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RESUMO 
 

As mídias sociais têm sido mais um canal de comunicação para as empresas ‘antenadas’ 
com os novos tempos da cibercultura. Não apenas com sites corporativos, recentemente se 
observa a presença de organizações na web 2.0 com perfis institucionais em ambientes 
sociais. Contudo a forma de criar, manter e estimular os ‘relacionamentos’ virtuais com 
consumidores parece apontar para um longo caminho de aprendizagem. Este estudo 
analisou três empresas premiadas por sua atuação on-line em sua utilização da função 
‘Curtir’ do Facebook. O método empregado foi a análise de conteúdo, tomando-se por base 
duas semanas artificialmente construídas para delinear o período de coleta. O resultado 
mostrou o potencial do conteúdo relacional como uma nova forma de comunicação 
organizacional. 
 
PALAVRAS-CHAVE:  comunicação organizacional; comunicação digital; mídias sociais; 
Facebook; conteúdo relacional. 
 
 
INTRODUÇÃO 

Seja para monitorar sua reputação, interagir com consumidores, publicar mensagens 

institucionais ou veicular materiais publicitários, boa parte das organizações já realiza ações 

de comunicação digital em ambientes das direntes mídias sociais. 

Um software social ou mídia social “é qualquer ferramenta ou serviço que utiliza a 

internet para facilitar conversações” (SOLIS, 2010, p.37). Tendo como base a web 2.0 

engloba um grupo de aplicações “que permitem a criação e troca de Conteúdo Gerado pelo 

Usuário” (KAPLAN; HAENLEIN, 2010, p.61), um tipo de conteúdo criado e adicionado 

por usuários, ou consumidores, em uma mídia social (SOLIS, 2010, p.350). 

São gêneros de mídia social: groupware (software colaborativo), comunidades on-

line, peer-to-peer (redes de computadores) de compartilhamento de arquivos, jogos em 

rede, mensagens instantâneas, blogs, microblogging, fóruns, e-mail, mundos virtuais, 

mensagens de texto e sites de redes sociais (BOYD, 2008, p.92). 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas 
em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestre em Comunicação pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS); professor na graduação e na pós-
graduação da Faculdade Anhanguera de Taubaté. E-mail: andre.gollner@aedu.com. 
3 Doutor pela Universidade de São Paulo (USP), professor e pesquisador da Universidade Municipal de São Caetano do 
Sul (USCS). E-mail: elias.goulart@uscs.edu.br. 
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Estudo da Forrester Research (SIMON, 2010) prevê que até 2014 o montante 

destinado ao marketing digital poderá chegar a US$ 55 bilhões – 21% do investimento total 

em marketing das empresas. Segundo o mesmo trabalho, as estratégias em plataformas 

sociais deverão ter uma taxa anual de crescimento de 34%, superando a expansão de outras 

ações mercadológicas na internet. 

Mais da metade das empresas de médio e grande porte brasileiras está presente e 

utiliza as mídias sociais, aponta pesquisa do Instituto Brasileiro de Inteligência de Mercado 

– Ibramerc (PORTAL HSM, 2010). Das 251 organizações pesquisadas, 65% afirmaram 

utilizar as mídias sociais como ferramenta de comunicação com seu mercado consumidor.  

Os resultados deste trabalho ainda ilustram que o microblog Twitter é o mais 

utilizado, com 84% das respostas, sendo 62% presentes no YouTube, 61% no Facebook, 

45% no Orkut, 40% no LinkedIn (rede de relacionamento profissional), 40% em blogs; 

22% no Flickr (destinada a compartilhamento de imagens e fotos digitais); 8% no MySpace 

e 4% no Ning (para redes sociais individualizadas) (PORTAL HSM, 2010). 

Cada qual com seu aspecto motivador para uma pesquisa acadêmica são diversos os 

tipos e empresas de redes sociais virtuais que poderiam servir como tema de estudo. Optou-

se pelo Facebook, pois sua utilização em massa em nível mundial promoveu novas formas 

de comunicação, troca de informações e produção cultural, representando hoje, não apenas 

mais um fenômeno tecnológico, mas também um fenômeno social, cultural e 

comunicacional. 

Esta pesquisa questiona qual o tipo de conteúdo das manifestações corporativas no 

Facebook que suscita mais adesões à funcionalidade ‘Curtir’, ou seja, manifestações de 

aprovação, por parte dos usuários. Assim, a pergunta-problema é: qual o tipo de conteúdo 

da comunicação organizacional no Facebook é mais aprovado pelos usuários? 

De delineamento exploratório este artigo utiliza a análise documental em perfis 

corporativos presentes na plataforma social. Quantifica as mensagens postadas pelas 

organizações Nike, Gol Linhas Aéreas Inteligentes e Skol e as manifestações de aprovação 

dos usuários por meio do recurso ‘Curtir’. O estudo ainda qualifica quais os tipos de 

comunicação organizacional digital são mais considerados pelos ‘fãs’ dos três perfis 

corporativos. 
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O SITE DE REDES SOCIAIS FACEBOOK 

Sites de redes sociais (SRSs) representam “[...] uma categoria do grupo de softwares 

sociais, que seriam softwares com aplicação direta para a comunicação mediada por 

computador” (RECUERO, 2009, p.102). Segundo Recuero (2009, p.103) o Facebook, ao 

lado do Orkut, é comumente um dos sistemas mais evidenciados desta categoria de mídia 

social. 

Segundo dados da própria tecnologia social (FACEBOOK, 2012a) 800 milhões de 

usuários estavam ativos em janeiro de 2012. Eles compartilham informações, assistem 

vídeos, conversam por aplicativo de troca de mensagens instantânea, postam fotos e jogam 

games sociais. 

Em pesquisa da comScore, Inc. (COMSCORE, 2012) o site se tornou a mídia social 

mais acessada no Brasil, após um expressivo crescimento de 192% durante o ano de 2011. 

Com 36,1 milhões de acessos em dezembro de 2011 o Facebook superou o até então líder 

Orkut. A audiência praticamente é o triplo da registrada pela mídia social no mesmo mês do 

ano anterior. O Brasil era um dos poucos países em que o Facebook não ocupava a primeira 

posição na categoria redes sociais local do estudo da empresa de pesquisa. 

Uma das funcionalidades mais utilizadas do Facebook é o botão ‘Curtir’. Com ela o 

usuário pode recomendar um comentário, imagem, link, vídeo ou qualquer outra postagem 

de outro usuário disponibilizada no software social. ‘Curtir’ significa dizer à sua rede social 

virtual (‘amigos’) que o conteúdo é interessante e merecedor de sua indicação. A 

recomendação positiva torna visível, além do conteúdo, outros usuários que compartilham 

da mesma opinião. O recurso abre possibilidades de interação entre usuários que não se 

conhecem e estimula a viralização da informação. 

O site (FACEBOOK, 2012b) define a funcionalidade como um recurso para o 

usuário fazer comentários positivos ou criar links para páginas que julga relevante. Pode-se 

vincular um perfil à conteúdos externos ao site por meio de plug-ins sociais ou anúncios 

dentro e fora do Facebook. Portanto, o recurso não se restringe ao ambiente da tecnologia 

social e é comum ser adicionado à qualquer página da internet. Ao ‘curtir’ o conteúdo de 

fora o usuário traz para sua rede social articulada no Facebook uma discussão acerca da 

informação compartilhada. 

A manifestação positiva ‘Curtir’ também é bastante utilizada para recomendar as fan 

pages. Tratam-se de páginas especiais presentes no site que podem ser criadas para 
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representar uma organização, marca ou grupo social. São utilizadas como extensões de 

outras ferramentas digitais na internet, como por exemplo um site. 

Diante de sua potencialidade como propagador de conteúdo e como fonte de 

informação sobre os mais diversos públicos, organizações se empreendem em ações de 

comunicação corporativa no ambiente do Facebook. As empresas têm a sua disposição o 

serviço de perfis específicos para contas corporativas. O perfil corporativo permite que as 

companhias criem seu próprio espaço para publicar conteúdo e para encorajar os usuários 

do software social a acompanhá-los, ‘curtir’ as mensagens postadas e a própria fan page. 

 

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL NAS REDES SOCIAIS VIRTUA IS 

Para Kaplan e Haenlein (2010, p.59) as novas formas de interação social mediadas 

pelos computadores representam uma das preocupações atuais do empresariado que tenta 

encontrar usos rentáveis para aplicações como Wikipedia, YouTube, Facebook e Twitter. 

Esta tendência deve ser acompanhada por todo tipo de empresa, operando ou não no espaço 

on-line (KAPLAN; HAENLEIN, 2010, p.59), pois assim como nas conversas reais entre 

conhecidos as pessoas estão indicando ou criticando marcas e produtos nas redes sociais 

virtuais. 

As conversações tendo como tema marcas e produtos, como afirmam Evans e 

McFee (2010, p. 11), influenciam numa importante fase do processo de vendas, a análise da 

compra. Kotler (2010, p.9) expõe que os consumidores cada vez mais poderão influenciar 

uns aos outros com o relato de suas experiências e opiniões à medida que as mídias sociais 

se tornam mais significativas. 

Ao utilizar as tecnologias digitais de informação e comunicação para melhorar e 

potencializar os processos da comunicação integrada a organização recorre à comunicação 

digital (SAAD CORRÊA, 2009, p.173). Este moderno tipo de comunicação tem forte 

ligação com as mídias sociais (TERRA, 2010, p.2), consequentemente boa parte de suas 

ações as terão como foco. Para atingir a eficiência no campo da comunicação via web as 

organizações devem criar projetos, sistemas e estruturas específicas, sem perder de foco os 

objetivos organizacionais. 

Entretanto, para Solis (2010, p.8), “mídia social é sobre falar com, não ‘às’ pessoas”. 

Ainda segundo o autor, significa o envolvimento de maneira apropriada em um meio que 

promove a conversação, atendendo aos interesses da maioria, não desconsiderando qualquer 

ação ou insultando a inteligência de qualquer envolvido na rede. Mesmo sem sua 
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participação, comentários negativos existem e a organização precisa entender que se trata 

de uma oportunidade para aprender e também participar de uma maneira que leve a 

discussão para o lado positivo (SOLIS, 2010, p.8-9). 

A conversação não fará sentido caso não mostre evidente sentido, substância, 

percepção, colaboração ou a oferta de uma troca útil que satisfaça bilateralmente (SOLIS, 

2010, p.39). Relacionamentos e geração de boca a boca não dependem de conversações. 

Interação, colaboração e consistência ajudam a construir interações significativas que 

agregam valor aos usuários que contribuem. 

“Pessoas não criam contas no Facebook, YouTube, Twitter, ou outra rede social 

para ouvir sobre marcas”, afirma Solis (2010, p.7). Na visão do autor, pessoas interessadas 

em informações sobre empresas participam de sites específicos para reclamações de 

consumidores ou fóruns on-line. Na mídia social as pessoas buscam respostas e 

direcionamento, ao invés de mensagens ou discursos de vendas. Pessoas não falam ou 

entendem sobre produtos ou serviços da mesma forma que as empresas. Para ser ouvida a 

organização precisa comunicar-se com seu cliente como em uma comunicação pessoal. 

Na compreensão de Kotler (2010, p. 44) ao se fazer presente numa mídia social a 

marca figura como mais um participante da rede social e a identidade de marca (avatar) é 

construída em função de sua interação com a comunidade virtual. Experiências negativas 

prejudicam a percepção dos usuários em relação à marca e podem depreciar sua imagem 

(KOTLER, 2010, p. 44). 

Segundo Safko e Brake (2010, p.183) engajamento é o principal objetivo da 

presença corporativa em uma mídia social. Para a comunicação digital, engajamento 

representa as etapas de uma participação do usuário em uma conversação on-line, por meio 

de uma interação direta ou uma resposta direta ou indireta às palavras em torno de um 

conteúdo original ou editado (SOLIS, 2010, p.351).  

Ações de resultados positivos em uma plataforma social conseguem que os usuários 

interajam com a marca da empresa, ao mesmo tempo em que personalizam, criam tags 

(palavras-chave associadas às informações) ou classificam o conteúdo, compartilham 

informações com seus contatos, incluem comentários, entre outras atividades (SAFKO; 

BRAKE, 2010, p.183). 

Na concepção de Li (2011, p.80) boa parte das organizações deixa explícitas suas 

intenções mercadológicas ao tentar se engajar. De maneira equivocada, considerar apenas a 

venda nesta atividade prejudica o relacionamento comercial de longo prazo e leal. 
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“Engajamento em um contexto de tecnologia social depende de participação ativa e 

colaboração, não de controle” (EVANS; MCFEE, 2010, p. 209). Portanto, não basta falar 

unidirecionalmente, monitorar as conversações dos usuários ou se envolver apenas para 

responder a uma insatisfação: a organização que opta por fazer parte de um site de redes 

sociais deve ser participativa. 

 

METODOLOGIA 

Para a seleção dos perfis corporativos avaliados nesta pesquisa empregou-se como 

procedimento metodológico: (1) identificação das marcas posicionadas em primeiro lugar 

nas diferentes categorias propostas pelo estudo Top of Mind 2010 (TOP OF MIND 2010, 

2010); (2) definição dos sites corporativos por meio do site de buscas Google Brasil 

(www.google.com.br); (3) procura por links para as fan pages nas páginas principais dos 

sites corporativos; (4) acesso ao site Facebook para verificar a existência do perfil 

corporativo, coletar o número de adesão ao botão ‘Curtir’ e aferir em qual idioma são 

disponibilizadas as informações. 

Os perfis corporativos da Nike, Gol Linhas Aéreas Inteligentes e Skol no Facebook 

foram selecionados por: (1) suas fan pages apresentarem os maiores números de adesão ao 

botão ‘Curtir’; (2) serem perfis apontados por meio de links na home dos sites corporativos; 

(3) suas mensagens da seção ‘mural’ estarem no idioma português, portanto direcionadas ao 

público brasileiro. 

Em 14 de julho de 2011 ocorreu o acesso ao sistema do site de redes sociais para 

proceder com a coleta dos dados dos três perfis de maneira concomitante. As páginas do 

Facebook que faziam referência às corporações e datadas de 01 de janeiro a 30 de junho de 

2011 foram digitalizadas no formato PDF (Portable Document Format). Dessa forma o 

procedimento reuniu seis meses de mensagens digitais trocadas entre as três empresas e 

usuários do software social. 

A escolha das datas que compõem o corpus de estudo teve como método a ‘semana 

construída’ (RIFFE; LACY; FICO, 2008). Duas ‘semanas artificiais’ foram elaboradas por 

meio da seleção aleatória de dias da semana (segunda a domingo), representando assim 

semanas completas. A primeira amostra de textos abrange datas do primeiro trimestre de 

2011 (janeiro-março) e a segunda amostra datas do segundo trimestre (abril-junho). A 

intenção foi evitar um possível enviesamento da amostra que datas comemorativas ou 

promocionais poderiam oferecer na contagem de freqüência dos termos chaves. 
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Para a escolha das datas dentre os seis meses de mensagens coletados, e 

consequentemente seleção das manifestações de texto a serem examinadas, optou-se pelo 

conceito de amostragem sistemática proposto por Gil (2006, p.102). Tendo estabelecido o 

intervalo 4; e o ponto de partida escolhido aleatoriamente 3, foram escolhidos para compor 

a amostra os dias que ocupam a posição terceira, sétima, décima primeira, décima quinta 

etc. dentro da lista de dias, composta pelos dois trimestres. 

O método eleito para estudo dos textos foi a análise de conteúdo e a definição das 

categorias de análise tem como base o critério de categorização semântico (BARDIN, 

2004). Neste critério procura-se no conteúdo da mensagem elementos que a ‘significavam’ 

como um dos conceitos apresentados e a classifica e a reagrupa em categorias temáticas 

(BARDIN, 2004, p.111). 

No critério de categorização dos conteúdos das mensagens, foram estabelecidas as 

categorias temáticas ‘institucional’ e ‘mercadológica’, tendo como subsídio os preceitos 

teóricos de comunicação organizacional digital de Saad Corrêa (2009). Tem-se como 

hipótese que as organizações não se utilizariam desta plataforma pública para repasse de 

informações ao público interno (funcionários). Por isso a comunicação interna não foi 

considerada no critério de categorização. 

A terceira categoria temática ficou definida como ‘conteúdo relacional’. Os 

exemplos de comunicação organizacional estudados neste trabalho pretendem a aceitação 

social perante um grupo de usuários, e não se encaixam nos tradicionais tipos de conteúdos 

da comunicação organizacional. 

Watzlawick, Beavin e Jackson (1967 apud KEYTON, 1999, p.196) acreditam que 

todas as mensagens que são trocadas entre membros de um grupo possuem conteúdo e 

informação relacional. Para Keyton (1999, p. 192) a união de um grupo social se dá por 

meio da comunicação relacional, pois é responsável pela interação entre seus membros.  

No caso desta nova classe de mensagens corporativas as organizações demonstram 

intenção de estreitar relacionamentos, conquistar a confiança e estabelecer diálogos com as 

pessoas que já se interrelacionam virtualmente. Ao participar do site de redes sociais tem-se 

como meta pertencer aos grupos sociais articulados no ambiente digital. As empresas 

pretendem manter a conexão social na rede que elas mesmas idealizaram e incentivam, 

representando nodos ou indivíduos (FERNÁNDEZ, 2008). 

Sendo assim, temos o critério de categorização estipulado para este trabalho descrito 

na Tabela 1. 
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Tabela 1: Critério de Categorização 

Conteúdo da 
Comunicação 

Conteúdos Associados 

Institucional Informações que visam o fortalecimento da imagem e identidade 
organizacionais. Estão associadas às questões corporativas institucionais que 
apresentam a face pública das corporações. 

Mercadológica Informações que atendam aos interesses mercadológicos das organizações, 
visando a promoção de produtos e serviços. São manifestações de 
comunicação que sejam persuasivas, com intuito do convencimento do 
público-alvo. 

Relacional Informações de interesse dos seguidores dos perfis colaborativos, numa 
linguagem impessoal e próxima do perfil do público, com intenção de 
estabelecer diálogos, conversações ou colaborações. 

 

Todas as mensagens diárias digitalizadas em PDF foram tratadas em Microsoft 

Excel de modo a observar os números absolutos de mensagens postadas e de adesões ao 

botão ‘Curtir’ no período avaliado. 

Para compreender quais foram os conteúdos mais ‘curtidos’ e em quais dos tipos de 

comunicação organizacional digital estes conteúdos poderiam se enquadrar procedeu-se 

com a ordenação de todas as mensagens coletadas do maior para o menor índice de ‘Curtir’. 

Para efeito de comparação, já que as empresas pesquisadas registraram diferentes totais de 

postagens, nessa segunda análise foram consideradas as 50 mensagens com os maiores 

números de aceitação. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Seis meses de manifestações comunicacionais que partiram tanto das organizações 

como dos usuários foram coletadas das páginas dos três perfis corporativos. A análise 

quantitativa encontra-se na Tabela 2. Os números ilustram um semestre de comunicação 

digital das organizações pesquisadas no ambiente do Facebook e seu retorno em termos de 

adesão ao botão ‘Curtir’. 

 

Tabela 2: Totais de Mensagens e Manifestações ‘Curtir’ dos Usuários 

1º Trimestre 2º Trimestre Totais 
Mensagens ‘Curtir’ Mensagens ‘Curtir’ Mensagens ‘Curtir’ 

              Nike 32 14.954 53 32.505 85 47.459 
              Gol 28 309 123 55.619 151 55.928 
              Skol 36 7.652 58 11.265 94 18.917 
              
Total Geral 96 22.915 234 99.389 330 122.304 
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De acordo com os dados levantados na pesquisa de campo, nos meses de janeiro a 

março de 2011 a Nike postou 32 mensagens e obteve 14.954 manifestações de aprovação 

por parte dos usuários que acompanham seu perfil corporativo. Em média cada postagem 

foi ‘curtida’ por 467,3 ‘fãs’. 

No segundo período, ou seja, de abril a junho de 2011, a empresa aumentou para 53 

posts e o número de aprovações do conteúdo de suas mensagens foi de 32.505. Nesse 

momento a média passou para 613,3 aprovações para cada mensagem adicionada pela Nike 

a seu mural no Facebook, representando um acréscimo de 31,2%. 

Comparando-se os dois períodos, a companhia de materiais esportivos aumentou 

suas postagens em 165,6% e conseguiu um aumento de aprovação na ordem de 217,4%. 

Diante dessa evolução do número de ‘Curtir’ podemos deduzir que o conteúdo das 

mensagens foi mais interessante para os usuários no segundo trimestre do que no primeiro. 

Em termos de postagens diárias, no primeiro trimestre de 2011 a organização postou 

em média 1,9 mensagens por dia. Esse número sofreu um acréscimo de 65,6%, passando 

para 2,8 postagens diárias no segundo trimestre do mesmo ano. 

No total do semestre a Nike postou 85 mensagens e angariou 47.459 manifestações 

positivas por parte dos seguidores da fan page. Esses números nos trazem uma média de 

558,3 cliques no botão ‘Curtir' para cada manifestação corporativa. 

Analisando as 50 mensagens com os melhores números de aceitação temos como 

resultados: 76,0% das mensagens ‘curtidas’ pelos usuários, ou em números absolutos 38 

postagens, podem ser consideradas como ‘comunicação relacional’; 16,0% (ou 8 posts) 

possuem cunho mercadológico e 8,0% (4 publicações) trazem conteúdo institucional. 

Em entrevista para a revista Proxxima (MARCONDES, 2011, p.45) Tiago Pinto, 

diretor de marketing da Nike do Brasil, afirma que as plataformas sociais são utilizadas para 

aproximar consumidores da marca e atletas. Como pôde ser observado neste estudo, o perfil 

corporativo parece atender a estes propósitos e também conquistou a simpatia dos seus 

‘seguidores’. Os resultados apontaram que as mensagens com ‘conteúdo relacional’ são as 

que mais agradam e suscitam manifestações positivas. 

A Gol publicou 28 mensagens no primeiro trimestre de 2011 – o menor número de 

publicações dentre as três organizações pesquisadas. Suas mensagens foram ‘curtidas’ por 

309 usuários do software social e cada post teve a aprovação de 11,0 pessoas em média. 
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Contudo a companhia aérea apresentou um expressivo aumento de postagens entre 

os dois períodos analisados, passando para 123 mensagens no segundo trimestre de 2011 

(339,3% de majoração). Isto se deve à ação promocional da Gol tendo o Facebook como 

plataforma para o Dia dos Namorados, que sorteou 90 passagens entre 08 e 10 de junho de 

2011. Além de orientar sobre a mecânica da promoção, a Gol informava a todo instante os 

resultados dos sorteios e ainda incentivava a participação dos usuários. Apenas no dia 10 de 

junho, uma das datas selecionadas aleatoriamente na ‘semana construída’, foram postadas 

58 mensagens – 47% do total de mensagens da organização neste período. Devido à ação 

promocional a organização aumentou sua média diária de postagens de 1,9 para 6,8. 

O aumento de publicações e a campanha promocional resultaram no aumento do 

índice ‘Curtir’, que passou para 55.629 – um número 180 vezes maior que o apresentado no 

período anterior. As mensagens do segundo trimestre foram ‘curtidas’ por 452,2 pessoas em 

média, representando um aumento do índice de aprovação na ordem de 3.997,49%. No total 

dos dois períodos a Gol publicou 151 mensagens e obteve 55.928 adesões ao ‘Curtir’, os 

maiores números registrados nesta pesquisa dentre os três perfis pesquisados. 

Provavelmente certos ‘seguidores’ da fan page da Gol ‘curtiram’ mensagens sobre a 

ação ‘Voo dos Namorados GOL’ com o intuito de repassar a seus ‘amigos’ a existência da 

promoção e mantê-los informados sobre seu andamento. Ao viabilizar uma ação 

promocional no Facebook a organização deveria crer que as manifestações de aprovação 

dos usuários potencializariam, de maneira viral, a difusão de informações sobre a 

promoção. Conseguir o engajamento de usuários é algo essencial em ações que utilizam 

mídias sociais como plataforma. 

Para ilustrar esta questão de potencialização da mensagem promocional é relevante 

frisar que 41 das 50 mensagens mais ‘curtidas’ da companhia aérea, ou 82,0% faziam 

menção aos sorteio de passagens. 

Esse resultado da pesquisa evidencia o perfil ‘compartilhador’ do usuário brasileiro 

– ou seja, o comportamento mais comum de quem navega na web 2.0 é trocar 

habitualmente informações – descrito pela diretora do IBOPE Nielsen Online Cris Rother 

(apud ARAUJO; DOTOLI, 2010, p.59). 

Voltando a análise das 50 mensagens mais ‘curtidas’ pelos usuários que 

acompanhavam o perfil da Gol, percebe-se que 90,0% das mensagens (45 textos) 

apresentam conteúdo mercadológico. Vale destacar que dentre os 50 posts examinados 41 

(82,0%) contém como assunto central a promoção da companhia aérea. A intenção de se 
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aproximar dos seus ‘seguidores’ por meio do conteúdo relacional pôde ser notada em 4 

mensagens (8,0%); e apenas 1 mensagem (2,0%) apresentou uma informação institucional 

da organização. 

Os resultados das duas ‘semanas construídas’ da Skol apontam que a marca 

aumentou suas publicações de um período para outro, registrando 36 posts entre janeiro e 

março e 58 entre abril e junho, uma majoração de 61,1%. Em relação à média de postagens, 

no primeiro período a média diária ficou em 2,3 e no segundo 3,0 (aumento de 30,4%). 

As manifestações de comunicação digital da marca foram ‘curtidas’ por 7.652 

usuários no primeiro trimestre e por 11.265 no segundo trimestre. Isto representa um 

acréscimo de 47,2% nas aprovações do conteúdo postado no perfil corporativo da cerveja 

da Ambev. Entretanto, os ‘fãs’ da Skol se engajaram um pouco menos no segundo período 

analisado, pois a média de adesão ao ‘Curtir’ foi de 212,6 por mensagem no primeiro 

trimestre e 194,2 no trimestre seguinte (decréscimo de 8,62%). 

No perfil da marca de cerveja foi publicado um total de 94 mensagens no primeiro 

semestre de 2011, ficando a Skol com o segundo maior índice de publicações desta 

pesquisa. Apesar desta constatação, a adesão ao botão ‘Curtir’ é a menor de todas as 

empresas pesquisadas com 18.917. 

O humor, reflexo da estratégia de campanha publicitária da marca e a maneira de se 

comunicar informalmente, prática comum entre usuários do Facebook, parece ser eficiente 

em estimular o engajamento dos usuários ao recurso de aprovação do conteúdo postado. De 

acordo com Grando (2011) a marca não utiliza mídias sociais para promover campanhas 

publicitárias, mas para oferecer “dicas de assuntos para a happy hour e vídeos bizarros que 

são ‘viralizados’ na internet”. 

Percebeu-se que a marca de cerveja também replica conteúdo disponível na internet 

que julga relevante para o grupo. Por exemplo, num texto de 19 de janeiro de 2011 a fonte 

original é o blog Testosterona (www.testosterona.blog.br). Isto pôde ser observado em 

outras ocorrências textuais analisadas no estudo. Esta prática é comum aos usuários do 

Facebook, o que pode aproximar a Skol de seus consumidores. 

Ao focar a análise nas 50 mensagens mais ‘curtidas’, os textos cujo conteúdo não 

tenham cunho institucional ou mercadológico alcançaram melhores índices de aprovação 

por parte dos ‘fãs’ da Skol. As postagens com conteúdo relacional representam mais da 

metade do total dos 50 posts mais ‘curtidos’. Em números absolutos 32 mensagens e em 

percentagem 64,0%. 
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O conteúdo mercadológico esteve presente em 16 das 50 mensagens com os 

melhores números de ‘Curtir’ (32,0%). O número considerável de aceitação da 

comunicação mercadológica da Skol pode ser creditado a estratégia da marca de promover 

os shows musicais que realiza também na plataforma social. Provavelmente os usuários do 

Facebook se manifestam positivamente quando o texto aborda um desses eventos para 

repassar a seus amigos usuários a programação, datas, locais, forma de adquirir ingressos, 

entre outras informações. Apenas 2 textos analisados no procedimento, ou 4,0%, traziam 

informações que se encaixavam como conteúdo institucional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A funcionalidade ‘Curtir’ representa uma métrica para avaliar a estratégia de 

comunicação digital corporativa no Facebook. O resultado em números de ‘Curtir’, que 

pode se revelar para cada postagem ou para a fan page, é uma resposta positiva do usuário à 

atuação da empresa na plataforma. O recurso do software social, tão valioso quanto o 

Conteúdo Gerado pelo Usuário (CGU), torna o usuário um ‘embaixador’ da organização. 

Ao fazer sua recomendação o usuário está trabalhando em prol da empresa, pois 

potencializa a mensagem corporativa ao deixá-la visível a todos seus ‘amigos’, ou seja, 

integrantes de sua rede social pessoal. 

Ao se calcular uma média dos resultados das análises das 50 mensagens mais 

‘curtidas’ de cada um dos três perfis corporativos temos: 49,3% das mensagens com 

melhores índices de aprovação apresentavam conteúdo relacional; 46,0% destacavam o 

conteúdo mercadológico; e 4,7% o conteúdo institucional. 

Assim, podemos inferir que os usuários que acompanham as fan pages pesquisadas 

dão preferência à manifestações de comunicação digital que procuram estreitar o 

relacionamento pessoa-organização. Entretanto também aceitam o conteúdo mercadológico 

desde que lhes tragam benefícios, como o oferecido pelas promoções e ofertas de preços. 

Este trabalho sinaliza que provavelmente o foco da Nike, Gol e Skol no site de redes 

sociais é disseminar conteúdos que reforcem suas marcas, assim trabalhando o Facebook 

como uma ferramenta de marketing. Na categorização de todas as mensagens postadas 

pelas três organizações no primeiro semestre de 2011 do total de 330 textos 55,2% 

apresentaram uma abordagem mercadológica, 35,8% relacional e 9,1% institucional. 

Os resultados das análises das mensagens mais ‘curtidas’ evidenciam que para 

melhor se relacionar com os usuários do Facebook a comunicação corporativa precisa ser 
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adequada ao modelo de comunicação das redes sociais virtuais. Nesse tipo de comunicação 

prevalecem os interesses das pessoas e dos grupos. Replicar conteúdos veiculados em meios 

tradicionais ou insistir num discurso de venda possivelmente não conseguirá a atenção e, 

ainda, não conquistará o engajamento dos usuários. 

Um dos objetivos de se manter um perfil corporativo é fazer com que os usuários da 

mídia social troquem informações entre si, tendo a comunidade virtual instituída pela 

organização como suporte, consequentemente conferindo visibilidade à marca. Quando 

ninguém comenta as postagens de um perfil, o emissor está ‘falando sozinho’. 

Tendo como parâmetros os resultados da promoção do Dia dos Namorados da Gol 

pode-se deduzir que ações promocionais no Facebook são uma realidade viável. A ação 

demonstra que ao sortear brindes, principalmente de valor financeiro considerável, uma 

organização pode potencializar a geração de conteúdo por parte de seus ‘seguidores’. 

Ao despertar o interesse de um ‘seguidor’ a campanha promocional articulada no 

Facebook consegue angariar rapidamente centenas ou milhares de outros participantes, pois 

a informação e a mecânica se espalham de maneira viral. Outro ponto a ressaltar é que 

mesmo após o fim da promoção existe um residual de ‘seguidores’ que continuam a 

acompanhar o perfil e um aumento de conteúdo postado no ‘mural’ da companhia aérea. 

Entretanto, por via de regra, as ações promocionais angariam muitos participantes, 

mas grande parte tem em vista apenas os prêmios e não se tornam clientes efetivos das 

empresas promotoras. Por analogia e trazendo para o interesse deste estudo, promoções em 

redes sociais talvez não tornem todos os participantes ‘seguidores’, entretanto promovem 

um incremento no número de novos usuários que podem também comentar e ‘Curtir’ 

apresentando a comunidade para seus contatos, ampliando os nodos da rede social da 

marca. 

Enquanto a Gol demonstra a viabilidade de ações promocionais tendo o Facebook 

como plataforma, a Nike e a Skol representam exemplos de adequação da linguagem ao 

público-alvo. Pelos resultados apresentados, a temática da fan page da Nike agrada aos seus 

‘fãs’ e está adequada ao perfil de seu público de interesse e do usuário do site de redes 

sociais interessado em futebol. Ao transferir sua linha de comunicação pautada na 

irreverência para o ambiente do Facebook a comunicação digital da Skol cumpre sua função 

de entreter seus ‘seguidores’. 
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Este trabalho visou contribuir com os estudos sobre comunicação organizacional nas 

plataformas de redes sociais. Mais especificamente, procurou-se conhecer a aceitação de 

algumas práticas de comunicação digital em perfis corporativos do Facebook. 

A comunicação organizacional digital nas redes sociais por sua contemporaneidade 

apresenta inúmeras possibilidades de estudo. Diversos fenômenos resultantes das diferentes 

formas de participação das pessoas e das organizações nas plataformas interativas ainda 

carecem de explicações. Especificamente tendo como tema o Facebook e suas 

funcionalidades sugere-se como pesquisas futuras: estudar interações resultantes de um 

‘Curtir’ ou um comentário iniciadas por uma mensagem corporativa; analisar diálogos entre 

empresas e usuários tendo como suporte o software social; e pesquisar a estrutura e as 

interrelações entre usuários de uma rede social articulada pela fan page de uma marca. 
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