para que ele seja transmitido corretamente 

aos seus consumidores, a comunicação é essencial, pois ele ficará sabendo desta estratégia 

através dos sinais que a empresa utiliza como preço, publicidade, mídias sociais, canais de 

distribuição, entre outros. 

O consumo de bens, produtos e marcas gera um crescimento não só na economia como 

também nas relações entre os indivíduos. O significado que cada um dá para os produtos faz 

parte de seus costumes e deve ser analisado quando se estuda o contexto social do consumo e 

da vida pós-moderna.  

Diante da escolha do produto, o consumidor pode decidir-se pela familiaridade de uma 

marca conhecida ou pela clareza do discurso. Com isso, o crescimento das ofertas faz com 

que a marca seja ainda mais importante de acordo com Semprini (2010). Segundo o autor, os 

produtos e as marcas devem estar ligados aos desejos dos consumidores e ao quanto o 

consumo do produto é importante para a sua vida social. 

De acordo com Semprini (2010), para compreender o crescimento do poder e as 

transformações da marca contemporânea , deve-se observar sua capacidade de pronunciar e de 

posicionar-se em relação ao consumo, a comunicação e a economia, sendo que a marca está 

diretamente ligada ao consumo, e o processo de aumento das ofertas continua e intensifica-se. 

O surgimento de novas tecnologias, os novos mercados e a pressão comercial favorecem a 

criação de novas categorias de produtos. Para o autor, a tendência de multiplicação da oferta 

só aumentou e continuará no mesmo caminho, pois 
 

Diante de uma hiperescolha desconcertante o consumidor pode decidir se orientar 
graças à clareza do discurso ou a familiaridade de uma marca conhecida. Neste 
sentido, pode se dizer que a multiplicação da oferta torna ainda mais necessária à 
presença das marcas (SEMPRINI 2010, p.39). 
 

A marca sólida, para Kotler (2000), incorpora benefícios que se traduzem em maior 

segurança na escolha, confiança na opção, dentre outras percepções pessoais que, embora 

altamente subjetivas, transmitem sensação de apoio respaldado na responsabilidade do 

fornecedor daquele produto ou serviço, diminuindo o risco da decisão. Assim, os benefícios 

podem ser decompostos em subconjuntos distintos, mas complementares.
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3. METODOLOGIA 
 
3.1. Objeto Empírico 
 

O objeto de estudo deste trabalho é a empresa moveleira Florense localizada em Flores 

da Cunha, no Rio Grande do Sul. Fundada em 18 de Maio de 1953 por Lourenço Darcy 

Castellan, Ângelo Corradi, Décio José Castellan e Valentino Carpeggiani, operava como uma 

pequena marcenaria. Atualmente, a empresa conta com 70 pontos de franquias no Brasil, em 

Chicago, Miami, México, Monterrey, Panamá, Assunção, Santiago, Guatemala, Montevideo, 

Punta Del Este e Auckland.  No breve histórico que a Florense disponibiliza em seu site5, 

tem-se as principais fases do crescimento da empresa. Tudo começou em 1953, quando 

segundo o site, nascia uma paixão, a de fazer móveis. Alguns anos depois, em 1960, iniciou a 

produção em série. Depois de 15 anos, em 1975, foi construída a segunda planta industrial. 

Em 1980, a empresa começou a exportar móveis corporativos para os EUA. Em 1984, criou 

um sistema de distribuição através de projetos personalizados, conhecidos como cozinhas 

planejadas.  

Em 1997, passou a ser a primeira empresa de móveis no Brasil a conquistar selo de 

qualidade ISO 9001; em 2001, criou a coleção open four, uma coleção de armários com 

tecnologia exclusiva italiana de alta performance. Também em 2001 a Florense passou a ser a 

primeira fábrica de móveis da América do Sul a conquistar o certificado de gestão ambiental 

ISO 14001. Em 2002, criou a coleção Estofados Desmontáveis, com o tema inovação e 

exclusividade na engenharia construtiva. Em 2004, lança a Florense Revista, uma publicação 

de luxo para presentear profissionais e clientes com design e elevado conteúdo editorial. 

Em 2005, lança a coleção Novo Conceito, com o tema, “com você 24 horas por dia 7 

dias por semana”. Também em 2005, ela inaugura a primeira loja nos EUA. Em 2008, começa  

a utilizar a European Wood com lâminas de madeira ecologicamente corretas. Em 2009, cria a 

UCF, Universidade Corporativa Florense, com treinamentos e comunicação de qualidade com 

as redes de franquias. Em 2009, também foi inaugurado o mais avançado centro de 

acabamento do Brasil, com tecnologia ecologicamente correta.  Em 2010, lançou a coleção 

AWA Collection com o slogan “O design elevado à perfeição”. Em 2011, lança as 170 cores 

                                                           
5 Disponível em http://www.Florense.com.br Acessado em 05 de Junho de 2013 

http://www.florense.com.br/
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de acabamentos disponíveis com o slogan “Valorize-se! Vida. Movimento”. Em 2012, lança a 

coleção Charm Collection com design retrô pintado à mão. 

Na descrição do Facebook sobre a Florense, pode-se identificar o posicionamento por 

categoria de produto. Segundo Kotler & Keller (2012), existem três formas de comunicar em 

que categoria o produto se encaixa, sendo elas pelo benefício, por produtos exemplares e por 

produtos que contenham um nome que o descreve. A Florense utiliza o nome high end para 

definir a qualidade, o design e a alta tecnologia de seus produtos. O slogan que descreve o 

posicionamento comunicado pelas redes sociais é descrito como “Constante posição de 

vanguarda em todas as atividades inerentes a uma fábrica de móveis high end”6. 

  

3.2. Natureza método e Técnica da Pesquisa 
 

 Quanto à sua natureza, o presente estudo consiste em uma pesquisa quali-quanti, sendo 

que a pesquisa qualitativa, para Michel (2009, p. 33), “fundamenta-se na discussão da ligação 

e correlação de dados interpessoais.” Esta pesquisa é responsável por apresentar resultados 

teóricos  que vão além de comprovações numéricas. E a pesquisa quantitativa, para Michel 

(2009, p. 37), “parte do princípio de que tudo pode ser quantificável, ou seja, que opiniões, 

problemas, informações foram mais bem entendidas se traduzidas em forma de números.”. 

Quanto ao método, o presente trabalho se caracteriza como um estudo de caso sobre o 

uso das redes sociais para fixar o posicionamento de marca da empresa de móveis Florense. 

Segundo Gil: 
O estudo de caso é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas ciências 
biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos 
objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa 
praticamente impossível mediante outros delineamentos já considerados (Gil, 2002, 
p.54). 

 

 Dessa forma, o presente trabalho se caracteriza como um estudo de caso quantitativo 

por analisar em números, durante o período de 1º de agosto a 31 de agosto de 2013, os posts 

obtidos através da ferramenta de printscreen do Facebook da empresa, que foram analisados 

em categorias e conferidos com o seu conteúdo e submetidos ao estudo.  

Essa pesquisa tem essa característica porque foram quantificados os posts das categorias 

em análise, ou seja, o total de publicações em cada categoria no período de 1º a 31 de agosto 

para completar um mês de conteúdo, e então, a partir disso, foi analisado o conteúdo dessas 

                                                           
6 Retirado do site: https://www.facebook.com/Florensemoveis/info 
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informações em contraste com as teorias acerca do tema. Para tanto, foi necessário um estudo 

exploratório que visa, segundo Gil (2002),   

 
Proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a constituir hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como 

objetivo principal o aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições (Gil, 

2002, p.41). 

 

Já a análise do conteúdo, segundo o mesmo autor, possibilita descrever o conteúdo da 

comunicação. O autor descreve duas fases para desenvolver a análise: 

 
A análise de conteúdo desenvolve-se em três fases. A primeira é a pré-análise, onde 

se procede à escolha dos documentos, à formulação de hipóteses e à preparação do 

material para análise. A segunda é a exploração do material, que envolve a escolha 

das unidades, a enumeração e a classificação (Gil, 2002, p.89). 

 

Ainda para Gil (2002, p.141), “O mais importante na análise e interpretação de dados no 

estudo de caso é a preservação da totalidade da unidade social. Daí, então, a importância a ser 

conferida ao desenvolvimento de tipologias”.  

O conteúdo analisado nos posts foi classificado em três aspectos: título, imagem e texto, 

separados nas categorias Arquitetura, Capas, Clipping, Design, Eventos, Florense, 

Gastronomia, Relacionamento, Tecnologia e Turismo, sendo que as categorias Tendências, 

Moda e Luxo não apresentaram nenhum post durante o período da coleta. 
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3.3. APRESENTAÇÃO DOS DADOS COLETADOS 

 

Como já comentado, através de uma pesquisa quali-quanti, foram copiadas as 

postagens da fanpage7 da empresa moveleira Florense Móveis, compreendidas entre os dias 

1º até 31 de agosto de 2013. Esse período foi escolhido, pois compreende todos os dias de um 

mês, tendo, então, a possibilidade de obter todos os tipos de conteúdos postados nesse 

período. 

As postagens foram divididas em dois grupos, sendo que o primeiro é formado pelas 

categorias estipuladas no blog, acrescidos das categorias Relacionamento, Capa e Clipping, 

que procurou verificar quais são os tipos de conteúdos que são postados e qual a periodicidade 

desses posts na fanpage da empresa.   

 
Figura 2: Categorias do blog. 

              

Já o segundo grupo é formado pela interação do público através dos likes e 

compartilhamentos, a fim de identificar quais foram os tipos de conteúdos que mais 

proporcionam interação entre o público e a empresa, e ainda, se este relacionamento está de 

acordo com o posicionamento da Florense Móveis. 

 

3.3.1. Grupo 1: Categorias 
                                                           
7 https://www.facebook.com/Florensemoveis 



28 
 

 

No grupo Categorias, foram analisados a periodicidade dos post e os tipos de 

conteúdos, que foram estabelecidos pelo autor e seguem listados abaixo: 

Arquitetura: Foram compreendidos todos os posts relacionados à arquitetura e urbanismo, 

como os espaços projetados para as franquias da marca e exemplos de arquiteturas que 

inspiram a Florense. Foram 15 posts durante o período da coleta, os quais falam sobre 

espaços, móveis e casas criativas. 

Capas: Nessa categoria se encontram as capas para o Facebook. Foram 2 post nos dias 05 e 

26 de agosto, que tratam dos acabamentos diferenciados que a empresa oferece. 

Clipping: As características dessa categoria se referem à clippagem das mídias da empresa. 

Apenas 1 post, no dia 13 de agosto,  traz uma publicação sobre a empresa na Revista Casa 

Vogue Brasil. 

Design: A categoria design abrange o post relacionado a projetos com design diferenciado. 

Apenas 1 post, no dia 29 de agosto,  traz uma casa com design futurista. 

Eventos: Todo o conteúdo acerca do universo Florense trata-se dos eventos de que a Florense 

participou e os  criados pela própria empresa. Foram 6 post  nos dias 1, 6, 7, 9, 19 e 20 de 

agosto. 

Florense: Nessa categoria são apresentados os posts que trazem informações sobre o que a 

empresa está fazendo, com um total de 33 publicações. 

Gastronomia: Dicas relacionadas à gastronomia são classificadas nessa categoria, 

independente de ter algum produto da empresa.  

Relacionamento: Nessa categoria estão classificados os votos de bom dia, bom final de 

semana e o agradecimento de visitas que ocorreram nas franquias.  

Tecnologias: A categoria tecnologia abrange os posts relacionados aos mecanismos, técnicas 

e a todo o processo de fabricação dos produtos. 

Turismo: Trata-se de uma série de post relacionados a viagens. 

Durante o período de 1º de agosto e 31 de agosto de 2013, foram separados 

diariamente os posts em cada categoria. Ao total, obteve-se o seguinte resultado apresentado 

no gráfico abaixo: 
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Gráfico 1: Total de posts em cada categoria 

  

3.3.2. Semana 1 

 

A primeira semana representa o período compreendido entre os dias 1º de agosto, 

quinta feira e 04 de agosto de 2013, domingo. Das categorias do blog foram identificadas 

apenas 6. Conforme gráfico 02, obtiveram-se 8 posts na primeira semana de agosto, 2 na 

categoria Arquitetura, 1 na categoria Eventos, 2 na categoria Florense, 1 na categoria 

Relacionamento, 1 na categoria Tecnologia e 1 na categoria Turismo.  

O gráfico abaixo apresenta a quantidade de posts relacionados no período entre 1 de 

agosto e 5 de agosto de 2013 (primeira semana). 
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Gráfico 2: Quantidade de posts na primeira semana 

 

3.3.2.1. Arquitetura 

No post 01 da categoria Arquitetura, tem-se um espaço corporativo descolado de uma 

empresa de telecomunicações, que apresenta um link para o blog onde é possível ter mais 

informações sobre o assunto.  

No segundo post de Arquitetura, a Florense apresenta um novo projeto da DK9 

Arquitetura, projetado por Daniela Falceta e Karla Di Schiavi para a Florense Anália Franco. 

 

 
Figura 3: Arquitetura Post 1 
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Figura 4: Arquitetura Post 2 

 

3.3.2.2. Eventos 

 

No post da categoria Eventos, a Florense apresenta uma união de arquitetos, designers 

e parceiros em um evento na Casa Cor SP. No mesmo, tem-se um link com as fotos do 

evento. 

 
Figura 5: Eventos post 1 
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3.3.2.3. Florense 

 

O primeiro post da categoria Florense trata-se de um resumo das postagens da semana 

no blog. O segundo post trata sobre a nova fachada da Florense Recife desenhada pelo artista 

Derlon. 

 
Figura 6: Florense post 32 
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Figura7: Florense post 33 

 

3.3.2.4. Relacionamento 

 

Na categoria Relacionamento, tivemos 1 post, o qual relata  a visita de um grupo de 

arquitetas de Porto Alegre através da franquia de Goethe.  

 
Figura 8: Relacionamento post 1 
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3.3.2.5. Tecnologia 

 

Em Tecnologia, o post discorre sobre o sistema Legrabox, que está sendo apresentado 

no Brasil em parceria com a Florense. Ele possui importantes inovações tecnológicas, como a 

regulagem 3D e as diferentes opções de altura e largura. 

 
Figura 912: Tecnologia post 1 

 

3.3.2.6. Turismo 

 

Na categoria Turismo também tivemos somente 1 post, o qual convida para conhecer a 

Meera Sky Garden House em Singapura, apresentando um link para o blog no final. 
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Figura 10: Turismo post 1 

 

 

3.3.3. Semana 2 

A segunda semana, compreendida entre 5 de agosto e 11 de agosto de 2013, contou 

com um total de 20 publicações. Das categorias do blog, foram identificadas apenas 7. 

 
Gráfico 3: quantidade de posts na segunda semana 
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Conforme os dados expostos acima, na segunda semana, houve um número maior de 

publicações na categoria Florense, contabilizando 8 no total. Nas categorias de 

Relacionamento, Eventos e Arquitetura, houve um empate de 3 publicações e, nas demais 

categorias restantes, apenas 1 publicação na semana.  

 

3.3.3.1. Arquitetura 

 

O primeiro post da categoria Arquitetura apresenta fotos de uma cozinha inspirada na 

casa Chipinque para a Florense Monterrey. O segundo post dessa categoria  apresenta no blog 

o escritório Evernote: inovação para empresas novas e criativas. O terceiro post da categoria 

Arquitetura apresenta uma casa para apreciadores de arte, com um link para o blog. 

 
Figura 11: Arquitetura Post 3 
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Figura 12: Arquitetura Post 4 

 
Figura 13: Arquitetura Post 5 

 

3.3.3.2. Capas 

 

Na categoria Capas, tem-se uma nova capa para a fanpage sobre os acabamentos 

Florense, uma foto em um local rústico com cores vivas. 



38 
 

 
Figura 14: Capas post 1 

 

3.3.3.3. Eventos 

 

Na categoria Eventos, a primeira publicação trata da inauguração da nova fachada da 

Florense Recife; a segunda publicação apresenta o espaço The Flat, na Casa Cor Porto Alegre 

para a Florense Goethe, sob responsabilidade de Lidia Maciel. O terceiro post reporta o 

destaque que a comemoração dos 60 anos da Florense Santa Cruz teve no jornal Ike, uma 

coluna do jornal Gazeta do Sul. 

 
Figura15: Eventos post  2 
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Figura 16: Eventos post  3 

 
Figura 17: Eventos post  4 

 

3.3.3.4. Florense 
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Na categoria Florense, o primeiro post trata da implementação  do maior centro de 

acabamentos de móveis do Brasil com tecnologia ecologicamente correta. No segundo post, 

descreve uma sala de estar na Florense Monterrey; o terceiro post,  sobre os acabamentos 

Florense, destaca uma grande tendência que saiu das passarelas diretamente para o mobiliário. 

O quarto post disponibiliza um link para download da 38º edição da revista Florense. O 

quinto post aborda novamente a grande tendência que saiu das passarelas diretamente para o 

mobiliário; o sexto post mostra o projeto novo de Andreia Paolechi e Alessandra Hurtado, da 

AHGA interiores para a Florense Analia Franco. O sétimo post mostra mais uma 

exclusividade dos acabamentos Florense, trata-se de uma pintura artesanal anticato, que 

confere ao móvel aparência retrô, através de efeitos pincelados. E o oitavo e último post da 

categoria mostra um link para o download do app Florense Creative. 

 
Figura 18: Florense post 24 
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Figura 19: Florense post 25 

 
Figura 20: Florense post 26 
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Figura 21: Florense post 27 

 
Figura 22: Florense post 28 
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Figura 23: Florense post 29 

 
Figura 24: Florense post 30 
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Figura 25: Florense post 31 

 

 

3.3.3.5. Gastronomia 

 

Na categoria Gastronomia, tivemos um post, o qual trata sobre talheres biodegradáveis 

que imitam vegetais. 
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Figura 26: Gastronomia post 1 

 

3.3.3.6. Relacionamento 

 

Na categoria Relacionamento, o primeiro post parabeniza a cidade de João Pessoa 

pelos 428 anos, o segundo  mostra a visita de arquitetas de Belém e o terceiro post parabeniza 

pelo dias dos pais. 

 
Figura 27: Relacionamento post 2 
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Figura 28: Relacionamento post 3 

 
Figura 29: Relacionamento post 4 

 

3.3.3.7. Turismo 
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Na categoria Turismo, o post mostra uma residência ideal para unir a família em 

Dubrovnik. 

 
Figura 30: Turismo post 2 

 

3.3.4. Semana 3 

 

A terceira semana foi compreendida entre o período de 12 de agosto e 18 de agosto de 

2013. Os dados a seguir mostram que, nessa semana, a Florense teve 13 publicações,  

consolidando mais da metade dos posts da semana. 
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Gráfico 4:  quantidade de post na terceira semana.  

 

3.3.4.1. Arquitetura 

 

A categoria Arquitetura teve 2 posts na terceira semana. O primeiro trata sobre o 

projeto da Escola de Gastronomia Sal A Gosto, e o segundo,  sobre a casa 1232 Sunset Plaza 

Drive. 
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Figura 31: Arquitetura Post 6 

 

 
Figura 32: Arquitetura Post 7 
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3.3.4.2. Clipping 

 

O post da categoria Clipping trata sobre o sistema Legrabox que saiu na revista Casa 

Vogue Brasil do mês de agosto. 

 
Figura 33: Clipping post 1 

 

3.3.4.3. Florense 

 

A categoria Florense, composta por mais da metade dos posts da semana, teve um total 

de 13 publicações. O primeiro post descreve  os Acabamentos Florense, ou seja, um “tecido-

arte” no acabamento Matelassé. O segundo post comenta sobre o aplicativo Florense Creative, 

o qual oferece cores e tecidos ao alcance de um toque. O terceiro post descreve o espaço 

Florense no apartamento Maison Infinity decorado por Juliana Meda para a Florense 

Londrina. O quarto post descreve  os acabamentos Florense, destacando que a Florense é a 

única fábrica de móveis do Brasil a alcançar um acabamento com alto nível de brilho, 

reflexão e resistência. O quinto post comenta sobre um apartamento decorado para a Florense 

Florianópolis. No sexto post, têm-se os acabamentos Florense, utilizados nas coleções de 

mesas e cadeiras da marca. No sétimo post,  a Florense disponibiliza para download a 38º 

edição da revista Florense. No oitavo post, a Florense apresenta o novo projeto na galeria da 

Florense Ibirapuera sob responsabilidade da Paula Gabriel. No nono post, têm-se os 
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acabamentos Florense, em que a marca destaca ser uma das poucas fábricas no mundo com 

tecnologia própria para corte e usinagem de perfis de alumínio. No décimo post, a Florense 

exibe seu certificado no programa de qualidade construir melhor. No décimo primeiro post, 

tem-se uma mostra dos acabamentos Florense. No décimo segundo, a Florense mostra um 

apartamento decorado por Juliana Meda para a Florense Londrina e, no décimo terceiro post,  

A Florense informa que, para saber tudo que está acontecendo nas suas lojas, é só ver os 

eventos nas Franquias do seu site. 

 

 
Figura 134: Florense post 9 
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Figura 145: Florense post 10 

 

 
Figura 36: Florense post 11 
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Figura 37: Florense post 12 

 

 
Figura 158: Florense post 13 



54 
 

 
Figura 39: Florense post 14 

 

 
Figura 160: Florense post 15 
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Figura 171: Florense post 16 

 

 
Figura 182: Florense post 17 
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Figura 193: Florense post 18 

 

 
Figura 204: Florense post 19 
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Figura 45: Florense post 20 

 

 
Figura 46: Florense post 21 
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Figura 47: Florense post 22 

 
Figura 48: Florense post 23 
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3.3.4.4. Relacionamento 

 

Na categoria Relacionamento, têm-se dois posts. No primeiro, a Florense exibe as 

fotos do café da manhã da confraternização do grupo A, composto pelas lojas Florense 

Goethe, Gobbi Novelle, Ladrilhart, Manjabosco e Escrtitório de arte. No segundo post, 

convida o leitor a ler as publicações da semana no blog. 

 

 
Figura 49: Relacionamento post 5 
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Figura 50: Relacionamento post 6 

 

3.3.4.5. Tecnologia 

 

Na categoria Tecnologias, tem-se um post sobre o premiado sistema Legrabox da 

Blum, considerado uma das maiores novidades no segmento de gavetas para cozinha. 
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Figura 51: Tecnologia post 2 

 

3.3.4.6. Turismo 

 

Na categoria Turismo, o post apresenta a moderna Trish House no interior da 

Inglaterra. 

 
Figura 52: Turismo post 3 
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3.3.5. Semana  4 

 

A quarta semana, compreendida entre os dias 19 de agosto e 25 de agosto de 2013, 

tem um total de 14 publicações, sendo 4 na categoria Arquitetura, 4 na categoria 

Relacionamento, 3 na categoria Florense, 2 na categoria Eventos e 1 na categoria Turismo. 

 

Gráfico 5: Quantidade de post na quarta semana 

 

3.3.5.1. Arquitetura 

 

A categoria Arquitetura mostra, no seu primeiro post, a revitalização de uma casa em 

Los Angeles, que arejou o ambiente, tornando-o mais iluminado. O segundo post trata sobre 

uma cozinha desenvolvida por um jovem casal de empresários com gosto cosmopolita. No 

terceiro post, descreve o projeto de Daniela Giffoni, que visou um projeto de cozinha 

contemporânea e funcional, preocupando-se com a segurança e a durabilidade dos materiais. 

No quarto post, a Florense apresenta uma casa em Cingapura sinônimo de modernidade e 

ousadia. 
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Figura 53: Arquitetura Post 8 

 

 
Figura 54: Arquitetura Post 9 
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Figura 5521: Arquitetura Post 10 

 

 
Figura 56: Arquitetura Post 11 
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  Figura 57: Arquitetura Post 12 

 

 

3.3.5.2. Eventos 

 

Na categoria Eventos, a Florense informa, no seu primeiro post, que a Florense Vitória 

está participando da Casa Cor ES no Loft da Cheff, com os arquitetos Fábio Pinho e Fábio 

Pantaleão. No mesmo post, apresenta um link para fazer um tour 360°. No segundo post, a 

Florense disponibiliza uma galeria de fotos da Noite Indiana da Florense Ibirapuera. 

 
Figura 58: Eventos post  5 
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Figura 59: Eventos post  6 

 

3.3.5.3. Florense 

 

Na categoria Florense, o primeiro post remete às postagens da semana no blog; no 

segundo post, a Florense disponibiliza um link para download do aplicativo Florense 

Creative. No terceiro post, a empresa informa sobre o lançamento de mais uma coleção de 

acabamentos em lâminas de madeira natural coloridas. 



67 
 

 
Figura 60: Florense post 7 

 

 
Figura 61: Florense post 8 
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3.3.5.4. Relacionamento 

 

Na categoria Relacionamento, o primeiro post informa sobre a visita de uma turma de 

profissionais de Salvador; no segundo post, comunica a visita de um grupo de profissionais 

para um happy hour na loja Florense Santo André; no terceiro post, a visita de um grupo de 

profissionais de São José dos Campos. E, no último post da categoria, apresenta uma relação 

dos posts da semana no blog. 

 
Figura 62: Relacionamento post 7 
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Figura 63: Relacionamento post 8 

 

 
Figura 6422: Relacionamento post 9 
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Figura 65: Relacionamento post 10 

 

3.3.5.5. Turismo 

 

Na categoria Turismo, o post da semana descreve  o QT Gold Coast, um moderno 

hotel em Queensland, Austrália. 

 
Figura 66: Turismo post 4 



71 
 

 

3.3.5.6. Capas 

 

Na categoria Capas, o post destaca a nova coleção de acabamentos da empresa. 

 
Figura 67: Capas post 2 

 

3.3.6. Semana 5 

 

Na última semana de coleta de dados, entre os dias 26 de agosto e 31 de agosto de 

2013, tem-se um total de 15 publicações, dentre as quais a categoria Florense contém 7 

publicações, a categoria Relacionamento, 3 publicações, a categoria Arquitetura abrange 3 

publicações também, e as categorias Capas e Design vêm com 1 publicação cada. 

 
Gráfico 6: Quantidade de posts na quinta semana  
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3.3.6.1. Arquitetura 

 

Na categoria Arquitetura, o primeiro post descreve uma casa construída em uma 

encosta, composta por materiais naturais como madeira e piso de pedra calcária. No segundo 

post, descreve uma residência em Amsterdam, construída em 1666, que passou por uma 

reforma total. No terceiro post da categoria, trata sobre o escritório Coordination Ásia, 

responsável pelo projeto do restaurante deli GAGA, localizado na cidade chinesa de 

Shenzhen. 

 
Figura 68: Arquitetura Post 13 
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Figura 69: Arquitetura Post 14 

 

 
Figura 70: Arquitetura Post 15 
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3.3.6.2. Capas 

Na categoria Capas, inclui-se uma nova capa postada no dia 26 de agosto, 

apresentando os novos acabamentos nobres Rovere Laccato. 

. 

 

Figura 71: Capas post 2 

 

3.3.6.3. Design 

Na categoria Design, tem-se um post  sobre o design futurista de uma casa em Madrid. 

 
Figura 72: Design post 1 
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3.3.6.4. Florense 

 

Na categoria Florense, o primeiro post discorre sobre as lâminas do acabamento nobre 

Rovere Laccato. No segundo post, aborda sobre os acabamentos Florense, destacando que a 

empresa é a única no Brasil a alcançar acabamento com este nível de alto brilho. No terceiro 

post, a Florense convida o leitor a conhecer seu aplicativo Florense Creative. No quarto post 

da categoria, a Florense convida a conhecer os projetos dos arquitetos e designers parceiros 

das franquias Florense. No quinto post, descreve  os acabamentos Rovere Laccato. No sexto 

post, é disponibilizado o link para download da revista Florense e, no sétimo post, a Florense 

informa que o sistema de franquias Florense completa 25 anos de história. 

 
Figura 73: Florense post 1 
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Figura 74: Florense post 2 

 

 
Figura 75: Florense post 3 
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Figura 76: Florense post 4 

 

 
Figura 77: Florense post 5 
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Figura 78: Florense post 6 

 

 

3.3.6.5. Relacionamento 

 

Na categoria Relacionamento, o primeiro post aproveita uma peculiaridade do clima e 

mostra a entrada da Florense repleta de neve; no segundo post, a Florense parabeniza o 

escritório DK9 Arquitetura pelo primeiro lugar na categoria Foto Decoração do circuito decor. 

No terceiro post, a Florense recebe um grupo de profissionais da região do ABC paulista. 
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Figura 79: Relacionamento post 11 

 

 
Figura 80: Relacionamento post 12 
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Figura 81: Relacionamento post 13 
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3.4. Grupo 2: Interação 
 

No grupo de interação, buscou-se analisar o nível de relacionamento entre a Florense 

Móveis e seus seguidores no Facebook, através dos likes e compartilhamentos em cada post 

,comparados semanalmente com o grupo 1, citado anteriormente neste trabalho. Segundo 

Torres (2009), os principais meios de interação no Facebook são os likes e os 

compartilhamentos, consequentemente, essas opções geram a interação em um meio social.  

Na categoria Arquitetura, contabilizou-se um total de 1226 curtidas e 393 

compartilhamentos; na categoria Arte, não houve nenhuma postagem durante o período de 

coleta. Na categoria Capas, houve um total de 66 curtidas e 1 compartilhamento. A categoria 

Clipping teve um total de 36 curtidas e 66 compartilhamentos; no Design, 7 curtidas e 2 

compartilhamento; em Eventos, 234 likes e nenhum compartilhamento. A categoria Florense, 

a qual teve mais posts durante o período da coleta, também teve mais curtidas e 

compartilhamentos, num total de 2103 likes e 786 compartilhamentos; na Gastronomia, 31 

likes e 17 compartilhamentos; na categoria Relacionamento, teve um total de 1070 likes e 226 

compartilhamentos; na categoria Tecnologia, houve um total de 260 likes e 66 

compartilhamentos e, finalmente, a categoria Turismo registrou 242 likes e 60 

compartilhamentos. 

 
Gráfico 7: Total de curtidas 
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Gráfico 8: Total de compartilhamentos 

 

Comparando os dados entre os dois grupos, percebe-se que a maior interação está na 

categoria Florense, seguida de Arquitetura e Relacionamento. 
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4. ANÁLISE DOS DADOS 

 

O posicionamento da empresa moveleira Florense classifica-se como categoria de 

produto, pois a empresa busca implementar novas tecnologias em seus móveis, destacando-se 

no mercado por suas inovações e pela qualidade ofertada. No Facebook, a frase que transmite 

seu posicionamento destaca a posição de vanguarda na utilização de tecnologias High End. 

Para isso, os post na fanpage apresentam os seus acabamentos inovadores, locais com uma 

arquitetura diferenciada, links para download da revista digital da Florense, locais modernos e 

elegantes para fazer turismo e as novas tecnologias utilizadas em seus móveis. 

O uso das mídias sociais, segundo Torres (2009), potencializa o efeito do marketing viral, 

e isso se dá pelo fato de que 90% dos usuários da internet a utilizam para se comunicar. O 

marketing viral pode-se espalhar de uma rede para outra, uma vez que o usuário pode ter 

perfis em outras redes e por elas disseminar a mensagem e, consequentemente, o 

posicionamento da empresa. 

Na fanpage, a linha editorial identificou o posicionamento da empresa por falar na alta 

tecnologia, nos padrões de acabamento, nas tendências utilizadas pela empresa em seus 

móveis e em projetos arquitetônicos diferenciados. 

Para realizar a interação entre Facebook e blog, a Florense utiliza links nas publicações 

que direcionam para as postagens no blog. No total, obtiveram-se 41 links para o blog em um 

montante de 78 publicações durante o período da análise.  

Para construir uma rede social forte, deve-se interagir todos os dias com o público. Para 

Torres (2009) , 

 
As redes sociais são criadas pelo relacionamento contínuo e duradouro das pessoas e 
das comunidades que participam e têm um valor intrínseco, pois criam uma enorme 
rede de propagação de informações. Nelas cada indivíduo influencia não um grupo 
de amigos, mas vários grupos de comunidades as quais pertence, com várias pessoas 
que influenciam outras comunidades, em uma progressão geométrica, que leva ao 
chamado efeito viral, que multiplica e amplifica qualquer mensagem de interesse 
coletivo (TORRES 2009, p.114). 
 

 A fanpage da Florense teve uma média de 2 posts diários e assim manteve uma relação 

forte com seu público, não a deixando parada. 

Para Kotler & Keller (2012), o Facebook  usa o desejo das pessoas de se comunicar e 

interagir para ajudar a empresas a atingir seu público-alvo, utilizando as suas páginas . 
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As páginas do Facebook oferecem a grupos e marcas uma forma de interagir 
pessoalmente, construir consciência, comunicar e oferecer informações para quem 
tenha algum interesse específico. As empresas usam o Facebook para lançar 
produtos, apresentar vídeos e promoções, fazer upload de imagens, comunicar-se 
com consumidores, ouvir feedback e criar um estilo pessoal (KOTLER & KELLER, 
2012, p.606). 
 

As publicações que geraram mais interações foram  da categoria Florense, somando um 

total de 82 curtidas e 15 compartilhamentos na primeira semana, compreendida entre os dias 1 

e 4 de agosto; 579 likes e 260 compartilhamentos na segunda semana, compreendida entre os 

dias 5 e 11 de agosto; 810 likes e 293 compartilhamentos na terceira semana, compreendida 

entre os dias 12 e 18 de agosto; 148 likes e 56 compartilhamentos na quarta semana, 

compreendida entre os dias 19 e 25 de agosto e 440 likes e 162 compartilhamentos na quinta 

semana, compreendida entre os dias 26 e 31 de agosto. O motivo desses números deve-se ao 

fato de se tratar da categoria com maior número de postagens, consequentemente gerando 

mais interação.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente trabalho, o problema de pesquisa de quais são os usos que a empresa de 

móveis Florense faz das redes sociais com fim de comunicar o seu posicionamento , pode-se 

afirmar que, durante o período da análise, a Florense utilizou a Fanpage e o Blog, 

apresentando conteúdos relacionados à alta tecnologia, aos acabamentos e à arquitetura e 

design diferenciados. Por se tratar da proposta da empresa, os conteúdos remetem ao seu 

posicionamento classificado por categoria de produto. Sua posição de vanguarda na utilização 

de tecnologias High End filtra todos os conteúdos, remetendo sempre à alta qualidade e às 

tecnologias utilizadas nos seus mecanismos ou ferragens. 

O mapeamento dos usos das redes sociais trouxe uma linha de conteúdos relacionados às 

categorias do blog, nas quais a Florense visa transmitir sua constante busca por novas 

tecnologias e assim fixar o seu posicionamento. 

A relação entre as diferentes redes sociais da empresa está nos seus conteúdos, que de 

forma breve são introduzidos no seu Facebook e, através de um link, leva para o blog, onde 

apresenta uma leitura mais completa.  

Pode-se, assim, confirmar o referencial teórico, o qual apresenta os principais usos das 

redes sociais. A Florense, através do Facebook, visa ao marketing de relacionamento, 

trazendo, na sua maioria, postagens referentes à própria marca e, consequentemente, gerando 

mais interação. No marketing de relacionamento, teve a maior interação no post que 

aproveitou uma peculiaridade do tempo, apresentando a entrada da empresa coberta por neve. 

Nesse momento, seu público se identificou mais com a marca. No blog, a Florense visa ao 

marketing de conteúdo, informando seus leitores a respeito do que existe de mais moderno 

associado a móveis no mundo. A prática se une à teoria, trazendo maior interação no 

marketing de relacionamento, e a utilização de links na fanpage mostra como uma publicação 

pode causar um efeito viral na sua rede, levando o leitor a outra ferramenta das redes sociais. 

Por fim, pode-se concluir que vale a pena a utilização das redes sociais, pois, em 

números, a interação com a marca se põe à prova. Para serem eficientes, as redes precisam ser 

unificadas, comunicando de uma forma homogênea seu público. O item que apresenta mais 

resultado são as publicações  sobre arquitetura, pois, pela quantidade de posts relacionados à 

quantidade de curtidas e shares, apresenta maior interação, conforme Figura XX. 
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Categoria Likes Shares Post Relação 

likes/posts 

Relação 

share/posts 

Florense 2103 786 33 63 (3º) 23 (2º) 

Relacionamento 1070 226 13 82 (2º) 17 (3º) 

Arquitetura 1226 393 14 88 (1°) 28 (1º) 
Figura 81 Fonte: Dados da pesquisa 

 

A pesquisa obteve resultados significativos para o autor, pois apresentou, em números, a 

melhor forma de comunicar o posicionamento da empresa, e assim, de certa forma, indicou  a 

possibilidade de utilizar esses dados na criação de novas fanpages para o setor moveleiro.  

A pesquisa apresentou pontos falhos, pois ,durante o período da coleta, o Twitter não teve 

nenhuma atualização, e esse completaria a comunicação nas redes sociais da empresa.  

Para dar continuidade à pesquisa, deve-se analisar, além das redes sociais, todo o 

marketing digital utilizado pela empresa, que vai muito além do seu website e, assim, em 

números, apresentar o que traz mais resultados. 
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