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RESUMO 

 

As mudanças profundas constatadas na sociedade durante as últimas décadas também 

impactam a forma como as empresas realizam negócios e exercem a sua comunicação. Nesse 

contexto, o principal objetivo desta dissertação refere-se ao uso do Facebook como elemento 

de comunicação em empresas B2B, organizações cuja característica principal é vender para 

intermediários ou para outras empresas. Por meio da aplicação da metodologia de estudo de 

caso, analisa-se dois perfis corporativos: Autodesk e Braskem, sendo que ambos elegem o 

Facebook como uma das principais plataformas de comunicação da empresa no ambiente 

digital. Como complementação à pesquisa utiliza-se a técnica de análise de conteúdo, a fim de 

auxiliar a investigação sobre o conteúdo e propósito das mensagens publicadas, representadas 

pelos posts. Os resultados mostram-se favoráveis à utilização do Facebook como ferramenta 

de comunicação, quando estruturada com base nos objetivos e estratégias da organização. A 

linguagem nas redes sociais estabelece um diálogo, proporcionando compartilhamento das 

informações entre pessoas e corporações.  

 

Palavras-chave: redes sociais, Facebook, comunicação organizacional, empresas B2B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



	  

	  

ABSTRACT 

 

Deep changes verified in society during the past last decades have impacted the way 

companies perform their business and work upon their communication. In this context, the 

main objective of this thesis is to refer to Facebook use as a communication element in 

companies’ models in a B2B basis, organization by which their main characteristic is to sell to 

intermediates or to other companies. Through the application of a study case methodology, it 

is analyzed two corporate profiles: the Autodesk and Braskem, and both elect Facebook as 

being one the main platforms on corporate communication in the digital environment. As a 

complement to the research it is used the content analysis technique aiming in assisting in the 

investigation about the content and the objective of released messages represented by their 

posts. The results show to be favorable to the use of Facebook as a communication tool when 

structured based on objectives and organization strategies. Language in social networks 

establishes a dialogue providing information sharing among people and corporations. 

 

Key-words: networks, Facebook, organization communication, B2B companies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Nestas últimas décadas, tem-se constatado mudanças profundas na sociedade. Fatores 

como os avanços tecnológicos, a inovação, a evolução dos sistemas de comunicação, 

transporte (infraestrutura e acessibilidade) e a consequente globalização dos mercados 

influenciam e conduzem as interações humanas em diversos aspectos, a saber: econômico, 

social, político, cultural, etc. Para Trivinho (2007) existe uma razão de fundo epistemológico 

que justifica a percepção dessas mudanças, os fatores que a influenciam e o fenômeno do 

imediatismo vivenciado nas sociedades atuais: a dromocracia.   

O prefixo Dromos presente na palavra dromocracia origina-se do grego e significa 

velocidade, rapidez, celebridade, agilidade e aptidão. O conceito engloba as mudanças 

profundas que o homem tem vivido, intensificadas a partir da revolução industrial e 

reforçadas com o advento da civilização midiática. Sob a lente da sociologia, Bauman (2001) 

aprofunda a questão afirmando que a velocidade favorece a impermanência das situações, 

criando na sociedade moderna uma valorização do “carpe diem”.  Dessa forma, Trivinho 

(2007) acredita que não é possível abordar as mídias sociais sem levar em conta a sua ligação 

com a velocidade tecnológica e com a transformação sociocultural, política e econômica 

vivenciadas pela sociedade no âmbito global (globalização).  

Para o universo corporativo, Qualman (2011) informa que as empresas, por meio das 

mídias sociais, estabelecem sua comunicação, geram negócios, extrapolam as fronteiras além 

do seu país de origem e atingem qualquer localidade que tenha acesso digital. Dessa forma, as 

mídias e redes sociais favorecem a globalização. Para Torquato (2004), além da globalização, 

que traz à discussão as questões sobre a identidade corporativa (manutenção da identidade 

global, preservação da cultura local e respeito às especificidades regionais), a tecnologia 

também causa impacto na comunicação organizacional, fazendo com que as empresas 

questionem, entre outros pontos, a comunicação tradicional (propaganda clássica, a 

promoção, etc.). Segundo Gillin (2009) os principais desafios que as redes sociais impõem 

para as empresas concentram-se na ampliação da capacidade dos consumidores em 

compartilhar opiniões e na velocidade que essas interações ocorrem. Em complementação 

Kotler e Armstrong (2007) e Cravens e Piercy (2007) afirmam que a maioria das empresas faz 

uso da tecnologia para estabelecer parcerias no intuito de entregar valor superior ao cliente.  
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Diante desse contexto, a questão que se coloca em discussão é como empresas B2B1, 

ou seja, companhias que estão mais distantes do consumidor final, porque estão localizadas 

nas etapas iniciais ou intermediárias dos ciclos de produção, fornecem matéria-prima para 

outras empresas, não produzem bens de consumo, ou ainda têm como cliente final um 

profissional, participam de mídias e redes sociais e quais são as estratégias que podem 

conduzir a comunicação nesse ambiente digital. 

 

1.1 Problema Da Pesquisa 

 

A principal questão a ser respondida nesta pesquisa é: Como empresas B2B utilizam o 

Facebook na comunicação organizacional? 

Autores como Quivy e Campenhoudt (1998) e Gil (1999; 2002) corroboram com a 

perspectiva segundo a qual a pergunta de partida deve ser objetiva e específica; porém, 

quando o assunto encontra-se na fase inicial de exploração, é possível estabelecer indagações 

mais amplas, para depois direcioná-las. Neste estudo, a abrangência da pergunta justifica-se 

porque as ferramentas de mídias sociais ainda estão em fase de desenvolvimento de suas 

aplicações no ambiente corporativo (GILLIN, 2009; QUALMAN, 2011; MILLER, 2012).   

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste trabalho consiste em analisar o Facebook como ferramenta de 

comunicação organizacional em empresas B2B.    

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 B2B: A sigla B2B vem da expressão em inglês que significa Business to Business, em tradução livre para o 
português é Negócios para Negócios, ou seja, são empresas que vendem para intermediários ou para outras 
empresas (LAS CASAS, 2010). 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar as estratégias utilizadas pelas empresas abordadas no estudo de caso. 

• Relatar os desafios que o Facebook impõe para essas empresas. 

• Verificar como as empresas estão avaliando o retorno obtido com o Facebook.   

 

1.3 Justificativa  

 

As redes sociais podem ser analisadas sob diversos prismas, por constituírem um 

conceito amplo, possibilitando uma variedade de temas para a pesquisa, segundo Boyd e 

Ellison (2007).  Quando contextualizadas no âmbito da conectividade digital (internet), pode-

se considerar que estão em fase inicial de desenvolvimento e descoberta de novas 

ferramentas, aplicativos e utilidades (Figura 1). 

 

Figura 6 - Linha do tempo do lançamento de alguns sites de rede social mais populares. 

 

Fonte: Adaptado de Boyd e Ellison (2007). 
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Na Figura 1 nota-se que as redes sociais podem modificar seu propósito inicial, como 

é o caso do Facebook, que foi lançado em 2004 como uma plataforma de comunicação entre 

alunos de Harvard. Depois, a rede foi expandida para os demais estudantes e em 2006 

possibilitou o acesso a não estudantes, tornando-se uma grande rede popular (BOYD e 

ELLISON, 2007). A partir da sua popularização, intensificou-se o número de empresas que 

começaram a criar suas fan pages2 (páginas de fãs).   

Para justificar a aplicação do Facebook no contexto corporativo, recorreu-se a duas 

bases de dados: às teses e dissertações disponíveis na base de dados da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES; e à literatura acadêmica 

internacional contida na base de dados Web of Science. As bases, além de servirem como 

referências teóricas, também auxiliam na justificativa do tema proposto. 

Inicia-se a justificativa com a consulta ao Banco de Teses da CAPES para identificar a 

quantidade e analisar a abordagem de dissertações e teses realizadas nas principais 

instituições brasileiras de ensino sobre o assunto. Os dados são coletados no mês de julho de 

2013, compreendendo os trabalhos publicados entre os anos de 1990 e 2012, sobre mídias e 

redes sociais. Os critérios utilizados para a escolha da base de dados apoiam-se na 

confiabilidade e abrangência da mesma. 

A pesquisa na base CAPES sobre dissertações e teses brasileiras conta com algumas 

etapas, a fim de conseguir dados mais apurados e pertinentes ao estudo. No primeiro recorte 

da pesquisa utiliza-se a palavra Facebook e o resultado aponta para apenas sete trabalhos 

publicados (Tabela 1). 

 
Tabela 5 - Lista de dissertações e teses constantes no Banco de Teses CAPES e utilizadas como referência para 
este estudo. Data da pesquisa: 23/07/2013. 

AUTORES TEMAS ANO ESTUDO INSTITUIÇÃO DISCIPLINA 

Renata de Sousa 
Aguiar Máximo 

Oportunidades e desafios 
para a comunicação em 

mídias sociais virtuais: um 
estudo sobre as empresas 
operadoras de telefonia 

celular. 

2009 Dissertação Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de 
Janeiro - PUCRJ 

Administração 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Fan Pages: São páginas de empresas, marcas, produtos, instituições e entidades, ou seja, não constituem um 
perfil pessoal. São criadas no Facebook e servem para as pessoas interagirem, “cutirem”, comentarem, 
compartilharem as informações que são postadas na página.  
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Ana Paula De 
Souza Silva 

Comunicação 
organizacional em tempo 

de redes sociais: Natura no 
Facebook. 

2011 Dissertação Universidade Estadual 
Paulista Júlio de 

Mesquita Fo. - Bauru 

Comunicação 

Fernanda 
Gonzaga Maia 

De Freitas 

Redes sociais: Facebook - 
uma nova plataforma de 

comunicação institucional. 

2011 Dissertação Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo – 

PUCSP 

Tecnologia e 
Design 

Leonardo 
Henrique Sousa 

Xavier. 

Juventude e consumo 
emocional nas redes sociais 

na internet - Análise das 
marcas: Coca-Cola; Pepsi; 

Blackberry; Nokia; 
Riachuelo e C&A. 

2012 Dissertação Universidade Federal 
do Rio Grande do 

Norte 

Sociologia 

Carolina Frazon 
Terra 

Usuário-mídia: a relação 
entre a comunicação 

organizacional e o conteúdo 
gerado pelo internauta nas 

mídias sociais. 

2011 Tese Universidade de São 
Paulo - USP 

Comunicação 

Bruno Brito 
Pereira de Souza 

Antecedentes e Dimensões 
do Engajamento dos 

Usuários de Redes Sociais: 
um estudo com o Facebook. 

2012 Tese Universidade Federal 
de Minas Gerais 

Administração 

Laércio Bento Comunicação 
mercadológica em mídias 

sociais online análises para 
relacionamentos em redes 

virtuais. 

2012 Tese Universidade Metodista 
de São Paulo 

Comunicação 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

Entre os estudos apresentados, destacam-se os trabalhos de Ana Paula Souza Silva 

(2012), com a análise sobre a comunicação organizacional da página da Natura no Facebook 

ressaltando as potencialidades e limitações das redes sociais como ferramenta de 

comunicação organizacional. Fernanda de Freitas (2011) centra sua pesquisa no Facebook 

como plataforma de comunicação em empresas de bens de consumo: Ariel, Nextel e Estrela. 

A metodologia aplicada é o estudo de caso que analisa três campanhas direcionadas para 

interação com os usuários do Facebook, divulgando o produto e a experiência da marca. 

Carolina Frazon Terra (2011), que propõe a criação de uma matriz de presença e engajamento 

a fim de orientar a gestão da relação da comunicação organizacional com os usuários de 

mídias sociais. 

Evidencia-se como ponto em comum pertencente aos estudos mencionados na Tabela 

1 a análise das mídias e redes sociais em empresas com foco principal em empresas B2C 

(business to consumer), ou seja, para negócios (produtos e serviços) direcionados ao varejo 

(bens de consumo). Na proposta apresentada para esta dissertação, busca-se adicionar aos 

estudos acadêmicos já existentes na base CAPES (levando-se em conta os trabalhos 

relacionados na Tabela 1) uma contribuição ao tema, considerando o contexto das empresas 
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B2B, ou seja, corporações cujo produto ou serviço é destinado para fomentar outras indústrias, 

empresas ou profissionais. Segundo Qualman (2011) e Miller (2012), em empresas B2B as 

mídias sociais ainda estão sendo testadas de maneira mais lenta e gradual se comparadas com 

empresas B2C. Por esse motivo, justifica-se a escolha do tipo de empresa e aponta-se que 

ainda existe um amplo campo de aprendizagem a ser desenvolvido, tanto no âmbito 

acadêmico como no prático.  

Na tentativa de obter mais fontes de referência, e de analisar como o Facebook pode 

estar inserido no contexto tanto das mídias sociais, como das redes sociais, são acrescidas as 

palavras-chave: mídias, redes, sociais e o termo internet, para caracterizar o ambiente digital. 

Dessa forma, obteve-se uma base composta por 102 dissertações e 20 teses, totalizando 122 

trabalhos, abrangendo 44 instituições que são filiadas ao programa da CAPES. Na Tabela 2, 

pode-se observar as instituições que publicam os trabalhos específicos ao Facebook.  

 

Tabela 6 – Distribuição da produção acadêmica (dissertações e teses) sobre mídias e redes sociais na internet, 
com destaque para as produções do Facebook, em instituições filiadas à CAPES. Data da pesquisa: 23/07/2013. 

Instituições de Ensino Dissertações 
Produzidas 

Teses 
Produzidas 

Dissertação 
Facebook  

Tese 
Facebook	  

Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo 12 3 1  

Universidade de São Paulo 7 4  1 
Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho - Bauru 3  1  

Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro 2 1 1  

Universidade Federal de Minas Gerais 2   1 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte   1  

Universidade Metodista de São Paulo   1  1 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

A utilização de palavras-chave como outro ponto de análise justifica-se pelo fato de o 

tema apresentar diversas linhas de pesquisa advindas de diferentes disciplinas. Por meio da 

nuvem de palavras (Figura 2), pode-se constatar essa variedade de perspectivas de estudo e a 

riqueza que a temática oferece para a pesquisa acadêmica. É importante ressaltar que a 

palavra internet foi mantida como forma de caracterizar o ambiente de interesse (ambiente 

digital) e por ser um importante ponto de referência neste contexto. Outro termo em destaque 

na nuvem de palavras (Figura 2) é a comunicação, que além de ser um tema abordado nesta 

dissertação, aponta uma concentração de interesses de estudos acadêmicos voltados para esta 
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disciplina.   

 

Figura 7 - Nuvem de palavras-chave utilizadas nas dissertações e teses sobre mídias e redes sociais na internet, 
constantes no Banco de Teses da CAPES. Data da pesquisa: 23/07/2013. 
 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Em continuidade à análise da Figura 2 (nuvem de palavras), nota-se maior ênfase ao 

uso do termo redes sociais em comparação ao termo mídias sociais nos trabalhos apresentados 

na CAPES, talvez por expressarem referências de uma linha de autores internacionais 

(BOYD, ELLISON, 2007; BEER, 2008; KAPLAN, HAENLEIN, 2010) que adotam o termo 

Social Network Sites ou Social Networking Sites (SNS) para referirem-se ao tema. Em estudos 

brasileiros, notou-se uma tendência a simplificar o termo para redes sociais. Outro ponto que 

merece análise são os estudos voltados para plataformas específicas, tais como: Twitter e 

Blogs. Revelam-se poucos estudos acadêmicos específicos para o Facebook até o ano de 2012 

(Tabela 1). Pode-se observar também a recente pesquisa voltada para esta rede social como 

fato constatado pelos anos de publicação (Tabela 1). Por isso, é provável que o interesse por 

este tema aumente nos próximos anos, impulsionado pelo maior uso da ferramenta. 

De acordo com depoimento de Tristão3 (2013), o Brasil possui 76 milhões de usuários 

no Facebook e é o segundo colocado em acesso diário, perdendo somente para os Estados 

Unidos. Qualman (2011) descreve a importância do Facebook comparando-o a uma nação, 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Leonardo Tristão é diretor-geral do Facebook no Brasil. Fonte: G1 (Globo.com) reportagem de Helton Simões 
Gomes em 12/09/2013. Disponível em < http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/09/brasil-e-o-2-pais-com-
mais-usuarios-que-entram-diariamente-no-facebook.html >. Acesso 12/09/2013.  
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isto é, se o Facebook fosse um país, ele seria o terceiro maior do mundo, atrás apenas da 

China e Índia.  

Em continuidade à justificativa, analisa-se também as disciplinas de maior interesse da 

pesquisa acadêmica (Gráfico 1) e constata-se maior concentração dos estudos na disciplina de 

Comunicação (41%) o que pode indicar uma tendência de compreensão das mídias e redes 

sociais como um estratégico canal de comunicação e relacionamento. Outro ponto importante 

apresentado é a quantidade significativa do termo “Outros” para designar as demais 

disciplinas de interesse de estudo, mas que aparecem apenas uma vez, atingindo o percentual 

de 1% cada. Este indicativo é sinal da diversidade de contextos que o estudo das mídias e 

redes sociais possibilita.  

 

 
Gráfico 5 - Disciplinas abordadas nas dissertações sobre mídias e redes sociais em instituições filiadas à CAPES. 
Data da pesquisa: 23/07/2013. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
 
 

A consulta à base de dados é direcionada para a área de comunicação, pois como foi 

justificado na pesquisa realizada ao banco de dados da CAPES, a maior concentração dos 

estudos acadêmicos encontra-se presente nessa disciplina, além de ser um tema de interesse 

desta dissertação.  

Em consulta à base internacional Web of Science, nota-se que os estudos acadêmicos 

referentes à mídias e redes sociais tendo como cenário a internet intensificam-se nos últimos 

anos, atingindo seu auge de produção em 2012 (Gráfico 2). A tendência de produção dos 

artigos sobre mídias e redes sociais aponta para uma curva crescente, o que possibilita ainda 

muita discussão para o tema na área de comunicação.   

Disciplinas Qtd %
Comunicação 49 41%
Outros 25 21%
Educação 10 8%
Administração 9 7%
Ciência da Computação 7 6%
Direito 4 3%
Letras 4 3%
Sociologia 4 3%
Tecnologia e Design 4 3%
Ciência Política 3 2%
Psicologia 3 2%
Total 122 100%

49

25

10

9

7

4
4 4

4 3 3
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Gráfico 6 - Evolução da produção de artigos sobre mídias e redes sociais na área de comunicação, base de dados 
Web of Science. OBS.: Resultados parciais para 2013. Data da Pesquisa: 02/08/2013.  

 
Fonte: Adaptado de Web of Science. 
 
 

As mesmas palavras-chave utilizadas para a pesquisa na base de dados CAPES 

também foram aplicadas para a Web of Science, porém, por se tratar de uma base 

internacional, alguns termos foram traduzidos para o inglês (social media e social network). 

Nesta base, notou-se que o acréscimo do termo internet não interferiu no resultado da 

pesquisa.  

Por meio da Tabela 3 é possível verificar os dados detalhados dos artigos mais 

referenciados na base Web of Science, tais como: journal, artigos e citações. A quantidade de 

citações é um indicador da importância dos temas à que elas se referem. Dos dez artigos 

mencionados na Tabela 3, sete deles abordam estudos sobre o Facebook: Walther et al. 

(2008), Valenzuela, Park e Kee (2009), Ellison, Steinfield e Lampe (2007), Lewis, Kaufman e 

Christakis (2008), Debatin et al. (2009), Christofides, Muise, Desmarais (2009) e Waters et 

al. (2009), apresentados por ordem de citação. Dessa forma, pode-se observar que o Facebook 

vem adquirindo destaque nos estudos acadêmicos internacionais. Justifica-se, assim, a escolha 

do Facebook como rede social para análise desta dissertação.  
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Tabela 7 – Ranking dos dez artigos mais citados sobre mídias e redes sociais, na disciplina de comunicação, 
tendo como base de dados o Web of Science. Data da Pesquisa: 02/08/2013. OBS.: Resultados parciais para 
2013. 

 
Fonte: elaborada pela autora. 
 

 

Outro ponto observado na Tabela 3 é a quantidade de artigos publicados pelo Journal 

of Computer Mediated Communication: cinco, entre os dez artigos mais citados. Tal fato 

corrobora com a linha de pesquisa do journal, focada em ciências sociais com ênfase na 

comunicação mediada por computador (CMC)4, onde estão incluídos os estudos sobre o 

Facebook. Os principais temas de pesquisa do journal englobam: Teoria da Comunicação, 

Comunicação Cultura e Crítica e Pesquisa sobre Comunicação Humana. Alguns indicadores 

atestam a qualidade do periódico, entre eles o tempo de existência: o journal foi lançado em 

junho de 1995 e desde então tem sido publicado a cada trimestre e o seu Fator de Impacto5 é 

de 1.778.  

A Tabela 3 também serve como legenda complementar ao Gráfico 3. O Gráfico 3 

apresenta um panorama da evolução do número de citações dos artigos, sendo importante 

notar a constância na queda de interesse sobre a origem e definições dos termos mídias e 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Comunicação mediada por computador - CMC: origina-se da tradução em inglês: Computer-mediated 
communication. É a comunicação estabelecida entre indivíduos por meio da transmissão de dados em uma rede 
de computadores. Tem como principal expoente a internet. Fonte: Wikipedia. 
5 O fator de impacto é um dado estatístico sobre a relevância de publicações científicas. Fonte: CAPES. 
Disponível em < http://www.periodicos.capes.gov.br/?option=com_pcollection&mn=70&smn=79&cid=94 >. 
Acesso em 04/11/2013. 

Legenda Título Autores Journals Ano Total de 
citações

Média 
por ano

A Social network sites: Definition, history, and scholarship Boyd, Danah M.; Ellison, Nicole 
B.

Journal of Computer 
Mediated Communication

2007 176 25,14

B The role of friends' appearance and behavior on 
evaluations of individuals on facebook: Are we known 
by the company we keep?

Walther, Joseph B.; Van der 
Heide, Brandon; Kim, Sang-
Yeon; Westerman, David; Tong, 
Stephanie Tom

Human Communication 
Research

2008 115 19,17

C Is There Social Capital in a Social Network Site?: 
Facebook Use and College Students' Life Satisfaction, 
Trust, and Participation

Valenzuela, Sebastian; Park, 
Namsu; Kee, Kerk F.

Journal of Computer 
Mediated Communication

2009 101 20,20

D The benefits of Facebook friends: Social capital and 
college students' use of online social network sites

Ellison, Nicole B.; Steinfield, 
Charles; Lampe, Cliff

Journal of Computer 
Mediated Communication

2007 94 13,43

E The Taste for Privacy: An Analysis of College Student 
Privacy Settings in an Online Social Network

Lewis, Kevin; Kaufman, Jason; 
Christakis, Nicholas

Journal of Computer 
Mediated Communication

2008 58 9,67

F Facebook and Online Privacy: Attitudes, Behaviors, and 
Unintended Consequences

Debatin, Bernhard; Lovejoy, 
Jennette P.; Horn, Ann-Kathrin; 
Hughes, Brittany N.

Journal of Computer 
Mediated Communication

2009 49 9,80

G College student motives for chatting on ICQ Leung, L New Media & Society 2001 49 3,77
H Information Disclosure and Control on Facebook: Are 

They Two Sides of the Same Coin or Two Different 
Processes?

Christofides, Emily; Muise, Amy; 
Desmarais, Serge

Cyberpsychology & 
Behavior

2009 48 9,60

I Implications of mobility: The uses of personal 
communication media in everyday life

Ishii, K Journal of Communication 2006 40 5,00

J Engaging stakeholders through social networking: How 
nonprofit organizations are using Facebook

Waters, Richard D.; Burnett, 
Emily; Lamm, Anna; Lucas, 
Jessica

Public Relations Review 2009 39 7,80
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redes sociais, presente no artigo de Boyd e Ellison (2007), representado pela letra A, e o 

aumento gradual de citações de estudos voltados para o Facebook, com destaque para os 

artigos de Walther et al. (2008) e Valenzuela, Park, Kee (2009), correspondente às letras B e 

C. Outro ponto que chama a atenção é a decrescente referência ao estudo de Leung (2001), 

letra G, cujo objeto de estudo é o ICQ6, programa de comunicação instantânea, pioneiro na 

internet. Atualmente é mais apropriado considerar o ICQ na categoria “instant messanger”. É 

bem provável que seja esse o motivo do decréscimo de citações nos temas referentes às redes 

sociais.   

 

Gráfico 7 - Evolução das referências aos dez artigos mais citados sobre mídias e redes sociais, na base Web of 
Science, durante a última década. Data da Pesquisa: 02/08/2013. OBS.: Resultados parciais para 2013. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

A análise das informações apresentadas no Gráfico 3 e Tabela 3 evidenciam o recente 

aumento da produção de artigos acadêmicos em mídias e redes sociais, com uma tendência 

aos estudos direcionados para os tipos de plataformas, com destaque para o Facebook. A 

importância dessa plataforma também pode ser observada em pesquisas direcionadas ao meio 

corporativo. O número de usuários do Facebook tem crescido nesses últimos três anos, 

passando de 500 milhões de usuários ativos em julho de 2010 para 901 milhões em março de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 A sigla "ICQ" é um acrónimo feito com base na pronúncia das letras em inglês (I Seek You), em português, "Eu 
procuro você", porém, é popularmente conhecido no Brasil como "i-cê-quê". Fonte: Wikipedia.  
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2013, conforme pesquisa realizada anualmente pela Burson-Marsteller’s (2012), entre as 100 

maiores empresas globais classificadas pela revista Fortune (Fortune Global 100), que avalia 

o grau de utilização das plataformas mais populares, entre elas, Facebook, Twitter e 

YouTube. A pesquisa também identifica que 87% das 100 maiores corporações globais 

utilizam pelo menos uma plataforma de mídia social para se comunicar.  

Em pesquisa realizada pela ComScore (2012), com usuários americanos, analisa-se a 

quantidade de tempo que um visitante gasta em média por mês em algumas redes sociais mais 

populares. O Facebook ocupa a primeira posição na relação das redes pesquisadas, conforme 

demonstra o Gráfico 4. 

 

Gráfico 8 - Média de acesso em minutos/mês de usuários de redes sociais. 

 
Fonte: Adaptado de ComScore  (2012) – Relatório Key insights from 2011 and what they mean for the coming 
year. 
 

Este fato evidencia a preferência dos usuários (americanos) de redes sociais pelo 

Facebook, em relação aos outros sites de relacionamento em plataformas mais populares, 

representada por uma média de 423 minutos, ou sete horas de tempo dos usuários de redes 

socias navegando por páginas de perfis criadas no Facebook. Logo após surgem o Pinterest e 

Tumblr que conseguem manter seus usuários conectados em média por uma hora/mês. É 

importante ressaltar que a pesquisa não considera os acessos realizados por dispositivos 

móveis, o que pode significar alterações nos resultados principalmente do Twitter e Google+. 
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Mesmo assim, pode-se evidenciar a importância do Facebook como plataforma de 

relacionamento.  

Esta tendência deve se refletir nos estudos acadêmicos futuros, e reforça a justificativa 

de se utilizar o Facebook como uma das plataformas a serem analisadas 

 

1.4 Metodologia  

 

Para o desenvolvimento metodológico é utilizado o estudo de caso, por ser a análise 

em profundidade o motivo central deste estudo. Servirá como suporte à metodologia adotada, 

a técnica de análise de conteúdo. Justifica-se a aplicação a seguir. 

 

1.4.1 Estudo de caso 

 

A utilização do método de estudo de caso mostra-se adequada neste contexto, pois 

busca-se compreender em profundidade o fenômeno Facebook no ambiente corporativo. 

Segundo Yin (2010) e Gil (2002), não existe uma fórmula pré-estabelecida para a aplicação 

do estudo de caso, porém, Yin (2010), Quivy e Campenhoudt (1998) afirmam que a escolha 

da metodologia de pesquisa é definida pela pergunta de partida que o investigador formula. 

Babbie (1999) e Goldenberg (2009) corroboram com a visão de Yin (2010) sobre o aspecto da 

profundidade e acrescentam que o estudo de caso examina o máximo de dados possíveis sobre 

o tema da investigação (BABBIE, 1999), além de oferecer um mergulho profundo e exaustivo 

em um objeto delimitado, não conseguido pela análise estatística (GOLDENBERG, 2009).  

Como toda metodologia, o estudo de caso deve contemplar uma ordem para a coleta, 

análise e apresentação dos fatos. Embora Gil (2002) afirme que não há consenso por parte dos 

pesquisadores, quando se trata de uma metodologia bem estruturada para a formulação de 

etapas de um estudo de caso, isso não significa que não seja possível estabelecer alguns 

procedimentos que facilitem identificar e analisar as informações coletadas. Sendo assim, um 

dos métodos adotados em ciências sociais é o protocolo para o estudo de caso estabelecido 

por Yin (2010). Esse protocolo proporciona coerência e validade à coleta e análise de dados. 

As etapas consistem em: visão geral do projeto; procedimentos de campo, questões de estudo 

de caso e guia para análise.  Em complementação ao protocolo de estudo de caso será 
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utilizado nesse trabalho algumas etapas, sugeridas por Gil (2002), a saber: formulação do 

problema; definição da unidade-caso e determinação do número de casos.  

Nesta dissertação são analisados dois casos: Autodesk (Caso 1) e Braskem (Caso 2). 

Yin (2010) sugere utilizar o termo estudo de casos múltiplos, por se tratar da análise de mais 

de uma unidade caso. Emprega-se o estudo de caso para cada unidade em separado e depois 

busca-se identificar as similaridades, as particularidades constantes, e por fim faz-se uma 

integração analítica dos casos em questão. Tanto para o estudo de caso único, como para o 

estudo de casos múltiplos, aplica-se o protocolo de estudo definido por Yin (2010). 

 

1.4.1.1 Aplicação do protocolo para estudo de caso 

 

O ponto de partida para a aplicação do protocolo é a definição do que vai ser 

pesquisado. Nesta dissertação, define-se na forma de pergunta de partida: Como empresas 

B2B utilizam o Facebook na comunicação organizacional? Em complementação, busca-se 

identificar as estratégias utilizadas pelas empresas abordadas no estudo de caso; relatar os 

desafios que o Facebook impõe para essas empresas e verificar como as empresas estão 

avaliando o retorno obtido com o Facebook.   

Duas empresas são pesquisadas nesta dissertação, definindo-se a quantidade de casos. 

A escolha das unidades pauta-se pela conveniência (empresas que concordaram em participar 

do estudo de caso), perfil mercadológico (ambas as empesas são B2B) e também pela atuação 

das empresas em várias mídias e redes sociais, entre elas, o Facebook (conforme abordado no 

capítulo Justificativa) As empresas pesquisadas são a Autodesk e a Braskem, definidas como 

caso 1 e 2 respectivamente. Após a discussão dos casos, Yin (2010) propõe uma integração 

analítica para verificar as especificidades e complementariedades atribuídas para cada 

situação, possibilitando melhor compreensão do fenômeno em estudo.  

O Caso 1 é representado pela Autodesk, empresa líder global em software e serviços 

de engenharia e entretenimento em 3D, com mais de sete mil colaboradores distribuídos entre 

escritórios e filiais na América do Norte, América Latina, Europa e Ásia-Pacífico, oferece 

uma ampla linha de produtos concentrados em softwares de CAD (Computer Aided Design – 

Desenho assistido por computador), softwares para construção, softwares para esboços, 

softwares para pintura, engenharia de projetos, engenharia civil, animação de personagens, 

edição de filmes, efeitos visuais e recentemente vem desenvolvendo vários aplicativos para 
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usuários finais, motivados pela facilidade de acesso obtida por meio dos dispositivos móveis. 

Essa empresa apresentou uma receita de U$ 2,3 bilhões no fechamento do último ano fiscal, 

que compreende o período de fevereiro de 2012 a janeiro 2013. 

O Caso 2 refere-se à Braskem, empresa multinacional brasileira líder no fornecimento 

de matéria-prima para os setores químico e petroquímico, tais como: resinas termoplásticas 

polietileno, polipropileno e policloreto de vinila (PVC), além de insumos químicos básicos 

(cloro, soda e solventes, entre outros). Apresenta uma capacidade produtiva de 16 milhões de 

tonelada/ano de resinas termoplásticas e outros produtos petroquímicos, e um parque 

industrial composto de 36 plantas distribuídas pelo território nacional e em outros países, 

entre eles, destaque para Estados Unidos, Alemanha e México. Pela peculiaridade de seus 

produtos, atua nos ciclos iniciais ou intermediários da cadeia de produção, fornecendo para 

outras empresas, o que a classifica como uma empresa B2B. A Braskem iniciou suas 

atividades em mídias sociais no mês de agosto de 2012, definindo como plataformas oficiais 

de atuação o Facebook e Twitter, sendo justificável a sua escolha para estudo de caso nesta 

dissertação. 

Determinadas as unidades de estudo, parte-se para a visão geral do projeto, etapa que 

define os objetivos da pesquisa e a escolha de documentos para a análise. Detalhados no 

início deste trabalho, os objetivos são: analisar a comunicação organizacional de empresas 

B2B no Facebook, relatar os desafios, identificar as estratégias adotadas e verificar como as 

empresas estão avaliando o retorno obtido com o Facebook.   

A escolha dos documentos para análise e do referencial teórico são de fundamental 

relevância, principalmente quando se trata da metodologia de estudo de caso, como afirmam 

Quivy e Campenhoudt (1998). A documentação imprime veracidade aos fatos e o referencial 

teórico definirá a abordagem científica que servirá de sustentação ao trabalho, conferindo 

credibilidade e autenticidade. Para esta dissertação, os materiais de leitura escolhidos 

remetem aos trabalhos acadêmicos da CAPES, artigos científicos do Web of Science, livros, 

documentos fornecidos pelas empresas (políticas para atuar em mídias sociais e guia de 

referência para conduzir conversas e interagir em mídias sociais), complementados com 

notícias das empresas divulgadas na mídia em geral (tanto tradicional, como digital) e 

pesquisas sobre Facebook e redes sociais. A apresentação e análise desse material são 

desenvolvidas por toda a dissertação.  
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Definidos os materiais para análise, a próxima etapa do protocolo engloba o conjunto 

de ambientes e atores, procedimentos e fontes de dados como elementos participantes da 

pesquisa (YIN, 2010).  

As entrevistas são realizadas com Daniel Zucker, diretor global de mídia, brand e 

comunicação da Autodesk e Lígia Vannucci, gerente de comunicação e mídias sociais da 

Braskem. Daniel Zucker ingressou na Autodesk em 2009 e desde 2010 é o responsável sênior 

da empresa para mídias sociais, cargo que consiste em: orientar e elaborar a estratégia da 

empresa, elaborar programas de treinamento, definir métricas padronizadas para avaliar 

evolução e retorno, e gerenciar a infraestrutura de mídia social; a empresa dispõe de 74 contas 

ativas distribuídas entre Facebook, Twitter e YouTube e atua nas mídias sociais desde 2009. 

Lígia Vannucci está na Braskem desde 2006 e acompanha o processo de planejamento e 

estruturação da empresa para atuar em mídias sociais que teve início em 2011. É responsável 

por gerenciar toda a comunicação da empresa (tanto interna como externa), integrando os 

diversos canais, entre eles a mídia social, concentrada nas duas plataformas de atuação 

escolhidas pela empresa: Facebook e Twitter. O Facebook da Braskem foi oficialmente 

lançado em agosto de 2012 e hoje é tido como um dos principais canais de comunicação 

voltado para a comunidade de entorno e integrantes (termo utilizado pela empresa para 

designar seus funcionários). Após seis meses de sua ativação, a empresa conquistou 10 mil 

seguidores, quantidade que superou as expectativas da Braskem. A entrevista com Daniel 

Zucker da Autodesk é realizada em 30/10/2013 e, com Lígia Vannucci da Braskem, em 

21/11/2013; ambas encontram-se transcritas no apêndice 2. 

As questões foram elaboradas para conduzir a investigação dentro dos objetivos 

propostos na pesquisa, que visam estudar como empresas B2B utilizam o Facebook, elaboram 

estratégias e avaliam retorno. Os entrevistados são profissionais qualificados e conhecedores 

do assunto. Ambos atuam há mais de quatro anos nas empresas, o que os torna conhecedores 

da cultura corporativa; conduziram o processo de estruturação das mídias sociais desde o 

início, continuam como responsáveis por gerenciar as equipes e por colocar em prática as 

estratégias de mídias sociais. Desta forma, justifica-se a escolha dos entrevistados para a 

pesquisa.  

Além da entrevista aplicada, são utilizados alguns indicadores para a análise do estudo 

de caso. No caso específico do Facebook, os indicadores podem se referir tanto à página no 

geral, como aos posts publicados. Segundo Las Casas (2013), existem várias formas de 

mensuração de tráfego pela web, sendo que as mídias sociais também possuem suas próprias 
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ferramentas de monitoramento, como é o caso do Facebook. Para Kietzmann et al (2011) um 

dos indicadores utilizados pelo Facebook é a quantidade de “likes” ou curtir que avalia a 

reputação do conteúdo. Ainda segundo o autor, a quantidade de posts (mensagens) e o número 

de fãs ao longo do tempo podem ser utilizados como indicadores confiáveis de desempenho, 

para avaliar as ações da empresa no Facebook.  

Os indicadores de análise do Facebook são:  

• Pessoas falando sobre isso7: é uma métrica que determina a quantidade de 

pessoas que geram uma história a partir da publicação obtida em uma página no 

Facebook, o que inclui: compartilhar, curtir ou comentar sobre sua publicação, responder 

a uma pergunta, responder a um evento e reivindicar uma oferta.  Também utiliza-se o 

termo em inglês: People talking about this – PTAT. 

• Informações de página: resumo dos principais tópicos de acesso de acordo com 

o critério do Facebook. 

• Total de curtir da página, desde sua criação. 

• Gráfico comparativo entre PTAT e novas opções curtir por semana.  

Como na prática cada empresa tende a escolher ou mesmo a desenvolver parâmetros 

específicos para monitorar suas menções e analisar o desempenho de suas ações em mídias e 

redes sociais (Autodesk e Braskem escolheram empresas distintas de monitoramento), para 

efeito de análise do estudo de caso, opta-se por utilizar um aplicativo gratuito, disponível na 

internet, que fornece dados sobre menções de marca nas diversas plataformas de mídias e 

redes sociais: Social Mention (Figura 3). A escolha do software para ilustração é devida à 

facilidade de uso (amigável), rapidez na demonstração dos resultados, e também porque, para 

efeito de análise, é necessário estabelecer indicadores e métricas em comum.  Segundo 

Kietzmann et al (2011) o Social Mention permite que empresas e indivíduos monitorem 

quantas vezes suas marcas, produtos ou nomes são mencionados, em mais de 80 sites de 

mídias e redes sociais, incluindo o Facebook. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7  Fonte: Facebook. Disponível em: < https://www.facebook.com/help/293874353972579 > Acesso em 
03/11/2013. 
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Figura 8 - Tela inicial do Social Mention - aplicativo gratuito de busca de menções de palavras (marcas) na web. 

 
Fonte: printscreen captado pela autora. Conteúdo disponível em < http://socialmention.com/ >  
 

 

Para utilizá-lo, basta inserir a(s) palavra(s), que podem designar marcas ou produtos, 

escolher entre as opções de consulta e pressionar o botão search. A varredura é efetuada em 

segundos pelo software e inclui mais de 80 mídias e redes sociais, entre elas, destaque para 

Twitter, Facebook, YouTube, Digg, Google+. O Social Mention informa há quanto tempo 

ocorreu a menção mais recente sobre a(s) palavra(s) escolhida(s), permite que a empresa 

programe o software para receber as informações em intervalos regulares; elabora um 

histórico das menções sobre sua marca ocorridas no ambiente digital; gera relatórios 

quantitativos e qualitativos e analisa em quais mídias e redes sociais sua marca é mais 

mencionada, etc. 

Para isso, a ferramenta apresenta alguns indicadores, com destaque para: top 

keywords, top soucers, strength, sentiment, passion e reach. 

• Top keywords (principais palavras-chave): lista das principais palavras usadas 

para definir a menção da marca nas mídias sociais, é importante para verificar os termos 

utilizados para falar de uma marca.  

• Top sources (principais fontes): identifica as fontes que mais citaram o termo 

pesquisado, ou seja, realiza uma varredura nas categorias selecionadas e apresenta as 

mídias e redes sociais com melhor resultado. 

• Strength (força): é a porcentagem relativa à menção da marca nas mídias 

sociais. Seu cálculo baseia-se na frase mencionada nas últimas 24 horas, dividida pelo 

total possível de menções.  
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• Sentiment (taxa de sentimento): é a relação entre as menções positivas para as 

negativas. 

• Passion (paixão): corresponde à probabilidade de os usuários estarem falando 

de sua marca de forma repetida, por exemplo, se a empresa tem um grupo pequeno de 

pessoas que falam sobre seus produtos ou marca (defensores) o tempo todo, essa empresa 

receberá uma porcentagem alta nesse indicador. Por outro lado, se cada menção é escrita 

por distintos autores, a pontuação da empresa passa a ser baixa. O indicador utiliza-se das 

palavras-chave mais frequentes e do número de vezes que foram mencionadas e também 

do número de menções por sentimento (positivo, negativo ou neutro). 

• Reach (alcance): mede o grau de influência, ou seja, a quantidade de autores 

únicos que fazem referência à marca, dividido pelo número total de menções.  

Além dos indicadores citados, o software apresenta informações complementares 

sobre: a média de tempo em que ocorrem as menções, a última vez que a palavra foi 

encontrada e a quantidade de autores únicos (perfis) que citaram a palavra. Sendo assim, a 

análise dos resultados do estudo de casos múltiplos terá como indicadores base os parâmetros 

estabelecidos pelo software Social Mention. 

 

1.4.1.2 Análise de conteúdo 

 

A análise de conteúdo é a técnica complementar para o estudo de casos múltiplos 

nesta dissertação. Serve para ilustrar as ações de comunicação propostas pelas empresas e 

verificar se os conteúdos das mensagens estão seguindo temas alinhados com os objetivos de 

comunicação determinados pela Braskem e Autodesk. Também é utilizada como apoio à base 

teórica, para verificar como as empresas avaliam suas ações de comunicação no Facebook.  

Segundo Martins (2006), é comum utilizar a análise de conteúdo em estudos de caso, 

porque ela auxilia o pesquisador na análise da mensagem e a compreender o contexto de 

maneira objetiva, além de poder ser aplicada a qualquer forma de comunicação, tais como: 

artigos, livros, conversas etc. Para a aplicação da técnica, optou-se por analisar o conteúdo das 

mensagens do Facebook seguindo as métricas estabelecidas pela plataforma, que também 

servem de parâmetros para a Autodesk e Braskem. 
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A definição formal apresentada por Krippendorff (1989) aponta que a análise de 

conteúdo é uma técnica de pesquisa para fazer inferências replicáveis e válidas a partir de 

dados em um determinado contexto. Bardin (2011) e Richardson (1999) consideram que a 

análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise de comunicação (interpretativa), 

porém, sustentadas por processos técnicos de validação.  

De acordo com a base de dados da CAPES, outras teses e dissertações exemplificam a 

aplicação da técnica de análise de conteúdo. Pinheiro (2012) utilizou a análise de conteúdo 

para categorizar o comportamento de retaliação aos serviços públicos entre os seguidores do 

Twitter ligados à administração municipal de João Pessoa, Paraíba. Máximo (2009) utilizou-

se da técnica de análise de conteúdo dos textos publicados em comunidades e fóruns virtuais 

de empresas operadoras de telefonia celular no Rio de Janeiro (Claro, Oi, TIM e Vivo). Na 

tese de Esperidião (2011), a autora oferece uma revisão teórica detalhada sobre a técnica de 

análise de conteúdo. Essa revisão bibliográfica serviu de inspiração para a aplicação da 

técnica de análise de conteúdo nesta dissertação.  

Tendo como base os autores citados na tese de Esperidião (2011), com destaque para 

Bardin (2011), Krippendorff (1990) e Richardson (1999), acrescidos de mais uma fonte 

inspiradora: Bauer e Gaskell (2002), são identificados os principais recursos para a aplicação 

da técnica, tais como a constituição do corpus e a categorização da análise de conteúdo para 

esta dissertação.  

Segundo Bardin (2011), Krippendorff (1990), Bauer e Gaskell (2002) o corpus é o 

conjunto de documentos que são submetidos à análise.  No corpus da análise estabelece-se a 

unidade de amostra e determina-se o período de coleta de dados.  

Nesta dissertação, as mensagens postadas no Facebook estabelecem o corpus para 

análise, e ambas as empresas utilizam-se dessa plataforma de comunicação. Neste contexto, 

os objetivos da análise de conteúdo são: identificar os temas mais abordados e verificar como 

as empresas podem avaliar suas ações em mídias sociais.   

A unidade de amostra escolhida para esta análise é representada pelo post (publicação) 

ocorrido no Facebook, originados pelas empresas Autodesk e Braskem. Cada post é 

constituído de breves textos acrescidos ou não de imagens, porém, todos eles correspondem a 

um tema estabelecido pela empresa, que está alinhado com seus objetivos e estratégias de 

comunicação. Os temas propostos, por empresa, encontram-se identificados na Tabela 4 
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Tabela 8 - Temas abordados para gerar post no Facebook.  

Temas Braskem Temas Autodesk 

Institucional Institucional  
Química Produtos 
Plástico no dia a dia  Histórias de Clientes 
Olhar para o mundo de uma forma diferente  Eventos 
Três Rs (reduzir, reutilizar, reciclar) Treinamento 
Água - 2013 é o ano da água    

Fonte: elaborada pela autora. 
 
 

Cada tema, segundo Bardin (2011), constitui um índice e quando apresentam 

frequência de repetição e relevância para o investigador, corresponderá a um indicador. Nesta 

dissertação, os indicadores servirão também para a categorização, optando-se assim pela 

aplicação do critério semântico de classificação, que, conforme explicado por Bardin (2011), 

corresponde à categoria temática. O critério para a escolha dos temas como categorias atende 

ao princípio de qualidade sugerido por Bardin (2011), ou seja, uma boa categorização deve 

permitir:  

• A exclusão mútua: cada elemento não pode existir em mais de uma divisão, ou 

seja, cada post corresponde somente a um tema. Não é possível ter, dentro de um post 

com mensagem institucional, uma chamada de outro tema, como uma divulgação de 

produto.   

• A homogeneidade: depende do princípio da exclusão mútua, ou seja, o tema do 

post contém elementos que permitem a sua identificação e replicação, por exemplo, 

um post institucional (tema em comum para a Autodesk e Braskem) sempre trará 

notícias sobre a empresa (desempenho financeiro, recrutamento, prêmios ou destaques 

etc.) 

• A pertinência: é a qualidade que deve refletir a intenção da pesquisa e ou 

corresponder às características das mensagens. Cada post estabelece uma mensagem 

que está ligada a um tema, e a quantidade de pessoas que curtem, comentam, 

compartilham ou respondem a um post relaciona-se aos objetivos da análise que são: 

identificar os temas mais abordados e verificar como as empresas estão avaliando suas 

ações em mídias sociais. 

• A objetividade e a fidelidade: são os princípios que mantêm a clareza na 

categorização e minimizam as distorções devidas à subjetividade dos codificadores. 
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No caso da Braskem e Autodesk, os temas são bem definidos e podem ser replicados 

em outras análises.  

• A produtividade: a possibilidade de fornecer resultados em dados exatos e 

férteis para novas inferências e hipóteses. 

Em estudo acadêmico de Viswanath et al (2009) sobre interação no Facebook, o post é 

utilizado como unidade de análise, incluindo as informações do momento em que o post é 

publicado (data de publicação) e o conteúdo da mensagem nele divulgado. Kietzmann et al 

(2011) também indicam a quantidade de posts como um elemento para mensurar resultados 

no Facebook. Nesta dissertação, acrescenta-se como um indicador de frequência dos temas as 

outras informações contidas no post, tais como: a quantidade de pessoas que curtiram, 

comentaram e compartilharam os posts. Ainda, segundo Las Casas (2013), as mídias sociais, 

incluindo o Facebook, dispõem de ferramentas próprias de monitoramento.  Dessa forma, 

estabeleceu-se que os indicadores da página são utilizados para análise do estudo de caso e os 

indicadores dos posts na análise de conteúdo. 

Para a coleta dos dados é utilizado o modelo apresentado no Quadro 1. Explicando os 

elementos que compõem o Quadro 1, a data e o dia da semana correspondem ao determinado 

pela amostra; a quantidade de curtir, comentar e compartilhar identifica o número de pessoas 

que clicaram nos respectivos botões localizados abaixo do post; os temas (relacionados na 

Tabela 4) compõem a categorização, e o dia da postagem refere-se a data/calendário da 

publicação do post, visto que o Facebook permite a publicação de vários por dia. A coleta 

completa dos dados pode ser consultada no apêndice 3. 

 
 
Quadro 2- Quadro de análise entre a quantidade de curtir, comentar e compartilhar e o tema do post. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
 

 

Para determinar o período da amostra, baseado na data do calendário, utilizou-se uma 

“semana artificial” sugerida por Bauer e Gaskell (2002), ou “semana construída”, na 

designação utilizada por Krippendorff (1990).  Para Bauer e Gaskell (2002), atribuir a 

Data Dia	  da	  semana	   Curtir Comentar Compartilhar Tema	  abordado Dia	  da	  Postagem
Quantidade
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“semana artificial” a uma amostra aplicada em publicações com regularidade é uma forma de 

minimizar as distorções de uma amostragem estritamente aleatória extraída do calendário, 

garantindo a distribuição mais equilibrada dos dias da semana. Para constituir a “semana 

artificial”, os autores afirmam que:  

 
[...] Uma semana tem sete dias, desse modo, escolhendo cada terceiro, 
quarto, sexto, oitavo ou nono, etc. dia, por um longo período, é criada uma 
amostra sem periodicidade. Para cada edição selecionada, todos os artigos 
relevantes são selecionados. (BAUER e GASKELL, 2002, p. 197)  

 

Seguindo a sugestão dos autores, foi estruturada uma “semana artificial” iniciada no 

quarto dia do mês e determinado o intervalo de quatro dias para a próxima data, conforme 

demonstrado no Quadro 2. Dessa forma, no período determinado da amostra, são analisadas: 

seis domingos, oito segundas-feiras, seis terças-feiras, seis quartas- feiras, oito quintas-feiras, 

seis sextas-feiras e seis sábados.  

 

Quadro 2 - Datas selecionadas a partir da constituição da “semana artificial” e utilizadas para compor a 
amostragem dos posts. 

Fonte: elaborado pela autora. 

 

O período da amostra foi estabelecido pelo fato de a Braskem ter iniciado suas 

atividades nas mídias sociais no mês de agosto de 2012. Considerou-se prudente resguardar o 

período de lançamento para amenizar possíveis distorções de acesso e aguardar o início dos 

trimestres do ano/calendário para melhor organizar a coleta dos dados. Para estabelecer as 

comparações entre as duas empresas definidas no estudo de caso, o mesmo período de 

amostra foi considerado para a Autodesk.  

Os dados foram coletados no Facebook da empresa Braskem dia 28/10/2013, 

disponível em < https://www.facebook.com/BraskemSA >, e no dia 30/10/2013 procedeu-se a 

coleta de dados no Facebook da Autodesk, disponível em < 

4o.	  Trimestre Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 2o.	  Trimestre Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3 28 29 30 1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 1 26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29
30 31 30 31

Outubro	  2012

Novembro	  2012

Dezembro	  2012

Abril	  2013

Maio	  2013

Junho	  2013
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https://www.facebook.com/autodesk?brandloc=DISABLE >. Como a Autodesk possui 74 

contas de mídias sociais, o critério de escolha da página de Facebook é a que representa o 

institucional da marca, gerenciado pela matriz da empresa, estabelecendo uma equivalência 

ao Facebook da Braskem. Dessa forma, são estabelecidos para o corpus as características da 

amostra bem como o período abrangido por ela.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

As mídias e redes sociais, sob influência da dromocracia (fenômeno dominante na 

vida atual), e com os avanços tecnológicos de recursos e mobilidade, foram potencializados. 

Seu poder de abrangência e a capacidade de divulgação da mensagem possibilitam romper 

barreiras de tempo e espaço. Para Gillin (2009), Qualman (2011) e Miller (2012), as mídias e 

redes sociais estão revolucionando a maneira como as pessoas interagem e realizam negócios, 

porque agilizam e facilitam a distribuição da informação no universo social. Mais e mais 

pessoas, empresas e entidades estão sob sua influência, direta ou indiretamente. Segundo 

Kietzmann et al (2011) o poder de comunicação das empresas está migrando das áreas 

tradicionais (marketing e relações públicas) para comunidades e indivíduos que criam e 

compartilham conteúdo por meio das redes e mídias sociais. É uma missão crítica para a 

empresa entender que o impacto das mídias e redes sociais transforma práticas tradicionais de 

comunicação e marketing.  

 

2.1 Comunicação global e digital  

 

Estudiosos de diversas disciplinas abordaram a forte influência da tecnologia na 

comunicação e seus impactos na sociedade e no ambiente organizacional. Os avanços e 

inovações tecnológicas transformam o ambiente organizacional e social redimensionando o 

conceito de tempo e espaço gerando um paradigma espaciotemporal, como define 

Scroferneker (2009). Bauman (2001) acrescenta que a instantaneidade do tempo, causada pela 

facilidade de acesso à tecnologia da informação, muda radicalmente a forma de convívio 

humano, prevalecendo a cultura do consumo, da obsolescência e do imediatismo sendo seus 

objetos portáteis e/ou descartáveis (celulares e tablets) os principais elementos culturais de 

acesso. À frente de seu tempo, McLuhan (1969) antecipou que os avanços tecnológicos nos 

meios de comunicação gerariam impactos na forma de ser, agir e pensar das pessoas, 

modificando as relações sociais e a própria sociedade.  Sob o prisma da teoria sistêmica, 

Stockinger (1997) afirma que os processos comunicativos não encontram fronteiras de 

comunicação na sociedade global porque a comunicação é a matéria prima que constitui a 

sociedade. Luhmann (1977) acrescenta que o sistema global é uma sociedade, na qual todas as 
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fronteiras internas podem ser contestadas. Muda-se a forma, e o conteúdo (linguagem) 

também se modifica. Bauman (2009) ilustra como é a linguagem utilizada nesse novo 

contexto:   

No mundo mutável da modernidade líquida, onde dificilmente as figuras 
conseguem manter a sua forma por tempo suficiente para dar confiança e 
solidificar-se de modo a oferecer garantia a longo prazo (em cada caso, não é 
possível dizer quando e se se solidificarão e com que pequena probabilidade, 
no caso de isso ocorrer), caminhar é melhor do que ficar sentado, correr é 
melhor que caminhar e surfar é melhor que correr. As vantagens do surf 
estão na rapidez e vivacidade do surfista; por outro lado, o surfista não deve 
ser exigente ao escolher as marés e deve estar sempre pronto a deixar de lado 
suas habituais preferências. (BAUMAN apud PORCHEDDU, 2009, p. 664) 

É a linguagem dinâmica, instantânea, em constante mudança, porém, impactante e 

abrangente. Para Raacke e Bonds-Raacke (2008), este novo estilo de comunicação ocorre 

através do uso de sites de redes sociais, ou seja, em lugares virtuais que atendem a uma 

população específica, em que pessoas de interesses semelhantes se reúnem para comunicar-se, 

compartilhar e discutir ideias. Segundo Gillin (2009), a comunicação online não é recente. 

Existem registros de fóruns de discussão que constituíram a base das primeiras redes sociais 

em 1995. Contudo, no final da primeira década de 2000, impulsionada pela dromocracia 

tecnológica e a globalização, essa forma de comunicação atingiu seu auge de popularidade e 

acesso, por intermédio das mídias e redes sociais. 

Segundo Kunsch (2007) as incertezas originadas por uma sociedade em constantes 

mutações e de abrangência global afeta diretamente as organizações (porque são partes 

integrantes desse contexto) e, consequentemente, a sua forma de se comunicar também sofre 

impacto e deve ser alterada. Para Torquato (2009) os efeitos da globalização e o aumento da 

competitividade faz com que as empresas repensem sua forma de abordar a comunicação 

externa tornando-a mais transparente e utilizando-a como instrumento de reforço à identidade, 

imagem e posicionamento estratégico da corporação. Para a comunicação interna o autor 

acrescenta que as empresas devem priorizar questões sobre o clima organizacional.  Autores 

como Cheney e Christensen (2001) abordam a inter-relação e a interdependência das 

comunicações interna e externa nas corporações, ampliando seu foco de atuação e 

importância estratégica para a empresa como um todo, e não só para alguns departamentos. 

Potencializadas pelo uso da tecnologia e sob influência da dromocracia, as mídias e redes 

sociais mudaram a maneira de interação entre atores (pessoas, entidades, empresa etc.). Para 

Kietzmann et al (2011) elas introduzem uma nova perspectiva à comunicação organizacional 
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que deve ser incorporada à estratégia da empresa a fim de se reverterem em benefícios e não 

em problemas para sua comunicação. Na visão de Barichello (2009) as mídias e redes sociais 

estabelecem circuitos de comunicação transversal (compartilhamento de informações 

interpessoais e entre pessoas e empresas), modificam a abrangência (novo conceito de tempo 

e espaço - paradigma espaciotemporal) e possibilitam o aumento das proposições de público 

(o receptor também é capaz de ser emissor da mensagem), consequentemente a forma de 

comunicação também é alterada.  

Para que as corporações compreendam essa mudança de linguagem no contexto 

digital, autores como Fox (apud GILLIN, 2009), Qualman (2011) e Miller (2012) elaboraram 

alguns modelos de análise sobre o processo de comunicação aplicado às mídias sociais. Como 

pontos em comum, os modelos partem do ouvir (monitoramento das conversas online) e do 

interagir (iniciar o diálogo). A Figura 4 ilustra o modelo de Qualman (2011), por ser o que 

contempla duas perspectivas: a da empresa e a do cliente. A partir dessa base, os autores se 

aprofundam em questões particulares a cada linha de estudo, mas nem por isso são 

contraditórias e sim complementares. 

Este diagrama (Figura 4) proposto por Qualman (2011) também corrobora com a 

concepção de Barichello (2009), onde o receptor pode tornar-se o emissor da mensagem. A 

interpretação do diagrama começa pela perspectiva da empresa. A empresa deve ouvir seus 

clientes e monitorar as conversas sobre sua marca; a seguir, deve interagir, ou seja, juntar-se à 

conversa. O terceiro passo consiste em reagir ou ajustar seu produto ou serviço de acordo com 

os feedbacks colhidos na interação. Depois de entender e aplicar os passos anteriores, a venda 

ocorre naturalmente, com pouco esforço por parte da empresa.  

Figura 4 - Diagrama de escala das mídias sociais. 

 
Fonte: Qualman (2011). 
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Na concepção do cliente, a lógica das etapas funciona de maneira oposta à utilizada 

pela empresa, sendo que o receptor vira emissor da mensagem. Inicia-se no desejo de compra, 

aquisição ou de satisfação de alguma necessidade do cliente que o impulsiona a realizar uma 

pesquisa a fim de encontrar o produto ou serviço que mais lhe agrada.  Dessa forma, o ouvir, 

para o cliente, é buscar informações sobre o produto ou serviço que pode incluir uma pesquisa 

em sua rede social, ou uma consulta ao site da empresa, a leitura de um manual etc. A 

interação ocorre no contato com o produto ou serviço (como utilizá-lo). A reação pode fazer 

parte do processo de interação ou ser percebida logo após, e pode ser positiva, negativa ou 

neutra, de acordo com a experiência vivenciada por ele nos passos anteriores. E a última etapa 

determina se ele “vende” a favor ou contra o produto ou serviço (foi aprovado ou não para a 

aquisição). É importante salientar que nessa etapa, caso o cliente tenha uma venda negativa, 

ainda é possível para a empresa interagir e reagir a fim de mudar a situação a seu favor, ou 

seja, fazer com que o cliente mude de opinião e adquira o produto ou serviço oferecido.  

O ouvir (monitorar) é o ponto de partida para interagir e estabelecer diálogo com o 

público de interesse da empresa, mas nem sempre os comentários são favoráveis ou 

controlados pela empresa. Torquato (2004) aborda o poder expressivo que está relacionado ao 

poder da comunicação, ou seja, a capacidade de influenciar pessoas. Essa é a forma de poder 

intensificada pelas mídias sociais: pessoas ampliam a sua capacidade de expressão 

(influência), além de adicionarem emoção, velocidade e abrangência aos eventos (GILLIN, 

2009); e a empresa deve estar preparada para enfrentar esta nova dinâmica de maneira 

profissional e estruturada. Segundo Qualman (2011) a organização necessita ser mais ágil e 

transparente em sua comunicação, a fim de lidar melhor com as críticas (GILLIN, 2009) e 

saber valorizar os comentários positivos.  Para que a empresa seja ágil na resposta, Gillin 

(2009) e Qualman (2011) recomendam além do monitoramento, designar autonomia a seus 

empregados, treinando-os à postarem uma resposta imediata com encaminhamento ou mesmo 

resolução do problema de forma adequada. Organizações e pessoas que são eficientes tomam 

críticas como oportunidade de melhorar um produto ou serviço (GILLIN, 2009; MILLER, 

2012).  Para Kietzmann et al (2011) as empresas devem estabelecer políticas estruturadas, 

identificar e treinar alguns funcionários para interagirem nas mídias e redes sociais (em nome 

da empresa) a fim de detectar e ampliar oportunidades e minimizar os riscos encontrados. 

Gillin (2009) ainda acrescenta que a maioria das pessoas estão dispostas a aceitarem apenas a 

admissão da culpa e a promessa de que o problema será estudado; o crítico mais duro, pode 

ser convertido em fiel defensor da marca (Figura 4) e que as pessoas têm preferência a 
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compartilhar experiências positivas. 

Gillin (2009) e Miller (2012) estabelecem uma comparação referente ao uso das 

mídias sociais entre empresas B2B e B2C; por alguma razão, as empresas de B2B têm-se 

demonstrado mais lentas (ou cautelosas) em adotar as novas mídias do que o B2C, e talvez, 

por esse motivo, as mídias sociais mostram-se mais efetivas para o contexto B2C, porém, o 

autor admite que esta tendência está mudando. Por meio de uma meta-análise, Palmatier et al 

(2006) concluíram que antecedentes (experiências anteriores bem-sucedidas) e a comunicação 

são as estratégias mais eficazes de relacionamento, pois consolidam as relações entre empresa 

e clientes. Em outro estudo conduzido por Palmatier et al (2008) específico para o B2B, os 

autores alertam para a necessidade de analisar os esforços de construção de relacionamento 

entre as empresas, principalmente entre os atores que são responsáveis diretos por essa ação 

(entre eles são citados os vendedores) a fim de adequar recursos e estratégias de marketing 

para cada cliente. 

Miller (2012) aprofunda a análise para o ambiente corporativo e relaciona a 

plataforma digital (incluindo as mídias e redes sociais) mais apropriada a cada estágio do 

processo de negociação (compra), detalhado na Figura 5. 

 
Figura 5 - Definição da estratégia de marketing digital para cada estágio do processo de compra. 
 

 
Fonte: Adaptado de Miller (2012). 



	  

	  

44 

Por entender que a prospecção pressupõe que a mensagem seja “vista” pelo maior 

número de potenciais clientes, Miller (2012) propõe um composto de quatro ferramentas do 

marketing digital, a começar pelos mecanismos de busca. Mais pessoas estão utilizando 

mecanismos de busca (ex. Google, Bing etc.) para encontrar soluções que atendam às suas 

demandas de negócios.  Nessa etapa é muito importante ter alinhado o conteúdo de 

comunicação da empresa nas mídias sociais, com palavras-chave utilizadas pelos futuros 

clientes em suas pesquisas sobre o assunto, para que a empresa obtenha melhor desempenho e 

destaque nas páginas de busca (GILLIN, 2009; QUALMAN, 2011; MILLER, 2012). Em 

complemento à ação dos mecanismos de busca, Miller (2012) sugere a propaganda (paga por 

click) e/ou o display (banner digital), apesar de existir uma controvérsia de que o ato de clicar 

não corresponde efetivamente ao ato de ver o anúncio (QUALMAN, 2011). Os anúncios 

ajudam a segmentar e direcionar os potenciais clientes (em teoria, o cliente que clica em um 

anúncio tem maior probabilidade de interesse). Os blogs e ações de relações públicas 

reforçam os esforços de comunicação para a prospecção dos clientes.  

Na etapa de aquisição é importante que o cliente tenha acesso a toda informação 

necessária sobre a empresa e seu produto/serviço. O website, segundo Miller (2012), é o 

principal ponto de convergência da comunicação da empresa. As informações 

complementares serão providas por meio de links a áudios e vídeos (recursos de multimídia) e 

também por meio de mensagens direcionadas por e-mail. A seguir, é necessário converter o 

prospect em cliente. Dessa forma, o website e o e-mail serão as principais ferramentas de 

contato, sendo que o website terá que conter funções de formalização e finalização de 

pedidos, além de oferecer condições de segurança para o acesso. O autor destaca ser 

imprescindível nessa etapa a interação humana, para que seja criado um relacionamento de 

negócios que sustentará as próximas etapas do processo e garantirá o retorno do cliente a 

futuras compras. Com a venda já realizada, o passo seguinte é a retenção do cliente. Utilizam-

se as mesmas ferramentas da fase de aquisição, porém, com o objetivo de prestar serviços de 

suporte e pós-venda, e acrescentam-se as mídias sociais para manter a interação com o cliente 

e motivá-lo a novas compras.  

As etapas anteriores servem a um propósito, um ideal, que todas as empresas almejam: 

tornar o cliente um fiel defensor e divulgador da sua marca (MILLER, 2012; FOURNIER, 

AVERY, 2011; MUÑIZ, SCHAU, 2011). E a ferramenta mais adequada nessa etapa é a mídia 

social, especialmente as redes sociais (como o Facebook, por exemplo), onde se desenvolve o 

boca a boca com aceleração digital (QUALMAN, 2011), para que os clientes se tornem fãs da 
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empresa e a recomendem aos seus amigos. Miller (2012) salienta que é importante a empresa 

estar preparada para ouvir os feedbacks e acompanhar a atividade das comunidades online.  

Gillin (2009) acrescenta que é importante monitorar os comentários, oferecendo respostas 

rápidas e objetivas.  

Na visão de Qualman (2011) e Kietzmann et al (2011) a organização não tem mais a 

possibilidade de escolher se estará ou não presente nas mídias sociais, porque mesmo não 

atuando efetivamente no meio digital, qualquer empresa, marca, produto etc. pode ser 

referenciado em conversas informais nas redes sociais. Portanto, a escolha da empresa deve 

ser pautada na qualidade de sua participação, o que inclui planejamento, constante 

monitoramento e rápida adequação de suas ações no universo digital, visando os melhores 

resultados de engajamento (comprometimento) com seus diversos públicos. As mídias e redes 

sociais são uma forma de comunicação que geram negócios e não devem ficar confinadas ao 

departamento de marketing ou a ações de relações públicas das organizações. Deve envolver a 

estratégia da empresa aliada aos objetivos e ao público que se deseja atingir ou manter. As 

corporações também necessitam monitorar ações de seus concorrentes e oferecer condições 

favoráveis para que clientes potenciais e consumidores acessem as informações relevantes 

sobre a empresa, como uma forma de geração de negócios e fortalecimento da marca (KIM, 

JEONG, LEE, 2010; QUALMAN, 2011; MILLER, 2012). 

 

2.2 Comunicação organizacional 

 

Nas organizações, a comunicação pode ser caracterizada por diversas formas de 

expressão, desde um conjunto de informações instrumentais (técnicas, burocráticas e 

normativas), como a comunicação expressiva (humanizada) e a comunicação estratégica 

(posicionamento da empresa). Segundo Scroferneker (2009) a comunicação organizacional 

abrange todas as formas de comunicação utilizadas pelas empresas e vêm adquirindo 

importância no contexto da globalização. 

Kunsch (2009) defende uma filosofia da “comunicação integrada” nas organizações, 

ou seja, uma comunicação que considere o contexto global, e compreenda as diversas 

modalidades que a caracterizam: comunicação institucional, mercadológica, interna e 

administrativa; acrescenta que a comunicação deve estar sob o comando das áreas de relações 

públicas e marketing. Para Cheney e Christensen (2001) a comunicação organizacional deve 
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transcender os tradicionais departamentos (áreas de comunicação, marketing e relações 

públicas) e funções estipulados pelas organizações. Torquato (2004) agrupa a comunicação 

organizacional em: comunicação gerencial (ou cultural), comunicação administrativa e 

comunicação social (que integra o composto de marketing e o sistema de informação). Na 

visão de Corrêa (2009) essas dimensões correspondem à: comunicação interna (inclui a 

administrativa e a gerencial), institucional (focada na identidade corporativa, marketing 

cultural, relações públicas e assessoria de imprensa) e mercadológica (composto de 

marketing). Nesta dissertação, o enfoque é direcionado para a forma estratégica e para a 

dimensão mercadológica da corporação.    

Sob o ponto de vista da forma estratégica e da dimensão mercadológica da 

comunicação organizacional, Galindo (2009) afirma que compreender o papel da 

comunicação integrada de marketing, no contexto das mudanças atuais (dromocracia, 

tecnologia, globalização) significa resgatar a importância da comunicação para as 

organizações. Sendo assim, as empresas necessitam considerar a integração das ferramentas 

de comunicação ou competências comunicacionais, tais como: assessoria de imprensa, 

relações públicas, propaganda etc., e interligá-las com seus variados públicos, nos diversos 

canais de acesso (pontos de contato). A comunicação integrada de marketing permeia todas as 

ações de comunicação da empresa, ressaltando o papel estratégico e, portanto, de 

planejamento que ela deve desempenhar para a corporação. O advento das mídias sociais, os 

gastos com propaganda tradicional e a crescente segmentação dos mercados são alguns dos 

fatores que contribuem para reforçar a importância estratégica da comunicação integrada nas 

organizações.  

Outro aspecto relacionado à forma estratégica e dimensão mercadológica da 

comunicação organizacional é a administração da imagem, seja da marca, dos produtos ou da 

própria organização. Segundo Toni (2009), a concepção da imagem difere de acordo com a 

percepção do receptor da mensagem, que no ambiente empresarial é representado por 

diversos públicos com que a corporação interage. 

A imagem é uma concepção mental e imaterial. Ela se forma por meio do acúmulo de 

informações, experiências e valores. É um conjunto de dados interligados que um indivíduo 

constrói sobre uma organização, marca ou produto (TONI, 2009). As imagens mentais 

também são compartilhadas socialmente pelas pessoas, por intermédio da comunicação. Parte 

desse processo pode ser controlado pela empresa, por meio da comunicação integrada de 

marketing, outra parte é gerada fora da corporação, sob a influência das inúmeras fontes de 
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procedência de informação, acentuadas pelas mídias e redes sociais. 

O terceiro aspecto abordado pela forma estratégica e dimensão mercadológica da 

comunicação organizacional inclui também o componente institucional, as questões sociais e 

territoriais. As questões sociais podem afetar de forma positiva ou negativa a produtividade de 

um território gerando oportunidades de negócios (possibilidade de agregar valor à marca ou 

ao produto). Passa a ser estratégico para a organização criar uma corresponsabilidade pela 

gestão social próxima à sua localidade (comunidade de entorno).  

Pereira et al (2009) acrescentam a essa conjetura a valorização das redes de 

relacionamento, tornando a comunicação organizacional mais complexa. Esta complexidade 

exige que a gestão empresarial elabore estratégias de comunicação mais eficientes, pautadas 

na transparência (diálogo) e necessidades da demanda local. Dessa forma, a escolha da mídia 

passa a ter uma importância maior. Os consumidores, que agora compartilham informações 

entre si e entre as empresas, estão mais exigentes e com poder de voz, almejam por agilidade 

(dromocracia) e integração (participação); e os espaços social e local transformam-se em 

instâncias de agregação de valor.  

Na visão de Badawy (2009), a cultura e o estilo de vida são as novas forças 

impulsionadoras dos negócios, e cada vez mais as pessoas ganham poder de escolha e 

influência sobre produtos e serviços prestados pelas empresas. Para Kietzmann et al (2011) a 

comunicação organizacional, por meio das mídias e redes sociais é democrática, porque torna 

possível a comunicação das marcas e produtos independente da vontade da empresa. Qualman 

(2011) completa afirmando que no ambiente digital toda pessoa é um potencial canal de mídia 

competitivo, e as empresas precisam aprender a lidar com essa liberdade de expressão e a 

falta de controle total sobre sua comunicação.   

Walther et al (2008) destacam o poder de influência das redes sociais (ex. Facebook), 

visto que estabelecem uma comunicação mais interativa entre os participantes, e, além disso, 

permitem que alguns integrantes obtenham destaque e sirvam de exemplo para os demais que 

pertencem à comunidade online (figura do influenciador), diferente das outras formas de 

comunicação digital, tais como: páginas da web, e-mail ou bate-papo online que  possibilitam 

ao emissor da mensagem (figura do moderador) monitorar e controlar de forma bem mais 

efetiva o conteúdo da mensagem. Segundo Gillin (2009), o fato de outros atores adquirirem 

poder, não necessariamente tira o poder de quem já estava no comando (empresa), mas admite 

que as regras de conduta em relação à comunicação foram mudadas, pois as mídias sociais 

não operam através de formalidades estabelecidas por políticas e procedimentos. Dar algum 
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controle é uma forma de a empresa obter credibilidade. Empresas que compreendem essa 

nova regra da comunicação compartilham o controle com seus funcionários e colaboradores 

estabelecendo políticas, incentivos, treinamento, etc. para torná-los os novos bloggers e 

relações públicas da empresa (a nova voz da empresa), e utilizam-na como oportunidade para 

estabelecer e manter um diálogo ativo com seu público, conduzindo-o em favor próprio.  

Mangold e Faulds (2009) explicam que as mídias sociais são um elemento híbrido no 

mix de comunicação das empresas: ao mesmo tempo que permitem a forma tradicional da 

comunicação (entre empresa e clientes), possibilitam o inverso, ou seja, clientes falando com 

as empresas, e também estabelecem contato entre consumidores (conversas sociais). Por esses 

motivos, os autores acreditam que as mídias sociais rompem com o paradigma tradicional de 

comunicação e marketing onde a empresa é o elemento chave, com elevado controle sobre a 

comunicação. Kane et al (2009) afirmam que a internet e as mídias sociais provocaram 

mudanças no comportamento dos gestores habituados ao monitoramento e controle das ações 

de marketing e comunicação, tendo o tempo como aliado. Hoje é necessário que os gestores 

desenvolvam novas habilidades e táticas, elaborem estratégias coerentes com a dinâmica 

imposta pelas mídias sociais. Kietzmann et al (2011) alertam para a atitude relutante de 

alguns executivos em relação à adoção de estratégias em mídias sociais, o que acarreta em 

falta de preparo para lidar com situações críticas, falta de recursos apropriados e prejuízo ao 

desempenho da empresa como um todo. Antes mesmo da forte presença das mídias e redes 

sociais nas empresas, Lojkine (1995) alertou para o impacto que a novas tecnologias da 

informação podem ocasionar nas corporações, afetando principalmente as organizações com 

gestão mais conservadora. Entre os impactos o autor destaca a dificuldade em descentralizar a 

informação e as decisões, o conflito entre as regras gerais e as regras específicas (particulares 

a cada departamento) e a superposição de domínios de competência entre as áreas.   As 

plataformas de mídia social aumentam o poder das comunidades, promovem relacionamentos, 

facilitam a organização dos indivíduos, estabelecem ambiente propício para a criação e 

síntese do conhecimento, e permitem a seleção e filtragem de informações. Faz-se necessário 

modernizar a abordagem da empresa para sensibilizar e criar oportunidades de engajamento 

com seu público a fim de evitar danos à marca. Kietzmann et al (2011), Qualman (2011) e 

Miller (2012) defendem que é possível à empresa participar das conversas online e gerar 

conteúdo, desde que a corporação estabeleça objetivos e estratégias de atuação em mídias 

sociais e ofereça autonomia de representação a alguns de seus colaboradores, isto é, 

transforme alguns de seus funcionários ou admiradores em porta-vozes e divulgadores da 
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marca/produtos da empresa.  Mangold e Faulds (2009) detectaram que combinar ações de 

marketing e relações públicas com tecnologia da informação levam as organizações a 

resultados mais efetivos nas estratégias de comunicação com mídias sociais. Em 

complementação, Eyrich, Padman e Sweetser (2008) constataram que as mídias sociais, além 

de favorecer o envolvimento dos públicos-alvo na conversa, fortalecem as relações com a 

mídia, contribuindo assim para o bom desempenho das funções de relações públicas. 

Na concepção de Pereira et al (2009), a Figura 6 ilustra a nova função de relações 

públicas, porém, por ser tão abrangente e envolver tantos atores, não deve ficar confinada a 

uma função, mas sim expandir-se para toda a organização. Assim, pode-se interpretar a Figura 

6 como sendo o cenário complexo no qual está inserida a comunicação organizacional.  

 

Figura 6 - Nova percepção da comunicação organizacional. 

 
Fonte: Adaptado de Pereira et al (2009). 
 

Para a análise da Figura 6, parte-se do planejamento estratégico, onde os valores e 

princípios são os direcionadores da comunicação organizacional. O papel da gestão é 

estabelecer o diálogo com o mercado, a sociedade, os stakeholders (públicos de interesse) e os 
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funcionários, decodificando-o para as áreas operacionais, a fim de verificar o que pode ser 

transformado em produto, ideia, serviço, inovação, enfim, o diálogo deve ser articulado na 

estrutura da empresa considerando seus recursos e princípios. Por fim, geram os resultados de 

negócios e a corresponsabilidade da organização com a sociedade, representada pela 

sustentabilidade. Nesse cenário proposto (Figura 6), as estratégias organizacionais devem 

migrar da lógica do marketing de produtos tradicionais para a da gestão de marcas 

(componente institucional).  

Desta forma, também é possível perceber que, além da aplicação da comunicação 

integrada de marketing na prática, os conceitos também estão interligados na concepção 

teórica dos autores Galindo (2009), Toni (2009) e Pereira et al (2009), consolidando assim as 

competências comunicacionais, o fortalecimento da imagem (empresa, marca e produto), 

espaços sociais, compartilhamento de informações e agregação de valor.  

Bueno (2009) acrescenta que um dos desafios da comunicação organizacional é 

considerar o seu aspecto estratégico. Significa que a empresa deve estar apta a transformar o 

excesso de informações disponível em conhecimento relevante e estratégico, que gere 

vantagem competitiva. Portanto, é necessário planejar a comunicação, definir processos, 

estabelecer políticas, analisar cenários, ter competência e disposição para frequentes 

realinhamentos, aceitar as inconstâncias como condição permanente e finalmente entender 

que o ser humano não é apenas um recurso na organização, mas são parceiros de sua 

trajetória.   

Segundo Soares (apud CORRÊA, 2009), a organização e a comunicação estão cada 

vez mais relacionadas. A comunicação motiva as pessoas a gerar e compartilhar informações, 

que por sua vez representam a matéria-prima da comunicação.  

A primeira consideração que Corrêa (2009) descreve para a comunicação 

organizacional no ambiente digital (aplica-se às mídias sociais) é sobre alinhá-la com a 

proposta de comunicação em suas três dimensões (institucional, mercadológica e interna), o 

que significa considerar a estratégia corporativa. Neste sentido, nem todas as ferramentas ou 

competências da comunicação integrada de marketing são necessariamente incorporadas na 

comunicação digital.  

O modelo da Figura 7 proposto pela autora ilustra o posicionamento estratégico da 

organização em mídias sociais. Segundo a autora, o foco principal do modelo é compreender 

a comunicação digital, relacionando públicos, mensagens (conteúdos) e meios (mídias) de 
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forma integrada à comunicação organizacional. Inicia-se considerando a cultura da empresa e 

a sua afinidade com tecnologia inovação, uso dos meios digitais etc. Na sequência, a 

organização deve estabelecer o público de interesse – stakeholders – que no modelo são 

representados por alguns atores, tais como: famílias (sociedade), acionistas, colaboradores, 

corpo diretivo e representantes. Ao mesmo tempo, é necessário verificar se os stakeholders 

também têm dispositivos de acesso e se os utilizam com a intenção de estabelecer a 

comunicação, ou de buscar informações sobre a empresa. Na fase seguinte, observam-se os 

propósitos ou as intenções, que se traduzem em vantagens competitivas, ou os objetivos da 

ação de comunicação, que servem de apoio para a determinação e geração dos conteúdos. Os 

conteúdos (coletivos e específicos) conduzem a conversa da empresa com seus públicos de 

interesse com o propósito de aproximá-los da esfera de comunicação corporativa (MILLER, 

2012) e devem estar relacionados, na medida do possível, às estratégias competitivas 

(agregação de valor, construção e sustentação de relacionamentos, incentivar a interação, 

transformar a informação em conhecimento relevante e estratégico e facilitar o fluxo de 

trabalho).  

 
Figura 7 - Posicionamento estratégico da organização no contexto digital. 
 

 
Fonte: Adaptado de Corrêa (2009). 
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Embora a autora não discorra muito sobre o aspecto do conteúdo, autores como 

Walther et al (2008), Gillin (2009), Torres (2009), Qualman (2011), Miller (2012), entre 

outros, reforçam a importância da criação e do gerenciamento de conteúdo na internet. O 

conteúdo está relacionado a vários pontos estratégicos nas mídias sociais: ao ouvir 

(monitorar) conversas online sobre a marca, produto, empresa, bem como direcionar as 

conversas aos interesses da empresa, para estabelecer o diálogo e a interação e gerar fluxo de 

pessoas nas mídias e redes sociais das empresas. Enfim, o conteúdo é o elemento que 

transforma a informação em conhecimento relevante para gerar vantagem competitiva para a 

corporação (BUENO, 2009) 

Apesar de propor um modelo, Corrêa (2009) observa que a comunicação digital 

corporativa pressupõe frequentes ações de planejamento, gerenciamento (monitoramento) e 

governança corporativa, por estar em constantes mudanças. Barichello (2009) acrescenta que 

o novo cenário é caracterizado por uma sociedade informacional e midiatizada (termo 

utilizado para designar o aumento das proposições de público possibilitado pelo uso da 

tecnologia, e por meio da qual o sujeito receptor também pode ser o emissor da mensagem), 

na qual as relações compõem o novo espaço de convivência. Nesse contexto, as organizações 

necessitam repensar suas estratégias de comunicação considerando: a informação como 

componente fundamental para o desenvolvimento das atividades humanas; o ambiente 

midiático como um agente que molda os processos sociais (individuais ou coletivos); a lógica 

da rede nos processos, organizações e relacionamentos; a convergência digital e de 

tecnologias; a nova lógica espaciotemporal que transcende a barreira do tempo e espaço 

físico, limitados pela geografia.  

O desafio para a comunicação organizacional é considerar o dinamismo e a 

flexibilidade proporcionada pela tecnologia que permitem a constante mutação de cenários 

com impactos e proporções abrangentes, intensificam a interação, estimulam a convergência, 

criam novas funcionalidades e transformam a noção de tempo e espaço na sociedade. Para a 

empresa, é importante considerar essas características ao realizar seu planejamento de 

comunicação voltado ao ambiente das mídias e redes sociais. Cabe às organizações a 

assimilação desse novo contexto nas suas atividades cotidianas, utilizar a potencialização da 

interatividade proporcionada pelas mídias sociais, bem como a convergência digital 

possibilitada pelos dispositivos de acesso.  
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2.3 Redes sociais na internet 

 

O homem é um ser social por natureza e as redes sociais possibilitam às pessoas se 

relacionarem com seus amigos, conhecidos, celebridades, empresas ou entidades de forma 

muito mais rápida e abrangente. A característica social e política mantida nas redes sociais 

pela internet são percebidas desde os primeiros estudos sobre o tema e retratadas por Bardini 

e Horvath (1995). A velocidade é obtida por meio das tecnologias utilizadas nos dispositivos 

de acesso. E a abrangência é ocasionada pela expansão dos limites geográficos. O consumidor 

quer ter acesso a produtos e serviços de melhor qualidade com o menor preço, 

independentemente de onde foram produzidos (OHMAE, 1989). Scroferneker (2009) 

acrescenta que a globalização, junto à tecnologia, impõe um reposicionamento corporativo e 

uma redefinição da comunicação organizacional (que passa a ser global) para a empresa 

adaptar-se às demandas de um mundo mais competitivo, clientes mais exigentes e produtos 

mais globais. As empresas, como atores nesse contexto, também necessitam desta 

“sociabilização”, deste intercâmbio de informações, para expandir suas possibilidades de 

negócios: globalização. Para Torquato (2004), a globalização das economias aceleram as 

mudanças no universo organizacional tornando a competição mais acirrada e as empresas 

orientadas para otimização de resultados. Yip (1989) complementa que a globalização 

envolve o amadurecimento dos mercados locais e direciona as empresas a ampliarem suas 

oportunidades de negócios além das suas fronteiras geográficas. Castells (2005) aponta que as 

redes que utilizam tecnologia digital proporcionam uma expansão dos seus limites além das 

fronteiras históricas, tornando a sociedade em rede um agente global, apesar de não incluir 

todas as pessoas. Interconectadas pelas redes sociais, as pessoas podem escolher com quem 

querem manter (ou não) contato; utilizando mecanismos de geolocalização os usuários podem 

saber o paradeiro de todos os que pertencem a sua rede de contatos (QUALMAN, 2011). Em 

complementação, Gillin (2009) comenta que as redes sociais formam uma ponte entre tempo 

e espaço, isto é, estabelecem um vínculo permanente e de fácil acesso entre pessoas que se 

encontram física ou geograficamente distantes, tarefa que seria bem mais difícil e demorada 

sem o auxílio da tecnologia. 

Tratando-se de redes sociais, dois aspectos vêm obtendo destaque entre os 

acadêmicos: a análise de comportamento, atitudes e influência dos participantes da rede 

(LANG, 2000; HARGITTAI, 2007; LIU, 2007; UTZ, 2010) e análises sobre determinadas 

redes, por exemplo, o Facebook (WALTHER et al, 2008; DEBATIN et al, 2009). Esses 
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estudos auxiliam as empresas a compreenderem a dinâmica dos relacionamentos nas redes 

sociais.  

Boyd e Ellison (2007) definem redes sociais como Sites de Redes Sociais (Social 

Network Sites – SNS) com serviços baseados na web, contendo as seguintes características: 

permitem a construção de um perfil dentro de um sistema limitado; articulam uma lista de 

usuários para estabelecer e compartilhar conexões; e percorrem uma lista de conexões 

realizada por outros usuários pertencentes ao sistema. A natureza e nomenclatura dessas 

conexões podem variar de site para site.  

Beer (2008) reflete sobre essas definições incluindo, contextualizando e contestando 

alguns pontos, tais como: acrescenta outras tecnologias móveis (ex. PDAs, tablets e 

celulares); argumenta que há uma necessidade de classificar a cultura digital a fim de 

direcioná-la para uma análise mais descritiva; mas critica a forma muito ampla utilizada na 

definição de SNSs e sugere que algumas categorias, como, por exemplo o YouTube, os wikis 

poderiam ser agrupados na categoria web 2.0. Boyd e Ellison (2007) explicam também a 

diferença da semântica entre o termo adotado por elas – Social Network Sites – e o que pode 

ser encontrado na literatura muitas vezes como Social Networking Sites. Na visão das autoras, 

utilizar o termo no gerúndio confere ênfase aos relacionamentos, que não é necessariamente o 

propósito desses sites. Recuero (2011) complementa que a diferença entre as redes sociais e 

as outras formas de comunicação mediada por computador está na forma como permitem a 

visibilidade (exposição do indivíduo) e a manutenção dos laços sociais estabelecidos fora do 

ambiente online. Kim, Jeong e Lee (2010) empregam uma postura de agregação para os 

estudos das mídias e redes sociais, defendendo o conceito de que a distinção entre as duas 

modalidades desaparecerá com o tempo, visto que as mídias sociais estão cada vez mais 

adotando características pertinentes às redes sociais e vice-versa. Ainda segundo os autores, 

as principais características de ambos são: criação de perfil personalizado, estabelecimento de 

conexões, participação de grupos, comunicação online, compartilhamento de conteúdo criado 

pelo usuário, expressão de opinião, busca de informações e manutenção de usuários.  

Lerman (2007), Caverlee, Liu e Webb (2010) afirmam que as redes sociais reforçam a 

transformação da web em um meio colaborativo, onde usuários criam, avaliam e distribuem 

informação, ou seja, na visão desses autores, as mídias sociais contribuíram para a criação de 

um novo paradigma de interação: a informação social. Solis (2008) acrescenta que a rede 

social vai além do conteúdo gerado pelos usuários; por meio da interação entre seus 

participantes, são criadas novas formas de cultura (cada rede social cria uma identidade 
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própria), que também influencia o mundo fora da internet. Em complementação, autores 

como Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) e Qualman (2011) afirmam que as mídias sociais 

são plataformas que permitem às pessoas compartilharem valores (mais do que conteúdo).  

As redes sociais espelham o comportamento de entidades e indivíduos pertencentes a 

uma sociedade estruturada, herdando suas características essenciais. Esse aspecto foi 

identificado em alguns trabalhos acadêmicos, tais como: Kincaid (2004) que conduziu estudo 

sobre como uma minoria tem poder de influenciar um grupo de indivíduos que pertencem a 

uma mesma comunidade (rede social) e como este processo pode estabelecer uma inovação 

nas normas de conduta social. Feeley e Barnett (1997) realizaram uma pesquisa relacionando 

três modelos de redes sociais com rotatividade de funcionários, e Southwell e Yzer (2009) 

abordaram as lacunas existentes entre as conversas nas redes sociais e a mensagem das 

campanhas nas mídias de massa.  

Em sua maioria, as redes sociais apresentam características flexíveis e adaptativas aos 

diversos contextos em que estão inseridas. Castells (2005) argumenta que a sociedade molda a 

tecnologia, e não o contrário. Isto significa que a tecnologia é condição favorável ao 

desenvolvimento das redes de comunicação digital, mas a sociedade é que lhe dá forma e 

conteúdo. Cardoso (2005) complementa que a internet é um instrumento de sociabilização, 

partindo de projetos individuais para uma rede de similares. Neste sentido, a internet 

possibilita aos indivíduos reconstruírem a sociedade, seguindo uma lógica diferente da herdada 

na sociedade industrial. Para Badawy (2009), nada, desde a invenção da máquina a vapor, 

gerou um impacto tão forte sobre a humanidade como a internet; aliada à velocidade 

(dromocracia), escala (abrangência) e profundidade, aumentou substancialmente as conexões 

globais e a concorrência, permeando todos os aspectos da vida humana, incluindo a forma 

como as pessoas realizam negócios.  

Um evento, iniciado em junho de 2013, que ilustra e corrobora com essa prerrogativa 

de Cardoso (2005) e Castells (2005) é o Movimento do Passe Livre8. Um movimento 

organizado por meio das redes sociais que mobilizou milhares de pessoas para protestarem 

contra as determinações impostas pelo governo à sociedade. Começou com a reivindicação da 

redução das tarifas de transporte público e expandiu-se para questões mais profundas, tais 

como: a corrupção, a saúde, a educação etc. O movimento ocorreu em várias cidades do 

Brasil e também ganhou apoio de brasileiros residentes fora do país, espalhando-se por 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Disponível em < www.facebook.com/passelivre >. Acesso 20/06/2013. 
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algumas das principais cidades estrangeiras. É um exemplo recente e vivo de uma sociedade 

que está se reconstituindo e utiliza-se da tecnologia como uma forte aliada para a mobilização 

dos indivíduos. Esse é o poder das redes sociais inseridas num contexto tecnológico. É 

característica do ser humano interagir entre si por meio do diálogo e do debate, e as 

plataformas e ferramentas digitais estão elevando os níveis da interação; as barreiras para a 

comunicação são rompidas diária, local e globalmente com o uso da internet (Qualman, 

2011). 

Por intermédio do exemplo do Movimento do Passe Livre é possível compreender 

como as redes sociais intensificam o efeito do “boca a boca”, transformando-o em “boca no 

mundo” (Qualman, 2011). Uma quantidade muito maior de pessoas, num curto espaço de 

tempo, foi convocada para uma ação social, sendo que, sem a tecnologia das redes sociais, o 

evento seria possível, mas envolveria muito mais esforço de divulgação, mais tempo de 

preparo e certamente não seria tão abrangente. O boca a boca é uma ferramenta estratégica de 

comunicação comumente utilizada pelas empresas. Sobre o efeito do boca a boca, Liu (2006) 

conduziu uma pesquisa no ramo de entretenimento que aponta ser a técnica mais acessível por 

meio das redes sociais e um elemento contribuinte para o aumento do efeito informativo, 

intensificando o interesse do consumidor pelo produto ou serviço. Na visão de Kozinets et al 

(2010), o boca a boca é uma técnica intencional de marketing, que além de influenciar 

consumidores e amplificar a comunicação, oferece um novo sentido e significado às 

mensagens de marketing da empresa, a fim de integrá-las no processo de comunicação entre 

consumidores e entre as empresas e seus consumidores.  

É importante que as empresas compreendam e utilizem a seu favor essas 

características de compartilhamento (experiências, opiniões) e socialização que as redes 

sociais potencializaram. Por exemplo, Howard (2002) apesenta um estudo de rede de relações 

entre indivíduos e grupo. Além do fundamento sociológico, ele constatou que as conexões 

pessoais têm um forte poder de influência no relacionamento entre fornecedor e fabricante. 

Beer (2008) acrescenta que para compreender a dinâmica dos SNSs é necessário investigar 

suas conexões, comunidades, interação entre as pessoas, seus padrões de consumo, entre 

outros pontos. No geral, o grande desafio para as corporações atuarem nas redes sociais e 

demais comunidades virtuais, segundo Gillin (2009), é estabelecer relações pessoais, isto é, 

pessoas querem compartilhar informações com outras pessoas, mas resistem em fazê-lo com 

empresas. Os relacionamentos na maioria das comunidades virtuais são pautados na amizade 

(uma característica inerente de relacionamento pessoal), o que significa que as empresas 
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devem atuar por meio de colaboradores ou indivíduos, conferindo autonomia e poder a esses 

representantes. 

 

2.3.1 Facebook 

 

O Facebook é considerado por alguns autores, tais como: Boyd e Ellison (2007), Beer 

(2008), Kaplan e Haenlein (2010), Gillin (2009), Qualman (2011), Miller (2012), entre outros, 

como um site de redes sociais, por suas características de compartilhamento de informação 

(experiências e opiniões), construção de perfil e conexões realizada por usuários pertencentes 

ao sistema. Cada um desses autores corroboram com essas três características básicas do 

Facebook. Por outro lado, algum desses autores: Kaplan e Haenlein (2010) e Kotler, 

Kartajaya e Setiawan (2010) também entendem que as redes sociais fazem parte de um 

contexto mais amplo e por isso as incluem na classificação das mídias sociais. Para Recuero 

(2011) o Facebook pode ser enquadrado em ambas as categorias, isto é, pode ser considerado 

um site de rede ou mídia social, pois mantém a individualidade (mecanismos de 

individualização, tais como criação de perfil), apresentam a rede social de cada participante e 

possibilitam interações.  

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) classificam as mídias sociais em duas amplas 

categorias: expressivas e colaborativas. A primeira é considerada expressiva porque permite o 

compartilhamento de opiniões e experiências entre os participantes e podem ser conduzidas 

por um influenciador para sua legião de seguidores. Nesta categoria os autores incluem o 

Facebook e outras redes sociais. O segundo tipo utilizado na classificação dos autores refere-

se às mídias colaborativas porque se utilizam de softwares de fonte aberta, para edição de 

conteúdo, para oferecer serviço/produto ou ainda para inovação, como a técnica de 

crowdsourcing ou open innovation. Nessa categoria, estão a Wikipedia (enciclopédia que o 

próprio usuário pode participar das definições) e o TripAdvisor (compartilha dicas, 

impressões e experiências de hospedagem, gastronomia, passeios etc.), entre outros. Em 

complementação Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) afirmam que as mídias sociais são de 

baixo custo e que será delas o futuro da comunicação integrada de marketing. 

Kaplan e Haenlein (2010) também classificam as mídias sociais analisando o grau de 

promoção das pessoas relativo ao grau de presença e riqueza da mídia, conforme demonstrado 

no Quadro 3.  
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Quadro 3 - Grau de influência das mídias sociais. 
 

  
Grau de presença e riqueza da mídia 

  
Baixo Médio Alto 

Grau de 
exposição 

das pessoas 

Alto Blogs Redes sociais                   
(ex. Facebook) 

Virtual Social 
Worlds                 

(ex. Second 
Life) 

Baixo 
Projetos 

Colaborativos           
(ex,. Wikipedia) 

Comunidades 
de Conteúdo             

(ex. YouTube) 

Jogos virtuais                  
(ex. World of 

Warcraft) 

Fonte: Adaptado de Kaplan e Haenlein (2010). 
 

O grau de exposição das pessoas representa o poder da mídia em expor as pessoas. E o 

grau de presença e riqueza da mídia refere-se à quantidade de informação e à agilidade que a 

mídia proporciona ao conteúdo divulgado. De acordo com a classificação de Kaplan e 

Haenlein (2010), o Facebook apresenta um alto grau de exposição e oferece um médio grau 

de divulgação de conteúdo aos seus usuários.  

Kietzmann et al (2011) identificaram sete funcionalidades principais para as mídias 

sociais. O Facebook, quando comparado com plataformas como o LinkedIn e o YouTube, 

apresenta cinco em evidência, a saber: identidade, conversa, presença, relacionamento e 

reputação, segundo os autores. Neste sentido o Facebook parece ser mais completa, porém 

cada plataforma tem seu propósito e utilidade, e por isso, é aconselhável que sejam utilizadas 

em complementariedade e em sintonia com os objetivos e estratégias da empresa. Em uma 

abordagem mais técnica Kim, Jeong e Lee (2010) acrescentam que o Facebook é um software 

aberto para desenvolver novas aplicações e permite a conexão com outros sites.  

Segundo a Wikipedia9 o Facebook foi fundado em 2004 por Mark Zuckerberg, 

Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, estudantes da Universidade de Harvard 

na época. Joinson (2008) acrescenta que em setembro de 2006 o Facebook abriu suas 

inscrições para não universitários. Essa mudança levou a um rápido crescimento do número 

de usuários. Em 2012, o site atingiu a marca de um bilhão de usuários ativos (média diária de 

316.455 novos cadastros). Segundo Ross et al (2009), o Facebook difere um pouco dos outros 

sites de rede social pelo fato de a maioria dos usuários estabelecerem conexões com pessoas 

que eles se relacionam ou conhecem. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 Wikipedia: Facebook. Disponível em < http://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook >. Acesso 12/09/2013. 
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Alguns acadêmicos conduziram estudos tendo o Facebook como elemento chave da 

sua investigação. Entre eles, merecem destaque autores como: Ellison, Steinfield e Lampe 

(2007), Joinson (2008), Raacke e Bonds-Raacke (2008), Walther et al (2008), Christofides, 

Muise e Desmarais (2009), Debatin et al (2009) e Valenzuela, Park, Kee (2009). O critério 

utilizado para a escolha dos autores pautou-se na relevância para o tema desta dissertação 

combinado ao maior número de citações do artigo, na base de dados do Web of Science e 

Google Academic.  

Walther et al (2008), em estudo conduzido para análise sobre a influência dos 

comentários de amigos no perfil de usuários, ressaltaram algumas características do 

Facebook, tais como: a estrutura da página na web, a possibilidade de classificação de 

usuários, a construção de perfil ou autoapresentação (que difere das outras mídias sociais de 

acordo com o grau em que as informações pessoais são fornecidas por outros indivíduos 

pertencentes à rede), as impressões interpessoais (analisadas através dos comentários e posts 

de amigos) e o efeito “bola de neve” (relacionamentos que se estabelecem entre amigos de 

seus amigos).   

Ellison, Steinfield e Lampe (2007), Valenzuela, Park, Kee (2009) conduzem estudos 

analisando a influência positiva do uso do Facebook relacionado a vários aspectos do capital 

social10. Debatin et al (2009), Christofides, Muise e Desmarais (2009) investigam a questão 

da privacidade entre os usuários do Facebook, e em outro estudo, Muise, Christofides e 

Desmarais (2009) exploram assuntos relacionados ao ciúme.   

Joinson (2008), por meio de pesquisa realizada em duas etapas com usuários do 

Facebook, identifica sete fatores que motivam indivíduos a utilizarem o site de rede social 

com frequência, são eles: 1) conexões sociais (encontrar amigos, reconectar-se com pessoas 

que haviam perdido contato etc.); 2) compartilhar identidades (organizar ou participar de 

eventos, participar de grupos etc.); 3) compartilhar imagens (ver fotografias, marcar pessoas 

na foto etc.); 4) conteúdo (aplicações, jogos etc.); 5) investigação social (visualizações de 

pessoas, estabelecer novos contatos etc.); 6) navegar nas redes sociais (visualização de perfis 

desconhecidos, de amigos de amigos etc.) e 7) atualização de status (atualização, novas 

notícias etc.). Joinson (2008) constatou que a variedade das utilizações tende a ser um fator 

positivo de motivação para prolongar o tempo de permanência no Facebook.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 O termo capital social aplicado pelos autores Valenzuela, Park, e Kee (2009) refere-se à confiança social, 
engajamento cívico e participação política. Segundo Recuero (2011) o capital social é um valor constituído a 
partir das interações entre os atores sociais, e na internet refere-se à qualidade das conexões de uma rede social.  
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Raacke e Bonds-Raacke (2008) também analisam o uso de sites de redes sociais: 

Facebook e MySpace, tendo como base a teoria das gratificações, neste caso, focando em 

sites de redes sociais direcionados para relacionamentos de amizade. Nas suas constatações, 

observaram que entre os usuários estão pessoas mais jovens, talvez por estarem mais 

familiarizados com a comunicação digital.      

Nas empresas é possível notar o impacto que as mídias sociais, em particular o 

Facebook, estão causando nos relacionamentos profissionais. Qualman (2011) afirma que o 

Facebook é o novo “e-mail” das empresas e Miller (2012) aconselha às empresas 

concentrarem suas mensagens sobre eventos e acontecimentos importantes no Facebook em 

vez de utilizarem informativos e ou telefonemas sobre o assunto. Para Kim, Jeong e Lee 

(2010) O Facebook é uma plataforma de geração de negócios pois permite às empresas 

realizar o marketing de relacionamento, compartilha conteúdos e facilita a conexão de pessoas 

com afinidades para realizar negócios.   

Waters et al (2009) apresentam um estudo sobre como as organizações sem fins 

lucrativos estão aproveitando a popularidade do Facebook para lançarem produtos e 

fortalecerem suas marcas junto aos stakeholders. Embora o estudo tenha apresentado algumas 

limitações (amostragem, concentração da pesquisa em empresas americanas e poucos estudos 

desenvolvidos sobre a eficácia do Facebook na construção de relacionamento) o artigo 

apontou que as empresas ainda não utilizam todo o potencial das redes sociais e sugerem 

estudos para o desenvolvimento de estratégias empresariais. 

Alexandre Hohagen11, vice-presidente do Facebook, comenta sobre uma reportagem 

do Wall Street Journal que qualificou o Brasil como “capital da mídia social do Universo”: 

“O Brasil entrou num novo nível de entendimento das mídias sociais. Os anunciantes têm 

facilidade de aceitar e adotar novos produtos.” 

Para o executivo, um dos fatores de sucesso e crescimento das mídias sociais no Brasil 

deve-se ao fato de os brasileiros terem um número médio de “amigos” superior à média 

mundial, consequência de um alto grau de engajamento das pessoas. É um ambiente propício 

para as empresas desenvolverem e aplicarem estratégias de mídias sociais. 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 Alexandre Hohagen é vice-presidente para a América Latina no Facebook. Fonte: Brasil vira a capital da 
mídia social. O Estado de São Paulo, caderno de Economia, p. B8, 3 de março de 2013. 
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3 ANÁLISE ESTUDO DE MÚLTIPLOS CASOS 

 

Neste capítulo, são evidenciadas as análises dos casos Autodesk e Braskem constando 

suas particularidades e pontos em comum.  

 

3.1 Caso 1: Autodesk 

 

3.1.1 Análise do Caso 1: Autodesk 

 

A Autodesk foi fundada por John Walker e outros 12 cofundadores em 1982 como 

empresa fornecedora de soluções para a área de engenharia. Lançou seu primeiro software de 

engenharia: MicroCAD na COMDEX (Computer Dealers' Exhibition) no mesmo ano de sua 

fundação. O MicroCAD posteriormente passou a ser denominado AutoCAD. Com a nova 

denominação e a crescente utilização alinhada ao desempenho do produto, o AutoCAD 

tornou-se a solução de CAD12 mais referenciada em arquitetura e engenharia no mercado.  

Ao longo dos anos, outros produtos e serviços foram desenvolvidos e acrescentados, 

ampliando a sua atuação no segmento de engenharia (mecânica, civil, etc.) e soluções 3D 

(software de animação). Atualmente, a Autodesk posiciona-se como empresa global, líder 

mundial em software e serviços de engenharia e entretenimento em 3D.  As soluções e 

softwares de animação e 3D da Autodesk estão presentes nas produções de Hollywood, 

incluindo os últimos 17 vencedores do Oscar na categoria de Melhor Efeito Visual – Academy 

Award for Best Visual Effects (GUGLIELMO, 2013), sendo o mais recente filme premiado: 

Life of Pi.  

Soluções de engenharia são utilizadas desde projetos complexos de construção, como 

edifícios que geram sua própria energia, até produtos que estão presentes no dia a dia das 

pessoas, tais como eletrodomésticos, aparelhos celulares etc. Seus clientes são empresas ou 

profissionais atuantes em diversos segmentos econômicos, tais como: manufatura, arquitetura, 

construção, mídia e entretenimento para projetar, simular e criar suas ideias, projetos e 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 CAD: sigla em inglês para designar Computer Aided Design, que, em tradução para o português, significa 
desenho auxiliado por computador, isto é, refere-se aos programas de computador que facilitam o desenho de 
projetos de engenharia e arquitetura e desenhos técnicos (ex. desenhos de peças, circuitos eletrônicos, etc.).  
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produtos. Por meio de aplicativos de design desenvolvidos para iPad, iPod e Android, a 

Autodesk amplia o acesso de seus produtos aos profissionais de design, amadores, estudantes 

e simpatizantes. 

Hoje a matriz da empresa está localizada em San Rafael, estado da Califórnia em San 

Francisco. Além de soluções, a Autodesk também desenvolve programas para clientes – 

Customer Briefing Program – e parceiros – Autodesk Clean Partner Program –, têm um 

centro de treinamento – Autodesk University – e um centro de exposição permanente – The 

Autodesk Gallery –, onde apresentam os principais projetos e produtos criados por meio de 

suas soluções13. 

Embora as soluções e programas desenvolvidos pela Autodesk tenham seus códigos 

fonte protegidos, a empresa possui uma filosofia de software livre, ou seja, a Autodesk não só 

permite, como incentiva seus clientes, parceiros e desenvolvedores autônomos a criarem 

novas soluções tendo como base suas fontes. Todo o suporte tecnológico fica disponível para 

o desenvolvedor, bem como a orientação de funcionários da Autodesk designados para esta 

função.   

Nas mídias e redes sociais, a Autodesk iniciou suas atividades em 2009 impulsionada 

para a geração de negócios e fidelização da marca. A Autodesk completa o ano de 2013 com 

74 perfis oficiais, representando produtos, marcas e iniciativas (programas específicos para 

clientes, parceiros, estudantes etc.) da empresa, distribuídos entre Facebook, Twitter e 

YouTube, compondo um universo de 12 milhões de pessoas, entre fãs e seguidores, conforme 

informado por Daniel Zucker, diretor global de mídia, brand e comunicação: “[...] A 

Autodesk começou a 0 em todos os canais... há 4 anos e agora está se aproximando 

rapidamente 12 milhões de fãs, seguidores e assinantes em 74 propriedades Autodesk ... 

Facebook, Twitter e contas do YouTube ...” 

Pelo fato de a Autodesk ter uma complexidade de soluções e produtos para 

engenharia, entretenimento e 3D:  “...Os objetivos gerais da Autodesk em mídias sociais [são] 

conduzir atividades de acordo com o ciclo de decisão de compras, oferecendo conteúdo 

atraente, nutrir conversas e percepções dos clientes, ... através de mídias sociais 

adequadas...” (em entrevista concedida pelo diretor global de mídia, brand e comunicação). 

A Figura 8 demonstra como as mídias e redes sociais estão conectadas e interferem na 

missão da organização. Segundo a Autodesk, as mídias e redes sociais são a forma de 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Informações disponíveis em < http://usa.autodesk.com/company/>, acesso em 30/09/2013.  
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marketing que: possibilita “tocar” (criar pontos de contato) o consumidor em cada estágio de 

decisão de compra;  permite avaliar uma marca ou produto logo após a compra; incentiva a 

troca de experiências entre os consumidores; e intensifica o poder de influência dos 

consumidores (sobre a marca e sobre outros consumidores).  

 
Figura 8 - O ciclo de decisão de compra do consumidor em mídias e redes sociais na visão da Autodesk. 
 

 
Fonte: Autodesk. 
 
 

Também é possível observar no ciclo de decisão de compra apresentado na Figura 8 os 

tipos de consumidores relacionados ao estágio de compra e às plataformas de mídias e redes 

sociais mais adequadas, descritas em uma situação ideal, conforme entendimento da 

Autodesk. Os estágios de compra são considerados pontos de contato entre consumidor e 

empresa e seguem a sequência estabelecida, a saber: inicia-se com a pesquisa da marca onde 

as plataformas indicadas são sites e mecanismos de busca – SEO – Search Engine 

Optimization; prossegue com uma avaliação do produto ou solução, utilizando-se nesta etapa 

vídeos demonstrativos no YouTube; efetiva-se a compra e o contato com a marca, por meio 

do Facebook e comunidades sobre o produto ou solução adquirida; compartilham-se 

experiências com a empresa e com amigos , advoga-se a favor da marca e, enfim, o 

consumidor torna-se cativo.  

Autores como Miller (2012), Fournier e Avery (2011), Muñiz e Schau (2011) 

defendem que as quatro primeiras etapas do ciclo de decisão de compra tornam-se valiosas 
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para a empresa quando atingem as duas etapas seguintes: fidelizar e cativar o consumidor. E 

este é o objetivo que a Autodesk estabelece para desenvolver as suas ações em mídias e redes 

sociais.   

O ciclo de decisão de compras protagonizado pela Autodesk pode ser comparado com 

o processo de negociação apresentado por Miller (2012), representado na Figura 5, descrita no 

capítulo Referencial Teórico. Suas etapas de prospectar, adquirir, converter, reter e fidelizar 

são compatíveis com os tipos de consumidores (considera, avalia, compra, experimenta, 

defende e cativa) relatados no ciclo de decisão de compras da Autodesk (Figura 8). Miller (2012) 

acrescenta que o processo de negociação é a estrutura adequada para compreender a dinâmica 

de negócios ocorrida no B2B. Este assunto foi abordado com mais detalhes no capítulo 

Referencial Teórico, item: Comunicação Global e Digital.  

A Autodesk também estabelece objetivos específicos para 2013, “… nossos objetivos 

para este ano (2013) estão focados em crescimento de audiência e aumentar o engajamento 

através das nossas 74 principais contas de mídia social. Nós definimos engajamento como 

Facebook, PTAT …”. (Em entrevista concedida pelo diretor global de mídia, brand e 

comunicação) esta formatação de texto não deveria estar igual à que marquei em verde? 

Como o fator que motivou a Autodesk a iniciar suas atividades em mídias e redes 

sociais é voltado para geração de negócios e fidelização e com os objetivos focados no ciclo 

de decisão de compras, crescimento de audiência e engajamento, a estratégia corporativa da 

Autodesk fundamenta-se em quatro áreas: 

 
... nossa estratégia é focada em quatro áreas: otimização de conteúdo para 
expandir o alcance de audiência em mídias sociais; adequar treinamentos e 
capacitação de produtos para as mídias sociais aproveitando sua escala de 
alcance; utilizar as mídias sociais para conduzir ações piloto a fim de 
promover geração de demanda; direcionar e incentivar a adesão de 
comunidades a fim, que estão presentes nas mídias sociais... (em entrevista 
concedida pelo diretor global de mídia, brand e comunicação) 

 

A estratégia de crescimento de audiência promove: o crescimento orgânico, que em 

mídias e redes sociais significa a interação espontânea de pessoas (por exemplo, a quantidade 

de pessoas que curtiram a página do Facebook da Autodesk), sem intervenção de nenhuma 

ação motivacional de marketing (campanhas promocionais, publicidade, etc.); links de acesso 

para outras plataformas e ou para outras formas de contato (ex. websites, e-mail etc.); e 

alcance pago, quando pessoas acessam informações constantes nas mídias e redes sociais 
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clicando em um anúncio (banners, links promocionais etc.). A estratégia de engajamento foca 

prioritariamente no compartilhamento de conteúdo. É possível perceber na Autodesk um forte 

comprometimento da comunicação digital com os propósitos estratégicos e objetivos da 

empresa, tal qual recomendam autores como Corrêa (2009), Galindo (2009), Pereira et al 

(2009), Toni (2009).  

O diretor global de mídia, brand e comunicação da Autodesk informa que existe uma 

política estruturada e alinhada com as estratégias da empresa a fim de motivar e orientar seus 

colaboradores, principalmente os executivos que ocupam cargos de liderança e os que fazem 

parte do corpo diretivo da empresa, na utilização das mídias e redes sociais. Tal política 

também visa promover o envolvimento e comprometimento das diversas áreas. Da mesma 

forma, Kane et al (2009) alertam os gestores para a necessidade de desenvolver novas 

habilidades e táticas para elaborar estratégias coerentes com a dinâmica das mídias e redes 

sociais.  

Segundo as políticas de conduta da Autodesk, as mídias sociais criaram um momento 

de reflexão entre os executivos sobre como liderar e aprender com as pessoas dentro e fora do 

ambiente corporativo, fazendo com que a comunicação, inserida neste contexto, seja 

entendida por todos e não fique confinada a apenas um departamento, exercendo a 

comunicação integrada de marketing (GALINDO, 2009). As mídias sociais rompem com o 

paradigma do marketing tradicional, onde a empresa é o elemento controlador da 

comunicação (MANGOLD e FAULDS, 2009). Neste contexto, a Autodesk compreende que 

para atuar com esta nova forma de mídia e redes sociais é necessário criar uma nova 

abordagem corporativa e preparar seus executivos para interagir em todos os pontos de 

contato (observados no ciclo de decisão de compras) e gerenciar riscos.  

Os funcionários são incentivados a participarem de mídias e redes sociais 

compartilhando informações em sua rede de relacionamentos sobre produtos, soluções e 

iniciativas da Autodesk, e interagindo nos canais oficiais da empresa, clicando nas opções de 

comentar, curtir etc. Para os funcionários que têm como responsabilidade direta interagir com 

o público por meio das mídias e redes sociais, as políticas de conduta baseiam-se em: 

monitorar o que as pessoas dizem sobre a marca e produtos, responder comentários de 

clientes, ampliar a divulgação de sentimentos positivos sobre a marca e produtos e provocar 

mudanças no comportamento dos consumidores. A Autodesk utiliza o serviço de duas 

empresas de monitoramento, mas também segue as métricas estabelecidas pelas mídias e 

redes sociais (como Facebook PTAT), além de ter uma equipe composta por 30 pessoas, em 
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toda a empresa, responsável por interagir com o público nas mídias e redes sociais.  

Ainda sobre as políticas e condutas da empresa em mídias sociais, o ponto que merece 

destaque é a atitude recomendada pela Autodesk em relação a críticas e comentários 

ofensivos. A fim de lidar com as críticas, autores como Gillin (2009), Qualman (2011), Miller 

(2012) recomendam: agilidade na resposta, através de monitoramento e autonomia aos 

funcionários para resolver ou direcionar o problema para solução; e transparência nas 

mensagens e a valorização dos relacionamentos, como propõem os autores Walther et al 

(2008), Mangold e Faulds (2009), Pereira et al (2009). Além disso, lidar com comentários 

ofensivos inclui também não encará-los como um ataque pessoal. Nas políticas de conduta, a 

Autodesk orienta:  

Não remover ou alterar o feedback só porque ele é negativo. Apagar 
comentários negativos ou feedback cria a aparência de que estamos 
censurando/escondendo alguma coisa e desencoraja o diálogo autêntico e 
aberto. Em vez disso, postar respostas convincentes às críticas e considerá-
las como oportunidades de crescimento. ... Comentários obscenos ou 
inadequados devem ser removidos tão rapidamente quanto possível. Isso 
inclui conteúdo ofensivo, denegrindo a imagem da empresa, ou 
completamente fora do contexto. Para comentários limítrofes (uso de 
palavrões, por exemplo), remova o comentário e direcione a conversa para 
um meio privado. (textos extraídos da política de conduta – Autodesk Social 
Media Policy)  

Devido ao fato de a Autodesk ser uma empresa complexa e com atuação global, o 

primeiro desafio está na maneira de distribuir a informação nas mídias sociais, o que significa 

a segmentação da audiência. O primeiro recorte foi definido pelo produto, porque a empresa 

notou que a maior parte das consultas feitas são direcionadas a algum produto ou solução. No 

entanto, a Autodesk percebeu que a segmentação por indústria (engenharia, entretenimento e 

3D) está apresentando melhores resultados nas mídias e redes sociais, pois as pessoas passam 

a ter conhecimento de outros produtos e soluções que integram o leque de opções para aquele 

determinado segmento, e por isso a segmentação foi recentemente adotada, como explica o 

diretor global de mídia, brand e comunicação. A Autodesk também considera o idioma e a 

localização geográfica como fatores que influenciam a segmentação, pois para a comunicação 

fluir é necessário que se compreenda a cultura, o comportamento, a linguagem etc. pertinentes 

à sociedade local. Na complementação do diretor global de mídias, brand e comunicação: “A 

Autodesk está organizada no Multiple Hub and spoke model.” (em entrevista concedida pelo 

diretor global de mídia, brand e comunicação) 

Esse modelo também é conhecido como Dandelion, onde o comando das ações tem 



	  

	  

67 

um ponto central que serve de referência, envia recursos e coordena o trabalho das demais 

unidades espalhadas pela empresa. É um modelo centralizador, porém cada unidade tem uma 

certa autonomia para algumas ações locais.  

A questão da estrutura organizacional tem se tornado o novo desafio em mídias 

sociais, observado pela Autodesk. Os questionamentos sobre os investimentos financeiros 

estão cada vez menos presentes, pois já existe um histórico favorável neste sentido e também 

uma experiência em relação aos valores envolvidos nas ações de mídia social.  “Com a 

evolução da tecnologia fica cada vez mais fácil medir os resultados em mídias sociais, 

servindo como prova forte (dos investimentos) e ajudando a validar o papel da mídia social.” 

(em entrevista concedida pelo diretor global de mídia, brand e comunicação).  

Assim o que está desafiando a empresa no momento é a evolução dos processos, a 

postura da empresa nesse ambiente, os limites legais (jurídicos) de atuação, a identificação de 

papéis para cada funcionário envolvido diretamente na estratégia de mídia social e a 

reestruturação do marketing de relacionamento, entre outros pontos.  

Autores como Kim, Jeong e Lee (2010) Qualman (2011) e Miller (2012) defendem 

que as mídias sociais são uma forma de comunicação que geram negócios para a empresa e 

por isso não devem ser confinadas ao departamento de marketing ou a ações de relações 

públicas das empresas, mas sim, envolver a estratégia corporativa, aliada aos objetivos e ao 

público que se deseja atingir ou manter. A Autodesk segue essa linha apoiada na influência 

que a mídia social exerce em cada elemento do ciclo de decisão de compras e estrutura todo o 

conteúdo divulgado partindo dessas premissas.  Por ser uma empresa global e atuante em 

vários segmentos de mercado, a Autodesk também necessita considerar as peculiaridades 

pertinentes a cada um desses segmentos, a fim de direcionar sua comunicação e estabelecer 

relacionamentos. Desta forma, os conteúdos das mídias e redes sociais estão alinhados com os 

interesses específicos de cada audiência (segmentada por indústria, idioma e localização 

geográfica) e com as estratégias da empresa. Nesse contexto, os temas definidos pela 

Autodesk são: institucional, produtos, eventos, experiências compartilhadas (cases) e 

treinamentos (webnair). A plataforma selecionada para ilustrar os exemplos de conteúdo é o 

Facebook da Autodesk < https://www.facebook.com/autodesk?brandloc=DISABLE > (vide 

capítulo Justificativa) e também no endereço < 

https://www.facebook.com/AutoCAD#!/photo.php?fbid=10151731208839476&set=a.574223

34475.63910.7434219475&type=1&theater > e < 

https://www.facebook.com/AutoCAD#!/photo.php?fbid=10151645132569476&set=a.574223
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34475.63910.7434219475&type=1&theater >, por sugestão do diretor global de mídias, 

brand e comunicação.  

Nas figuras 9, 10, 11, 12 e 13 são apresentados os exemplos de posts relacionados a 

cada tema. O critério de escolha adota o maior volume de cliques nas opções curtir, comentar 

e compartilhar ou a explicação sobre o tema, levando-se em consideração o período de análise 

que parte da construção de uma “semana artificial”, conforme explicado no capítulo 

Metodologia, subitem Análise de conteúdo. 

A Figura 9 representa um post do tema produto, escolhido pelo diretor global de 

mídia, brand e comunicação da Autodesk, como exemplo de mensagens que incentivam o 

compartilhamento espontâneo de conteúdo (crescimento orgânico). Por meio do link, as 

pessoas são direcionadas para uma página que explica o conceito do projeto, quais produtos 

da Autodesk foram utilizadas (entre eles o AutoCAD) e os materiais empregados. Na visão do 

diretor global de mídia, brand e comunicação, essa é uma forma mais inteligente e atrativa de 

se fazer publicidade sobre as soluções que a empresa comercializa e também sobre a 

Autodesk. 

 
Figura 9 - Exemplo de post produto publicado pela Autodesk em 12/07/2013 

 
Fonte: printscreen captado pela autora. Conteúdo disponível em: 
<https://www.facebook.com/autodesk#!/photo.php?fbid=594485587262738&set=a.181857988525502.4395 
9.132081383503163&type=1&theater>  
 

Para o tema institucional, também é aceita a sugestão do diretor global de mídia, 

brand e comunicação. Este post (Figura 10) apresenta uma mensagem descontraída e 

divertida que remete a um passatempo comum a arquitetos, designer ou engenheiros civis: a 
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construção com Legos. O link direciona as pessoas para uma galeria de fotos com mais 

criações feitas com Lego e tem o objetivo de apenas trabalhar a imagem da empresa. 

Observando o número de pessoas que curtem (1453) e compartilham (194) combinado a 

outras análises, o post também oferece um exemplo de engajamento, no parecer do diretor 

global de mídia, brand e comunicação.  

 

Figura 10 - Exemplo de post institucional publicado no Facebook do AutoCAD no dia 27/07/2013. 

 
Fonte: printscreen captado pela autora. Conteúdo disponível em: < 
https://www.facebook.com/AutoCAD#!/photo.php?fbid=10151731208839476&set=a.57422334475.63910. 
7434219475&type=1&theater >	   
 

Outro tema proposto pela empresa nas mídias e redes sociais refere-se à divulgação de 

eventos que podem tanto ser de criação própria, como organizados por outras empresas e 

entidades. A Figura 11 ilustra a chamada para a participação de um evento nas dependências 

da Autodesk sobre um simulador (túnel de vento) aplicado para verificar as condições de 

aerodinâmica, matéria básica em engenharia e arquitetura.   
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Figura 11 - Exemplo de post sobre eventos publicado no Facebook da Autodesk no dia 11/06/2013. 
 

 
Fonte: printscreen captado pela autora. Conteúdo disponível em: < 
https://www.facebook.com/autodesk?brandloc=DISABLE > 
 

 

O tema seguinte é sobre experiências compartilhadas (Figura 12), ou seja, são 

narrados cases por clientes que se utilizaram de algum produto ou solução Autodesk para a 

resolução do problema ou desenvolvimento de algum projeto. Remete aos anúncios de 

depoimento, porém, com uma riqueza maior de detalhes e a possibilidade de interação com a 

pessoa que realizou o projeto. Kane et al (2009) complementam que as plataformas de mídia 

social estabelecem ambiente propício para o relacionamento, criação e síntese do 

conhecimento, entre outros pontos.  
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Figura 12 - Exemplo de post sobre experiências compartilhadas publicado no Facebook da Autodesk no dia 
04/05/2013. 

 

 
Fonte: printscreen captado pela autora. Conteúdo disponível em: < 
https://www.facebook.com/autodesk?brandloc=DISABLE > 
	  

Como uma das áreas de interesse estratégico da Autodesk é adequar treinamentos e 

capacitação de produtos nas mídias sociais, aproveitando seu potencial de alcance, a empresa 

também utiliza o Facebook para divulgar seus treinamentos (Figura 13) e tudo é realizado no 

ambiente digital, otimizando recursos financeiros, humano e de tempo.  
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Figura 13 - Exemplo de post sobre treinamentos publicado no Facebook da Autodesk no dia 17/10/2012. 
 

 
Fonte: printscreen captado pela autora. Conteúdo disponível em: < 
https://www.facebook.com/autodesk?brandloc=DISABLE > 
 

Para avaliar suas ações em mídias e redes sociais, a Autodesk tem uma estrutura 

formada por funcionários e duas empresas de monitoramento, mas também usufrui de 

métricas e indicadores estabelecidos pelas mídias sociais, conforme afirma o diretor global de 

mídia, brand e comunicação. “Nós definimos engajamento como Facebook PTAT, YouTube 

comment, YouTube Likes, YouTube Favorites, Twitter Retweets, Twitter replies e Twitter 

favorites…” (em entrevista concedida pelo diretor global de mídia, brand e comunicação) 

Dessa forma, as métricas estabelecidas pelo Facebook (PTAT) servem como modelo 

de monitoramento da Autodesk. Por intermédio dessas métricas, é possível detectar: o 

desempenho para a página (por exemplo, determinar o número de fãs); e avaliar a métrica 

para cada post (quantas pessoas curtiram, comentaram ou compartilharam o post). No estudo 

de caso da Autodesk, é apresentado o desempenho, apontado pelas métricas da página (vide 

Figura 14) e na análise de conteúdo da Autodesk está detalhada a avaliação das publicações 

expressas através dos posts, conforme explicado no capítulo Metodologia. 
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Figura 14 - Métricas da página do Facebook Autodesk no período de 13/10/2013 a 17/11/2013. 

 
 
Fonte: printscreen captado pela autora.  Facebook Autodesk. Disponível em < < 
https://www.facebook.com/autodesk?brandloc=DISABLE/likes >, acesso em 20/11/2013. 
 

 

Considerando o ano de início das atividades da Autodesk nas mídias e redes sociais: 

2009, esta métrica da fan page ilustrada na Figura 14 conta com 379.009 fãs (número 

representado pelo total de curtidas), até 17/11/2013. Este site concentra 31% dos fãs da 

Autodesk se comparado com o número total (considerando-se as 74 principais contas de 

mídias sociais) de fãs e seguidores informado pelo diretor global de mídia, brand e 

comunicação: 12 milhões, e, portanto, torna-se significativo como exemplo de análise. Vale 

lembrar que a atualização dos dados é realizada diariamente, e que esses números representam 

um período determinado de tempo correspondente à 19/10/2013 a 17/11/2013. 

No detalhe do Gráfico 5 apresentado na Figura 14 observa-se uma oscilação na 

quantidade de “novos curtir” por semana, que representa o esforço de manter um número 

constante de fãs e está relacionado com diversos fatores, entre eles conteúdo, conhecimento 

da marca, estratégias de atuação, compartilhamentos, divulgação do site em outras mídias etc. 
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Gráfico 5 -  Detalhe das métricas da página do Facebook Autodesk no período de 13/10/2013 a 17/11/2013: 
Relação entre PTAT e novos curtir. 

 
Fonte: printscreen captado pela autora.   Facebook Autodesk. Disponível em < < 
https://www.facebook.com/autodesk?brandloc=DISABLE/likes >, acesso em 20/11/2013. 
 

Os picos de PTAT (Gráfico 5) são obtidos com informações referentes ao AutoCAD 

para Mac (o principal produto da linha de arquitetura) com 5335 “pessoas comentando sobre 

isso” (PTAT) e com mensagens sobre tecnologia 3D de impressão (5490 PTAT) para a 

geração maquetes, por exemplo. A baixa percebida (3181 PTAT) está relacionada com 

mensagens sobre animações e celebridades não muito conhecidas do público em geral.     

Ainda é possível analisar os dados das mídias e redes sociais de uma empresa por 

intermédio de aplicativos de livre acesso, como o Social Mention (consultar detalhes no 

capítulo Metodologia, subitem Guia de Relatório). A Figura 15 ilustra a situação da Autodesk 

no dia 20/11/2013.  
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Figura 15 - Exemplo ilustrativo das principais métricas adotadas pelo Social Mention para avaliar o desempenho 
da marca Autodesk nas mídias e redes sociais. 

 
Fonte: printscreen captado pela autora.   Adaptado de Social Mention, disponível em < 
http://socialmention.com/search?q=Autodesk&t=all&btnG=Search >, acesso em 20/11/2013, às 19h55. OBS.: 
Neste exemplo, é importante determinar o horário, pois esta informação altera-se constantemente.  
 

Observa-se na Figura 15 que a Autodesk mantém uma taxa de sentimento positiva 

superior à negativa (43:1), apresenta um bom índice de defensores da marca (41% de passion) 

e de influência (43% de reach). Esses valores sugerem que a Autodesk compartilha de uma 

boa reputação de marca no ambiente digital.  

Sobre as mídias e redes sociais (sources) onde a Autodesk atua oficialmente 

(Facebook, Twitter e YouTube) pode-se considerar que o Twitter no momento da pesquisa, 

mostrou-se como a fonte de maior concentração de menções à marca (82) - Figura 15. E o 

Facebook representaria o terceiro lugar (24) neste contexto. Esses parâmetros são mais 

significativos quando analisados com outras métricas e por um período mais longo de tempo. 

Conforme explicado pelo diretor global de mídia, brand e comunicação, a Autodesk avalia as 

mídias sociais de uma forma mais abrangente:  
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A Autodesk é uma empresa muito grande e a mídia social é usada para 
interagir com o público através da jornada de compra. Aqui estão algumas 
observações: -Há pouca dúvida de que a mídia social tornou-se um driver de 
consciência eficaz para nossos segmentos ... Em nossos segmentos 
profissionais, estamos começando a ver fortes resultados de esforços de 
geração de demanda no Facebook. No entanto, também vimos alguns sinais 
de que o Twitter pode ser usado para a geração de demanda (na forma de 
condução de inscrição de eventos em alguns países, como por exemplo, 
Japão). A mídia social também tem sido muito utilizada como um canal para 
se conectar com os defensores e influenciadores. (em entrevista concedida 
pelo diretor global de mídia, brand e comunicação) 

Levando-se em consideração os pontos analisados no estudo de caso da Autodesk, é 

possível perceber que as mídias sociais têm provocado mudanças significativas na 

comunicação organizacional da empresa e na maneira como ela se relaciona com seus 

consumidores. Para o diretor global de mídia, brand e comunicação, este é apenas o começo 

da relação das marcas, produtos e empresas com as mídias sociais. O executivo aponta 

algumas perspectivas futuras, principalmente para o Facebook e Twitter: por compreenderem 

seu papel de mídia e de canal de relacionamento efetivo com o consumidor, cada vez mais o 

Facebook e Twitter estão exigindo investimentos em publicidade das empresas que desejam 

utilizar os recursos disponíveis nas plataformas, o que implica em aumento no orçamento 

publicitário para as ações em mídias sociais; e em um ambiente tão mutável, ambas as 

plataformas têm o desafio de se manterem ativas, pelo menos durante os próximos três a 

quatro anos e para isso precisam investir principalmente nas suas estruturas operacionais.  

Projetado este cenário na percepção do diretor global de mídia, brand e comunicação 

da Autodesk, o executivo conclui que: para as marcas e produtos não há outra forma de mídia 

no momento que supere a escala de influência promovida pelas mídias sociais, principalmente 

o Facebook e Twitter, e que tanto as organizações, como os indivíduos (no âmbito 

profissional e pessoal) precisam investir em sua presença nestas plataformas para estabelecer 

relacionamento e gerar negócios. 

 

3.1.2 Resultados e Análise Autodesk 

 

Conforme definido no capítulo Metodologia desta dissertação, a unidade de amostra 

escolhida para esta análise é representada por posts publicados pela Autodesk utilizando-se o 

endereço do Facebook < https://www.facebook.com/autodesk?brandloc=DISABLE >. Para a 
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definição da amostra foi estabelecida uma “semana artificial” (BAUER e GASKELL 2002), 

iniciada no quarto dia do mês (para mais detalhes, consultar o capítulo Metodologia, item 

Análise de Conteúdo). O período analisado corresponde ao quarto trimestre de 2012, 

compreende os meses de Outubro a Dezembro, e ao segundo semestre de 2013, formado pelos 

meses de Abril, Maio e Junho, totalizando 46 dias de amostra. Os resultados são condensados 

para análise no Quadro 4 (detalhes da coleta de dados podem ser consultados no Apêndice 3). 

 
Quadro 4 - Mensagens da Autodesk: demonstrativo entre métricas do Facebook e temas abordados pelos posts. 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
 

A análise do Quadro 4 parte dos temas abordados, relacionados às opções do 

Facebook. Todos os temas propostos pela empresa são transformados em pelo menos um post 

publicado na fan page da Autodesk (consultar figuras 09, 10, 11, 12 e 13, capítulo Estudo de 

caso: Autodesk). Uma questão interessante observada na análise dos posts da Autodesk é que 

a maioria deles contém links que motivam as pessoas a navegarem pelas demais mídias e 

redes sociais da Autodesk, criando assim uma integração inteligente e direcionada no 

ambiente digital. 

O primeiro tema que desperta a atenção para a análise refere-se ao institucional, pela 

quantidade representativa das mensagens publicadas (46% do total, conforme demonstra o 

Quadro 4). O tema institucional está diretamente relacionado ao objetivo geral da empresa 

para mídias sociais: conduzir atividades de acordo com o ciclo de decisão de compras, 

priorizando a geração de negócios e fidelização do consumidor à marca. Por esse prisma, 

Trimestre Dias Curtir Comentar Compartilhar Temas	  abordados Qtd	  Post %
78 2 19 Eventos 3 7%
383 19 112 Experiências	  compartilhadas 5 12%
201 7 33 Treinamento 3 7%
226 20 13 Institucional 9 22%
120 6 17 Produtos 2 5%

Tot	  Parcial 1008 54 194 Total	  parcial	  -‐	  4o.	  Trimestre	  2012 22 54%
159 5 19 Eventos 4 10%
434 13 634 Experiências	  compartilhadas 3 7%
628 25 116 Institucional 10 24%
245 6 43 Produtos 2 5%

Tot	  Parcial 1466 49 812 Total	  parcial	  -‐	  2o.	  Trimestre	  2013 19 41%
Eventos 7 17%
Experiências	  compartilhadas 8 20%
Treinamento 3 7%
Institucional 19 46%
Produtos 4 10%
Total	  Geral 41 100%

4o./2012
23

23

Total	  Geral 46 2474 103 1006

2o./2013
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informar sobre inovação, futuro, o que acontece em suas subsidiárias e diversas ações que a 

empresa realiza de forma institucional fortalecendo sua marca (consulte Quadros 1 e 2, 

Apêndice 3) torna-se ponto estratégico para a Autodesk, visto que seu objetivo prioritário é a 

fomentação de negócios e a fidelização.  

Justificado pela quantidade de posts produzidos em relação aos demais temas (nove no 

primeiro trimestre analisado e 10 no segundo) e pelo número de pessoas que curtiram (226 e 

628), comentaram (20 e 25) e compartilharam (13 e 116) - informações disponíveis no 

Quadro 4 - faz-se necessário apresentar uma análise específica para o tema institucional, 

conforme mostra o Gráfico 6.  

 
Gráfico 6 - Métricas do Facebook (curtir, comentar e compartilhar) relacionadas à evolução do tema institucional 
no período da análise (4º Semestre 2012 e 2º Semestre de 2013). 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
 

O pico de audiência observado no Gráfico 6, aponta que 151 pessoas curtiram a 

alteração da foto de capa utilizada no feed de notícias da Autodesk, ilustrado no post do dia 

24/04/2013. O feed de notícias constitui a coluna central da página inicial onde são incluídas 

as atualizações de status, fotos, vídeos, links, atividade de aplicativos e opções curtir.  
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Figura 16 - Exemplo de post institucional publicado pela Autodesk. 

 
Fonte: printscreen captado pela autora.  Conteúdo disponível em: < 
https://www.facebook.com/autodesk?brandloc=DISABLE > 
 

Por intermédio de alguns comentários sobre a mudança da foto da capa destacados 

pelo post, são captados exemplos reais de que o Facebook da Autodesk pode gerar negócios e 

fidelizar clientes. O primeiro comentário deste post (Figura 16) refere-se a uma solicitação de 

um trial (licença de uso para testar o produto) com a intenção de compra, e o segundo 

comentário remete ao defensor da marca – tipo de consumidor que integra o ciclo de decisão 

de compras (demonstrado na Figura 8 deste capítulo), que vai advogar a favor da marca, ou 

seja, vai defender a marca em todas as circunstâncias. Para isso, sempre busca mais 

informações sobre produtos, eventos etc. e permanece em interação com a empresa.  

No Gráfico 6, o segundo maior volume de cliques na opção curtir (90) antecede o de 

maior quantidade (151) e aponta talvez uma tendência que a Autodesk vem experimentando 

com a ampliação de acesso das mídias e redes sociais para dispositivos móveis (celulares, 

tablets etc.). Autores como Beer (2008) e Badawy (2009) citam em seus estudos a 



	  

	  

80 

importância desses dispositivos para a comunicação digital das empresas. A figura 17 refere-

se a um aplicativo gratuito, destinado principalmente a pessoas que não atuam 

profissionalmente nas áreas de engenharia, arquitetura, mas que tem afinidade com esses 

assuntos. É uma forma de a Autodesk estabelecer interação com usuários domésticos. 

 
Figura 17 - Exemplo de post institucional publicado pela Autodesk. 

 
Fonte: printscreen captado pela autora.  Conteúdo disponível em: < 
https://www.facebook.com/autodesk?brandloc=DISABLE > 
 

A tendência de negócios da Autodesk observada na Figura 17 refere-se à interação 

com usuários domésticos. Na visão da diretora de Marketing da área de Consumo da 

Autodesk Mary Hope McQuiston, está ocorrendo uma inversão de valores na sociedade atual. 

Hoje, são os consumidores que acabam adotando as novas tecnologias, antes mesmo de 

empresas e governos começarem a utilizá-las. Mary Hope acrescenta que as pessoas comuns 

(sempre conectadas à internet) emergem como foco de negócios para as grandes empresas. 

Quanto mais downloads um aplicativo conseguir, mais possibilidade de gerar renda para a 
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empresa e fomentar comunidades ele trará, e assim se estabelece um ciclo de negócios e 

demandas futuras, por isso é necessário repensar o que é o software e que tipo de ferramenta 

ele se torna neste contexto (SALVES, 2013).  

É pertinente também esclarecer que a lacuna apresentada no Gráfico 6 deve-se ao fato 

de o período analisado envolver a época do final de ano, quando o último post produzido em 

2012 foi publicado pela Autodesk no dia 12 de dezembro. As novas publicações foram 

iniciadas somente no dia 09/01/2013, fato este que provocou a referida lacuna.  

Outro tema que desperta interesse para esta análise diz respeito às experiências 

compartilhadas, não pelo fato da quantidade de posts, mas por obter o maior volume de 

compartilhamento (112 e 634 – Quadro 4). De acordo com Lerman (2007) e Caverlee, Liu e 

Webb (2010), o compartilhamento é a forma mais efetiva de criar, avaliar e distribuir a 

informação em mídias sociais. Talvez seja por esses motivos que o tema tenha um elevado 

índice de compartilhamento, ou, como acrescenta Gillin (2009), as pessoas estão mais 

propensas a compartilhar experiências bem-sucedidas do que mal-sucedidas. Um exemplo 

desta ação pode ser observado na Figura 18.  

 
Figura 18 - Exemplo de post experiências compartilhadas publicado pela Autodesk. 

 
Fonte: printscreen captado pela autora.  Conteúdo disponível em: < 
https://www.facebook.com/autodesk?brandloc=DISABLE > 
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Como afirma Palmatier et al (2006), as experiências anteriores bem-sucedidas 

(antecedentes) junto à comunicação são as estratégias mais eficazes de relacionamento, pois 

consolidam as relações entre empresa e clientes. Kane et al (2009) afirmam que hoje é 

necessário que os gestores elaborem estratégias coerentes com a dinâmica imposta pelas 

mídias sociais. As plataformas de mídia social aumentam o poder das comunidades, 

promovem relacionamentos, facilitam a organização dos indivíduos, estabelecem ambiente 

propício para a criação e síntese do conhecimento; por isso, os gestores também devem ser 

disseminadores de conteúdo, compartilhando boas experiências sobre seus produtos e 

empresas. A Figura 18 é um bom exemplo de como isso se aplica na Autodesk. O autor da 

mensagem é Loren Welch, gerente técnico da Autodesk, que trabalha em estreita colaboração 

com as equipes de desenvolvimento de negócios e Key Accounts dentro do Grupo da Indústria 

de Transformação. Com mais de 11 anos de experiência na indústria de CAD, Loren se juntou 

à Autodesk em janeiro de 2008. 

 

3.2  Caso 2: Braskem  

 

3.2.1 Análise do Caso 2: Braskem  

 

A Braskem origina-se da integração de seis empresas no setor químico e petroquímico 

brasileiro. Sua fundação é datada em 2002, quando era constituída por unidades industriais e 

escritórios no Brasil, além de bases comerciais nos Estados Unidos e Argentina. A partir de 

2010, reforça sua presença global no mercado de resinas termoplásticas com a instalação de 

unidades produtivas nos Estados Unidos e na Alemanha. 

A estratégia de crescimento e internacionalização, apoiada na inovação e na expansão 

de capacidades para suprir a demanda do mercado doméstico e abrir espaço no mercado 

global, resulta em 16 milhões de toneladas de produtos por ano. A Braskem é hoje a maior 

produtora de resinas termoplásticas nas Américas, maior produtora mundial de biopolímeros 

com o polietileno verde e maior produtora de polipropileno nos Estados Unidos.  Atualmente, 

a organização conta com 7.600 integrantes atuando em suas 36 unidades industriais (29 no 

Brasil, 5 nos Estados Unidos e 2 na Alemanha) e nos escritórios e bases comerciais nas 

Américas, Europa e Ásia. Os resultados financeiros de 2012 confirmam a liderança da 

empresa no setor: US$ 21,6 bilhões em receita bruta, US$ 18,2 bilhões de receita líquida e 
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US$ 870 milhões em investimentos, alguns dos números que representam a empresa.  

Em parceria com clientes, a Braskem está presente em mais de 70 países do mundo, 

participando da vida de milhões de pessoas. A filosofia da empresa é desenvolver parcerias de 

sucesso e agregar valor e competitividade ao cliente, por meio de um atendimento 

personalizado e da oferta de produtos com qualidade certificada, além de serviços como 

assistência técnica antes e pós-venda, logística diferenciada e estrutura para testes e 

desenvolvimentos de produtos específicos. Os insumos que comercializa são essenciais para a 

produção dos mais variados setores, tais como: alimentício, industrial, saúde, automotivo e 

construção.  

A cultura da Braskem incentiva práticas de satisfação do cliente, atuação responsável, 

confiança nas pessoas e autodesenvolvimento, atuação descentralizada, reinvestimento de 

resultados e retorno aos acionistas.  

A Braskem integra as operações de primeira e segunda gerações da petroquímica no 

Brasil, obtendo vantagens competitivas, como escala de produção e eficiência operacional. A 

primeira geração produz matérias-primas básicas como eteno e propeno, fundamentais para a 

segunda geração, que envolve a fabricação de resinas termoplásticas (PE, PP e PVC), 

utilizadas posteriormente pela indústria transformadora para fabricar produtos de consumo. 

As resinas termoplásticas produzidas pela Braskem têm origem no petróleo (nafta, 

condensado e gás de refinaria), no gás natural e no etanol de cana-de-açúcar, matéria-prima 

renovável utilizada na produção de eteno verde. A área de Inovação & Tecnologia pesquisa 

novos químicos renováveis, visando consolidar a liderança da empresa nesse segmento e o 

alinhamento com o compromisso do desenvolvimento sustentável, um dos valores da 

Braskem. 

Por fim, em sua visão futura, a Braskem projeta o alinhamento da estratégia de 

negócios com os princípios do desenvolvimento sustentável, evidenciando o compromisso da 

companhia em fazer parte, ativamente, da solução de problemas sociais e ambientais que 

afligem o mundo do século XXI. 

A Braskem inicia suas atividades em mídias sociais no mês de agosto de 2012 com a 

criação da sua página oficial (fan page) no Facebook; porém, em 2011 a empresa começa o 

seu trabalho de estruturação estratégica para atuar em mídias e redes sociais.  De acordo com 

Gillin (2009), a escolha das mídias sociais é menos relevante para a empresa do que elaborar 

sua estratégia de comunicação no ambiente digital, visto que a maioria das mídias e redes 
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sociais são flexíveis o bastante para serem aplicadas em múltiplos propósitos. No estudo de 

caso da Braskem, pode-se observar um pouco dessa postura defendida por Gillin (2009), pois 

a empresa optou por estudar o ambiente digital antes de construir seu perfil nas mídias e redes 

sociais.  

A Braskem monta a sua estratégia alicerçada nos conceitos da comunicação 

organizacional, levando em consideração a definição de objetivos e o planejamento 

estratégico da empresa. As linhas condutoras observadas nessa análise são a administração da 

imagem (TONI, 2009), corresponsabilidade social com agregação de valor e diálogo 

transparente (PEREIRA et al, 2009) e a preservação dos valores, sintetizados na cultura da 

empresa (CORRÊA, 2009).  

O primeiro ponto a ser evidenciado é a administração da imagem. A análise do caso da 

Braskem ilustra de maneira clara que parte desse processo pode ser controlado pela empresa, 

por meio da comunicação integrada de marketing, outra parte é gerada fora da corporação, 

sob a influência das inúmeras fontes de procedência de informação, acentuadas pelas mídias e 

redes sociais. (TONI, 2009).  

Na etapa inicial desse estudo, que compreende o período de um ano, a Braskem 

começa a monitorar as menções sobre sua marca na internet. O monitoramento serve para 

identificar se havia ou não referências à marca Braskem no ambiente digital. O resultado 

obtido indica a presença da Braskem, nas seguintes condições: em média foram detectadas 

1000 menções por mês referentes à marca Braskem; foram encontrados 54 perfis no Facebook 

que utilizavam a marca Braskem, construídos tanto por integrantes (funcionários) como por 

admiradores; algumas menções à marca no Twitter e Orkut; e foram identificadas algumas 

menções indiretas, associadas aos integrantes ou referentes aos temas de interesse da 

Braskem. 

A partir desses resultados obtidos pelo monitoramento, a Braskem confirma a 

necessidade e a oportunidade de estabelecer sua presença nas mídias e redes sociais de forma 

oficial. A necessidade surge por causa da forma desorganizada e algumas vezes inapropriada 

(inadequadas aos princípios estabelecidos pela Braskem) observada em menções sobre a 

empresa. E a oportunidade é identificada nas menções indiretas. Alguns temas que a Braskem 

tem interesse, como falar sobre a utilidade do plástico no dia a dia das pessoas, ou sobre 

processos de reutilização do material, não estavam sendo abordados por outras marcas, ou 

quando mencionados por algumas pessoas, tais comentários eram feitos de maneira 

equivocada. Como afirmam Qualman (2011) e Kietzmann et al (2011), a empresa não tem 
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mais a possibilidade de escolher se estará presente ou não nas mídias sociais, porque de fato 

qualquer marca ou produto pode ser referenciado em conversas informais nas redes sociais ou 

ainda ser mencionada em qualquer mídia social; porém, cabe à empresa decidir se a sua 

participação será estruturada, alinhada com as estratégias da empresa, ou se ficará à deriva 

(refém das menções alheias). E no depoimento da gerente de comunicação da Braskem:  

 
A Braskem precisava entender o quanto pronto ela estava para conversar 
com estas pessoas. Se nós pensarmos, nós já estávamos lá, a turma já estava 
nas mídias sociais. Tínhamos a decisão da empresa de querer ou não 
dialogar com os seus stakeholders, seus públicos de interesse que são 
prioritários para a Braskem; entrar neste diálogo e abrir de forma 
transparente a forma de dialogar. (em entrevista concedida pela gerente de 
comunicação) 

De forma estruturada, a Braskem começa a compreender o processo de comunicação 

no contexto das mídias e redes sociais, exemplificados por meio dos modelos criados pelos 

autores  

Fox (apud GILLIN, 2009), Qualman (2011) e Miller (2012). Os modelos teóricos podem ser 

consultados no capítulo Referencial Teórico, subitem Comunicação global e digital. Em 

comum todos têm como primeira etapa o ouvir que consiste em monitorar as menções sobre a 

marca, exatamente como procedeu a Braskem.  

A etapa seguinte constitui em estabelecer objetivos e avaliar o que as mídias sociais 

podem agregar de valor para a Braskem. A Braskem identifica que a maior parte das menções 

analisadas no monitoramento são favoráveis à marca, isto é, a marca tem uma boa reputação, 

porém, está limitada a um número restrito de pessoas. Nesse contexto, a Braskem conclui que 

a ampliação do volume de pessoas que comentam sobre sua marca aumenta a capacidade de 

divulgação sobre a empresa e consequentemente eleva o seu índice de boa reputação. Apoiada 

nesse princípio, a Braskem estabelece como objetivo o reconhecimento de marca e começa a 

perceber que as mídias e redes sociais representam papel fundamental nesta ação, porque 

potencializam o efeito boca a boca, exemplificado por Qualman (2011) e Kozinets et al 

(2010), influenciando consumidores, ampliando a comunicação entre eles e também entre as 

empresas e seus consumidores. Sendo assim, evidenciam-se os fatores que impulsionam a 

Braskem a estruturar suas ações em mídias sociais: a necessidade de tornar-se conhecida e a 

manutenção da boa reputação da marca, porque a marca apresenta um histórico favorável em 

sua reputação. Administrar a imagem da marca é um dos pontos estratégicos da comunicação 

organizacional, conforme explicado por Toni (2009), e um dos componentes trabalhados pela 
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comunicação integrada de marketing (GALINDO, 2009).    

Para prosseguir na segunda etapa dos modelos teóricos apresentados pelos autores Fox 

(apud GILLIN, 2009), Qualman (2011) e Miller (2012), a Braskem necessita criar condições 

de interagir/participar ou atrair pessoas para suas plataformas de mídias e redes sociais. 

Entregar conteúdo em sintonia com os interesses da empresa e do público foi um dos desafios 

que a Braskem teve que enfrentar para conseguir esta interação. Como reforça Gillin (2009), 

as mídias sociais não operam através de formalidades estabelecidas por políticas e 

procedimentos. Nessa situação, evidencia-se a importância de estruturar as ações em mídias 

sociais com as estratégias e objetivos da empresa. A Braskem estabelece que o conteúdo será 

sempre orientado seguindo seus pilares estratégicos, a saber: liderança e empreendedorismo 

no setor, inovação e sustentabilidade (servir às pessoas, falar sobre o plástico e sobre a 

química). Conforme propôs Corrêa (2009) em seu modelo de posicionamento estratégico no 

contexto digital, a empresa deve conduzir suas ações por meio da sua cultura e valores e 

considerar estabelecer diálogo com seus públicos de interesse. 

Nessa etapa, a Braskem define mais um objetivo de comunicação em mídias e redes 

sociais: defender alguns de seus valores perante a sociedade. Nota-se que os objetivos têm 

uma complementariedade, ou seja, para que a Braskem se torne uma empresa mais conhecida 

e mantenha a sua boa reputação, é necessário que as pessoas compreendam seus valores. É 

neste ponto que as ações de comunicação começam a se estruturar, a estratégia a se definir a 

as mídias e redes sociais são escolhidas: Facebook e Twitter (conforme explicado no capítulo 

Justificativa, o Estudo de caso e a análise de conteúdo focam o Facebook).  

Os valores defendidos pela Braskem são transformados em temas que pautam os posts 

publicados no Facebook. Os temas são: institucional, química, três Rs (reduzir, reutilizar, 

reciclar), plástico no dia a dia, olhar para o mundo de uma forma diferente e a água. Nas 

figuras 19, 20, 21, 22, 23 e 24 são apresentados os exemplos de posts relacionados a cada 

tema. O critério de escolha adota o maior volume de cliques nas opções curtir, comentar e 

compartilhar ou a explicação sobre o tema, levando-se em consideração o período de análise 

que parte da construção de uma “semana artificial”, conforme explicado no capítulo 

Metodologia, subitem Análise de Conteúdo. 

A figura 19 apresenta um exemplo do tema institucional, que aproveita-se de uma data 

comemorativa para parabenizar seus integrantes (funcionários) ao mesmo tempo que divulga 

sua cultura para a sociedade. 
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Figura 19 - Exemplo de post sobre o tema institucional publicado no Facebook da Braskem no dia 01/05/2013. 

 
Fonte: printscreen captado pela autora.  Conteúdo disponível em: < https://www.facebook.com/BraskemSA > 
 

O post que ilustra o tema química (Figura 20) foca nos componentes que são 

utilizados como matéria prima para a confecção de vários tipos de materiais, tais como: 

borracha, plástico, etc. Por meio de uma linguagem acessível, a Braskem instrui a sociedade 

sobre suas plantas e onde é processada a matéria-prima que depois seguirá para outras 

indústrias a fim de fazer parte da cadeia de produção de bens de consumo, peças e 

componentes, entre outros.  
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Figura 20 - Exemplo de post sobre química publicado no Facebook da Braskem no dia 13/09/2012. 
 

 
Fonte: printscreen captado pela autora.  Conteúdo disponível em: < https://www.facebook.com/BraskemSA > 
 

O tema três Rs (reduzir, reutilizar, reciclar) relaciona-se ao valor falar sobre o plástico, 

uma tentativa de minimizar a imagem negativa do plástico como agente poluidor do meio 

ambiente, conforme demonstrado na Figura 21. 
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Figura 21 - Exemplo de post sobre o tema três Rs (reduzir, reutilizar, reciclar) publicado no Facebook da 
Braskem no dia 27/09/2012. 	  

	  
Fonte: printscreen captado pela autora.  Conteúdo disponível em: < https://www.facebook.com/BraskemSA > 
 

A mensagem da Figura 21 ilustra o tema três Rs e serve também como um exemplo da 

postura da empresa frente aos problemas ambientais, sustentabilidade e tratamento de 

resíduos, principalmente ligado ao fato de a maioria dos plásticos serem de difícil 

decomposição (o tempo de decomposição varia de acordo com o tipo de plástico e condições 

do ambiente onde foi descartado, podendo demorar 50, 100 ou 200 anos).  Por meio do tema 

três Rs a Braskem busca orientar seus fãs com propostas simples que podem contribuir para 

reduzir o uso, reutilizar em novas aplicações ou reciclar o material.  

Plástico no dia a dia é um tema em complementação aos três Rs, porém, com o 

enfoque de ressaltar a importância do plástico na sociedade atual, o quanto ele está presente 

na vida das pessoas e de forma positiva. Relaciona-se ao valor servir às pessoas.  

No post relacionado ao tema plástico no dia a dia, Figura 22, a Braskem aproveita uma 

data comemorativa (dia do médico) para ressaltar a importância do uso de produtos plásticos 

no mundo atual. A intenção da Braskem é mostrar o lado positivo do material, isto é, o quanto 

o plástico está presente no dia a dia das pessoas, em momentos e produtos que podem 

contribuir até para preservar a vida.  
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Figura 22 - Exemplo de post plástico no dia a dia publicado pela Braskem em 18/10/2012. 

 
Fonte: printscreen captado pela autora.  Conteúdo disponível em: < https://www.facebook.com/BraskemSA > 
	  

 

O próximo tema a ser abordado é olhar para o mundo de uma forma diferente (Figura 

23), que remete à inovação, um valor organizacional da Braskem. Demonstra a postura 

positiva da empresa perante os desafios, que a Braskem compartilha com seus fãs por meio de 

um canal aberto (Facebook) e com um diálogo transparente. A inovação vai além da pesquisa 

e da tecnologia, está alicerçada na disposição de superar limites, um valor no qual a Braskem 

acredita.  
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Figura 23 - Exemplo de post olhar para o mundo de uma forma diferente publicado pela Braskem em 
14/06/2013. 
 

 
Fonte: printscreen captado pela autora. Conteúdo disponível em: < https://www.facebook.com/BraskemSA > 
 

 

Por fim, a Figura 24 remete ao tema água. Este tema foi desenvolvido pelo fato de 

2013 ser o Ano internacional de cooperação pela água. A água é componente presente nos 

processos de produção e o post descreve sobre a reutilização inteligente do seu uso para fins 

industriais, contribuindo para a preservação dos recursos naturais e a sustentabilidade.  
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Figura 24 - Exemplo de post Água publicado pela Braskem em 29/11/2012. 

 
Fonte: printscreen captado pela autora. Conteúdo disponível em: < https://www.facebook.com/BraskemSA > 
 

Os temas apresentam em comum os valores da Braskem e os valores apresentam uma 

linha condutora de sustentabilidade, de preocupação com o meio ambiente, que integram a 

estratégia corporativa da Braskem. As mensagens divulgadas nos posts seguem uma postura 

mais social, por exemplo, os temas: três Rs, plástico do dia a dia e olhar para o mundo de uma 

forma diferente são assuntos que despertam interesse da sociedade em geral. E mesmo quando 

a Braskem divulga oportunidades de emprego, este fato também tem valor para a sociedade, 

contribuindo com geração de emprego e desenvolvimento econômico nas localidades onde a 

Braskem tem suas plantas e escritórios.  

Dessa maneira, tudo se encaixa, se estrutura, conforme explica a gerente de 

comunicação da Braskem.  

 

Nós tínhamos que apresentar a Braskem a um número maior de pessoas e 
também defender alguns de nossos valores, alguns de nossos pilares. Nós 
sintetizamos esses cinco valores, num valor principal que é o tema 
sustentabilidade, como é que nós falamos sobre o tema sustentabilidade. Este 
é o nosso guarda-chuva, nós temos esses pilares efetivos de conteúdo e 
temos temas relevantes e dessa forma começamos a ficar mais estruturados, 
mais organizados para a comunicação nas mídias sociais. (em entrevista 
concedida pela  gerente de comunicação) 
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Todo o conteúdo gerado para as mídias e redes sociais ocorre em torno desses temas, 

desses valores e da estratégia de sustentabilidade defendida pela empresa, permitindo à 

Braskem conduzir o diálogo e incentivar a interação com seus fãs. O Facebook é a plataforma 

definida para estabelecer o relacionamento e a divulgação dos valores da empresa e se 

concentra em um crescimento orgânico, isto é, em interação espontânea de pessoas, sem 

estímulos originados por ações de marketing.   

Definidos os objetivos e a estratégia, a Braskem enfrenta outro desafio: convencer a 

diretoria, principalmente os diretores que não estão relacionados ao marketing e à 

comunicação, de que é importante a empresa atuar em mídias e redes sociais.  

 
Quando nós fazemos parte de uma empresa B2B, e atua num mercado 
químico e petroquímico, formado por engenheiros que entendem muito do 
processo e também por administradores, fazer um movimento para ir para as 
mídias sociais, precisa de muita reflexão. Por quê? Porque nós estamos 
falando de imagem e reputação... Então a discussão internamente foi 
convencer os diretores... das áreas industriais o quão relevante é a presença 
nas mídias sociais... porque segurança é um valor para a Braskem 
inegociável, ...em alguns momentos ainda escuto de algumas pessoas, mas 
por que temos que estar em mídias sociais? (em entrevista concedida pela 
gerente de comunicação) 

O primeiro monitoramento realizado no ambiente digital serviu como base de 

argumentação para justificar a presença da Braskem de forma mais organizada, porém, não 

foi o suficiente. Conforme descrevem Kane et al (2009) e Mangold e Faulds (2009) sobre a 

postura dos gestores habituados ao controle das ações de marketing e comunicação, ainda 

existiam resistências e desconfianças de alguns diretores quanto à Braskem atuar em mídias 

sociais, por questões de segurança, sigilo industrial, exposição, ou mesmo por falta de 

entendimento, por parte do corpo diretivo, sobre o universo das mídias e redes sociais. O 

convencimento se concretiza em um episódio ocorrido na planta do Rio de Janeiro, conforme 

relata a gerente de comunicação:  

 
Num momento que estive no Rio de Janeiro, em uma das simulações de 
gestão de crise. Nós conseguimos captar o quão relevante foi estar preparado 
para a crise e estar presente na mídia, que quando foi publicado o 
comunicado oficial do que estava acontecendo, a comunidade do entorno, os 
próprios integrantes e pessoas que interagem na nossa página, todo mundo 
canalizou para lá, todo mundo entendeu que aquele era o canal oficial da 
empresa, onde estávamos falando de forma transparente, o que tinha 
ocorrido, como tinha ocorrido, em que horário tinha ocorrido, o que estava 
sendo feito, e após uma hora e meia, a crise cessou! Então, para diretor 
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industrial daquela planta em que aconteceu o fato, ele constatou: Entendi o 
quão relevante isso ai é para a gente. Não simplesmente para segurar a 
informação, mas para canalizar para onde tem que ser... para deixar a 
especulação de lado... (em entrevista concedida pela gerente de 
comunicação) 

E a respostas dos fãs, narrada pela gerente de comunicação: “ ‘Pessoal, se 
vocês querem a comunicação transparente, eis aqui a resposta, a Braskem 
acabou de postar.’ ... a mídia social pode fazer para contribuir no 
fortalecimento da imagem da reputação ... vai além da área industrial.” (em 
entrevista concedida pela gerente de comunicação).   

No episódio de convencimento sobre a importância das mídias sociais para a empresa, 

narrado pela gerente de comunicação da Braskem, pode-se notar também a preparação da 

empresa para atuar em momentos de crise (gestão de crise), porque segundo autores como 

Gillin (2009), Qualman (2011) e Miller (2012), as pessoas entendem que erros ocorrem, mas 

o que elas não aceitam é a falta de esclarecimento por parte da empresa sobre o que ocorreu e 

que ações estão sendo tomadas pela empresa para minimizar e/ou corrigir o erro. Dentro desse 

contexto a Braskem demonstra a sua corresponsabilidade social e agrega valor a sua marca, 

estabelecendo um diálogo transparente com a comunidade do entorno conduzida por um 

plano de gestão de crises, mobilizando indivíduos a se tornarem sentinelas, pontos de apoio 

para a preservação da boa reputação da marca (PEREIRA et al, 2009). 

A Braskem também procede dentro dos princípios da comunicação corporativa e 

digital: guiada pela dromocracia (TRIVINHO, 2007) e pelo dinamismo da linguagem 

(BAUMAN, 2009), presente na resposta rápida enviada pela Braskem; nos impactos na forma 

de ser, agir e pensar das pessoas (McLUHAN, 1969), observada pela mudança de postura do 

diretor de produção (KANE et al, 2009; MANGOLD, FAULDS, 2009) e pela interação das 

pessoas com a Braskem; e no lugar virtual onde pessoas de interesses semelhantes se reúnem 

para comunicar, compartilhar e discutir ideias (RAACKE,  BONDS-RAACKE, 2008, 

WALTHER et al, 2008; BADAWY, 2009), que representa o Facebook da Braskem.  

A conduta para esse contexto das mídias e redes sociais é incorporada na política da 

empresa, sendo um dos principais vetores a transparência e o diálogo, todos eles canalizados 

para as mídias e redes sociais oficiais da empresa, como o Facebook. Os funcionários são 

treinados e incentivados a cooperarem com conteúdo de interesse (temas estratégicos), por 

meio de cliques nas opções curtir, comentário e compartilhamento disponíveis no Facebook, 

porém, a criação e publicação dos posts fica a cargo da gerência de comunicação da Braskem 
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com uma empresa especializada na criação de conteúdo, monitoramento, e gerenciamento de 

ações em mídias e redes sociais.   

A Braskem possui um plano editorial apropriado à dinâmica dos negócios em 

empresas B2B, por exemplo, os temas para geração de conteúdo tendem a ser mais constantes 

do que nas empresas B2C.  

 
Construímos um plano editorial, estabelecemos um fluxo de produção e 
aprovação e revisão de conteúdo que é uma característica do B2B, onde 
existe mais formalidade. Há muito mais receio em publicar certas 
informações. A mídia social é um ambiente menos formal, mais do dia a dia, 
mas essas empresas são mais conservadoras, devido a sua dinâmica de 
negócios. Estabelecemos um fluxo de aprovação, onde temos a certeza e até 
a antecipação de conteúdo para a publicação. Isso acaba engessando um 
pouco o processo, mas garante que ele seja bem feito. (em entrevista 
concedida pela gerente de comunicação) 

O fluxo de produção, aprovação e revisão de conteúdo obedece a uma estrutura mais 

formal. Este fato pode contribuir para uma lentidão no processo, porém, garante que ele seja 

mais estruturado e melhor planejado. Os conteúdos são criados antecipadamente, porque 

necessitam de aprovação da diretoria, e a publicação de posts, na maioria das vezes, não é 

diária. Não existe uma frequência exata de publicação, mas é possível notar que todos eles 

estão relacionados aos valores e temas propostos pela empresa (para mais detalhes, consultar 

o item Análise de Conteúdo). A Braskem também estruturou uma equipe para atender 

diretamente as demandas geradas pelas mídias e redes sociais e designou porta-vozes para 

responder às questões mais técnicas que acabam surgindo.  

Para avaliar suas ações em mídias e redes sociais, a Braskem pode usufruir de 

métricas e indicadores de acesso gratuito. O exemplo ilustrado pela Figura 25 representa uma 

situação da Braskem capturada em um determinado momento (fotografia) que serve como 

base para proceder a análise de avaliação das suas ações em mídias e redes sociais no geral.   
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Figura 25 - Exemplo ilustrativo das principais métricas adotadas pelo Social Mention para avaliar o desempenho 
da marca Braskem nas mídias e redes sociais. 

 
Fonte: printscreen captado pela autora. Adaptado de Social Mention, disponível em < 
http://socialmention.com/search?q=Braskem&t=all&btnG=Search >, acesso em 20/11/2013, às 20h05. OBS.: 
Neste exemplo é importante determinar o horário, pois esta informação altera-se constantemente.  
 

Prosseguindo na análise dos indicadores (Figura 25) utilizados pelo Social Mention 

(consultar detalhes no capítulo Metodologia, subitem Guia de Relatório), observa-se que a 

fonte onde é detectado o maior volume de menções à marca é o Twitter, com 98 citações. O 

Twitter também é um canal oficial da Braskem, como aponta a gerente de comunicação:  

 
...utilizamos o Twitter basicamente para apoio da assessoria de imprensa, ou 
então para divulgarmos nossas ações institucionais. Hoje contamos com um 
pouco menos de 1000 seguidores, mas são seguidores muito bem alinhados 
com aquilo que precisamos entregar para eles. São jornalistas, blogueiros 
que falam sobre o nosso tema... (em entrevista concedida pela gerente de 
comunicação) 

Assim, para a Brasekm, o Twitter estabelece contato com a imprensa e com 

formadores de opinião, ou seja, é a plataforma que serve como base de informação para 
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alimentar a geração de notícias em torno da marca, devido à própria dinâmica de interação da 

plataforma. Autores como Lasorsa, Lewis e Holton (2012) constatam que o Twitter incentiva 

os jornalistas a revelar suas opiniões (deixando um pouco a imparcialidade tradicional da 

profissão), participar de fóruns de discussões com seus pares, compartilhar conteúdo, e a ser 

mais transparentes no que diz respeito à conduta de seu trabalho.  

Outro ponto que chama a atenção é o Facebook que ocupa o quarto lugar em termos 

de menção de marca (20 citações), neste exemplo da figura 25 provavelmente pelo fato de a 

empresa focar em públicos mais restritos como integrantes (funcionários) e comunidades de 

entorno, como explica a gerente de comunicação: 

 
Para nós, os stakeholders prioritários são as comunidades de entorno. A 
Braskem tem plantas industriais no Sul, São Paulo, Rio, Alagoas e Bahia, 
então são essas comunidades que estão no entorno que queremos próximos, 
e detectamos que muito dos integrantes, que são os funcionários da empresa, 
interagem também. Dessa forma estabelecemos dois públicos muito fortes 
que a Braskem trabalha no Facebook (em entrevista concedida pela gerente 
de comunicação) 

Porém, se forem considerados somente os canais de mídia estruturados pela empresa, 

o Facebook ocuparia o segundo lugar na lista de fontes mais mencionadas.  

Outro fator que merece destaque nos indicadores sobre as fontes (source), Figura 25 é 

a oportunidade para a Braskem de explorar outras mídias, como o YouTube. Segundo Gillin 

(2009), o YouTube é um lugar conveniente para postar vídeos institucionais e informativos de 

produtos/serviços e a Braskem poderia estruturar ações nessa plataforma, a exemplo do 

Facebook.  

Observa-se na figura 25 que a Braskem mantém uma taxa de sentimento neutra (215). 

Analisada com a quantidade de pessoas que falam da marca de forma repetida, representada 

por 37% de passion (defensores da marca) e com o índice de influência (44% de reach) essas 

métricas sugerem que a Braskem mantém uma imagem favorável como empresa, condizente 

com o segmento de negócios que atua (indústria petroquímica), com seu primeiro 

monitoramento efetuado (que confirma uma boa reputação da marca), e com a estratégia de 

comunicação da empresa (defesa de valores, sustentabilidade e crescimento orgânico).  

As métricas estabelecidas pelo Facebook (PTAT) também servem de parâmetro para 

análise do desempenho da Braskem. Por intermédio dessas métricas, é possível detectar: o 

desempenho para a página (por exemplo, determinar o número de fãs); e avaliar a métrica 
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para cada post (quantas pessoas curtiram, comentaram ou compartilharam o post). No estudo 

de caso da Braskem, é apresentado o desempenho da página (vide Figura 26) e na análise de 

conteúdo da Braskem está detalhada a avaliação das publicações expressas através dos posts, 

conforme explicado no capítulo Metodologia. 

A Figura 26 apresenta as métricas de domínio público expostas no Facebook Braskem. 

Os dados são atualizados diariamente. O período representado no gráfico constante na Figura 

26 compreende de 19/10/2013 a 17/11/2013 e servirá como base para a análise. 

 

Figura 26 - Métricas da página do Facebook Braskem no período de 13/10/2013 a 17/11/2013. 

 
Fonte: printscreen captado pela autora. Facebook Braskem. Disponível em < 
https://www.facebook.com/BraskemSA/likes >, acesso em 20/11/2013. 
 

O Facebook da Braskem foi ao ar em agosto de 2012 e após sete meses a fan page 

atingia a marca de 11.000 fãs. Hoje conta com 17.968 (número representado pelo total de 

curtidas), conforme aponta a Figura 26. A Braskem considera que este é um número bom de 

fãs, visto que sua estratégia de comunicação no Facebook prioriza o crescimento orgânico.  

 
Agora temos crescido de forma orgânica, então em sete meses de presença 
em mídias sociais, já estávamos com 11.000 fãs... mas o objetivo final não é 
dar Boom, dar subidas de fãs num dia. Como o objetivo não é conquistar um 
milhão de fãs, é a gestão de reputação, de imagem da marca, então fazemos 
uma análise muito mais qualitativa nesse processo..” (em entrevista 
concedida por, gerente de comunicação) 
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No detalhe do Gráfico 7 observa-se uma constância na quantidade de “novos curtir” 

por semana, coerente com sua estratégia de comunicação (pautada na defesa dos valores da 

empresa, sustentabilidade e crescimento orgânico) e também pode estar relacionada à taxa de 

sentimento que tem uma tendência à neutralidade, mantendo a boa reputação da marca. 

 

Gráfico 7 – Detalhe das métricas da página do Facebook Braskem no período de 13/10/2013 a 17/11/2013: 
Relação entre PTAT e novos curtir.  

 
Fonte: Adaptado Facebook Braskem. Disponível em < https://www.facebook.com/BraskemSA/likes >, acesso 
em 20/11/2013.  
	  

O pico de PTAT (Gráfico 7) é obtido com informações sobre o programa de estágio 

com 444 compartilhamentos. O compartilhamento além de ampliar o poder de divulgação da 

mensagem, vem acrescido da influência de quem compartilhou a mensagem. Segundo 

Qualman (2011), é quando o cliente passa a vender pela empresa (ver Figura 4 – Diagrama de 

escala das mídias sociais, no item Comunicação global e digital). Nesse caso a venda é “a 

favor”, pois as pessoas que compartilharam a informação de recrutamento estão 

compartilhando a sua credibilidade na Braskem.    
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3.2.2 Resultados da análise de conteúdo Braskem 

 

Conforme definido no capítulo Metodologia desta dissertação, a unidade de amostra 

escolhida para esta análise é representada por posts publicados pela Braskem utilizando-se o 

endereço do Facebook <https://www.facebook.com/BraskemSA>. Para a definição da 

amostra, foi estabelecida uma “semana artificial” (BAUER e GASKELL 2002) iniciada no 

quarto dia do mês (para mais detalhes, consultar o capítulo Metodologia, item Análise de 

Conteúdo). O período analisado corresponde ao quarto trimestre de 2012, compreende os 

meses de Outubro a Dezembro, e ao segundo semestre de 2013, formado pelos meses de 

Abril, Maio e Junho, totalizando 46 dias de amostra. Os resultados são condensados para 

análise no Quadro 5 (detalhes da coleta de dados podem ser consultados no Apêndice 3). 

 

Quadro 5 - Mensagens da Braskem: demonstrativo entre métricas do Facebook e temas abordados pelos posts 

 
Fonte: elaborado pela autora. 
 
 

O primeiro ponto que chama a atenção na análise do Quadro 5 refere-se aos temas 

abordados. A maioria dos temas propostos pela empresa foi transformado em pelo menos um 

post publicado no Facebook da Braskem. Os temas são: institucional, química, plástico no dia 

a dia, olhar para o mundo de uma forma diferente, três Rs (reduzir, reutilizar e reciclar) e a 

água. Dessa forma, apenas o tema que trata sobre química não recebeu nenhum post da 

Braskem no período analisado, o que significa que ele pode ter sido abordado em outras datas, 

mas com uma frequência menor que os outros temas, ou pode ter sido canalizado para outros 

Trimestre Dias Curtir Comentar Compartilhar Temas	  abordados Qtd	  Post %
2942 157 625 Institucional 17 35%
206 5 75 3Rs	  (reduzir,	  reutilizar,	  reciclar) 3 6%
169 4 19 Plástico	  no	  dia-‐a-‐dia 2 4%
291 5 75 Olhar	  para	  o	  mundo	  de	  uma	  forma	  diferente	   3 6%
87 0 1 Água 1 2%

Tot	  Parcial 3695 171 795 Total	  parcial	  -‐	  4o.	  Trimestre	  2012 26 54%
2048 48 780 Institucional 19 40%
66 0 18 Plástico	  no	  dia-‐a-‐dia 1 2%
262 2 174 Olhar	  para	  o	  mundo	  de	  uma	  forma	  diferente	   2 4%

Tot	  Parcial 2376 50 972 Total	  parcial	  -‐	  2o.	  Trimestre	  2013 22 46%
Institucional 36 75%
3Rs	  (reduzir,	  reutilizar,	  reciclar) 3 6%
Plástico	  no	  dia-‐a-‐dia 3 6%
Olhar	  para	  o	  mundo	  de	  uma	  forma	  diferente	   5 10%
Água 1 2%
Total	  Geral 48 100%

4o./2012

2o./2013

Total	  Geral 46

23

6071 221 1767

23
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meios de comunicação que a empresa utiliza. O exemplo de post para cada tema pode ser 

observado nas figuras 19, 20, 21, 22, 23 e  24, - Capítulo Estudo de caso: Braskem. 

Continuando a análise pelos temas, nota-se que a Braskem adota uma linha 

predominantemente institucional (75% do total de seus posts são do tema institucional – 

Quadro 5, que inclui: prêmios que a empresa recebeu, datas comemorativas (Figura 19), 

recrutamento (Figura 31), enquetes promovidas pela Braskem, resultados financeiros, índice 

de sustentabilidade social, pegada de carbono, eventos patrocinados, notícias sobre as 

unidades de fábrica, mensagens para comunidade de entorno e integrantes (funcionários). O 

tema institucional está fortemente relacionado a um dos fatores que incentivaram a Braskem a 

estruturar suas ações em mídia social que é: o desejo de se tornar uma empresa conhecida. 

Para isso, a Braskem se espelhou em empresas pares (Petrobras), como foi detalhado no 

capítulo Estudo de Caso. Por se tratar de um tema relevante, a julgar pela quantidade de posts 

produzidos (17 no primeiro trimestre analisado e 19 no segundo – Quadro 5 e do número de 

pessoas que curtiram (2942 e 2048 – Quadro 5, comentaram (157 e 48 – Quadro 5, e 

compartilharam (625 e 780 – Quadro 5 em relação aos demais temas, faz-se necessário 

apresentar uma análise específica para o tema institucional, conforme mostra o Gráfico 8.  

 

Gráfico 8 – Métricas do Facebook (curtir, comentar e compartilhar) relacionadas à evolução do tema 
institucional no período da análise (4º Semestre 2012 e 2º Semestre de 2013).  

 
Fonte: elaborado pela autora 
 
 

Os espaços em branco (lacunas), ilustrados no Gráfico 8, apontam um período 
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superior a cinco dias, sem publicação de novo post. No caso da Braskem, a primeira lacuna 

ocorreu no mês de maio, no intervalo entre o 24º e 28º posts indicados no Gráfico 8, 

correspondendo ao período de 01/05/2013, 09/05/2013 e 16/05/2013 respectivamente, 

conforme ilustra a Figura 27. 

 
Figura 27 - Ilustração de lacuna ocorrida no mês de maio 2013 - Facebook Braskem. 
 

 
Fonte: printscreen captado pela autora. Conteúdo disponível em: < https://www.facebook.com/BraskemSA > 
 

A segunda lacuna aconteceu no intervalo relativo aos 31º e 33º Posts, correspondente 

ao Gráfico 8, entre os dias 28/05/2013 e 07/06/2013, ilustrados pela Figura 28. 
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Figura 28- Ilustração de lacuna ocorrida no mês de maio e junho 2013 - Facebook Braskem. 

 
Fonte: printscreen captado pela autora. Conteúdo disponível em: < https://www.facebook.com/BraskemSA > 
 

 

E a última lacuna da análise ocorreu no 39º post, ilustrado pelo Gráfico 8, em 

26/06/2013 até 04/07/2013, conforme Figura 29. As lacunas ocorrem por falta de publicação 

de um novo post gerado pela empresa, no caso, a Braskem. Não é aconselhável que a empresa 

postergue as novas publicações ou comece a ter muitas lacunas. A longo prazo, e sendo 

constante, essa ação pode afetar o desempenho do Facebook no geral, criando um desinteresse 

dos fãs. Porém, de acordo com dados da pesquisa da Burson-Marsteller’s (2012), 93% das 

páginas corporativas são atualizadas semanalmente, indicando que a Braskem ainda 

permanece dentro da média, mesmo considerando o período das lacunas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

104 

 
Figura 29- Ilustração de lacuna ocorrida no mês de junho 2013 - Facebook Braskem.  

 
Fonte: printscreen captado pela autora. Conteúdo disponível em: < https://www.facebook.com/BraskemSA > 
 

 

Pode-se notar dois picos de audiência (Gráfico 8) nas opções curtir (1497) e 

compartilhar (329), ilustrado pelo post institucional (Figura 30). O post se deu em 

comemoração aos dez anos de existência da Braskem. A frase “É impossível ser feliz 

sozinho” foi inspirada na música Wave de Tom Jobim (1967) para reforçar as diretrizes de 

parceria e inovação que fazem parte da história da empresa. Juntamente com o post, a 

Braskem lançou uma campanha convidando a sociedade a participar de sua data 

comemorativa através do envio de vídeos que foram integrados ao comercial vinculado na 

televisão e divulgado na internet. Além disso, a cada vídeo recebido, a Braskem doou um 

instrumento musical ao NEOJIBA (Núcleos Estaduais de Orquestras Juvenis e Infantis da 

Bahia) para o desenvolvimento e o estudo dos futuros músicos. Este post (Figura 30) é um 

exemplo da integração entre empresa e sociedade. 
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Figura 30 – Exemplo de post institucional publicado pela Braskem em comemoração aos dez anos da empresa.  

 
Fonte: printscreen captado pela autora. Conteúdo disponível em: < https://www.facebook.com/BraskemSA > 
 

No segundo pico de audiência, referente ao post institucional sobre recrutamento e 

seleção de estagiários (Figura 31), ocorreu uma inversão do volume de cliques entre o curtir 

(94) e o compartilhar (308), fato raro nas métricas do Facebook (na grande maioria dos posts 

analisados a quantidade de curtir sempre é superior a de compartilhamentos).  

Figura 9 - Post com maior quantidade de pessoas que clicaram na opção compartilhar do Facebook da Braskem. 

 
Fonte: printscreen captado pela autora. Conteúdo disponível em: < https://www.facebook.com/BraskemSA > 
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Segundo Gillin (2009) e Kim, Jeong e Lee (2010) um dos principais desafios que as 

mídias e redes sociais impõem para as empresas concentra-se na ampliação da capacidade dos 

consumidores em compartilhar opiniões, e Gillin (2009) acrescenta que as pessoas tendem a 

compartilhar mais experiências positivas do que as negativas. O compartilhar passa a ser 

relevante para a empresa, pois nesta opção do Facebook, o post compartilhado aparece na 

página da pessoa que clicou a opção. Essa ação promove o poder de divulgação da 

mensagem, isto é, amplia o efeito boca a boca e também é importante porque oferece 

credibilidade à empresa, pelo fato de ela estar sendo recomendada à rede de relacionamentos 

de uma pessoa (QUALMAN, 2011). Quando indivíduos recomendam novas oportunidades na 

empresa em que trabalham à sua rede de relacionamentos, existe um indicador de 

compartilhamento positivo, porque estão compartilhando algo em que acreditam. A exemplo 

do que afirmam autores como Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) e Qualman (2011), as 

mídias sociais são ferramentas que permitem às pessoas compartilharem mais do que 

conteúdo; elas compartilham valores. Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) acrescentam que as 

mídias sociais, através do compartilhamento de opiniões e experiências, intensificam o poder 

de influenciar pessoas. A opção compartilhar do Facebook é um bom indicador desta 

prerrogativa, bem como a quantidade de compartilhamentos (308) que neste exemplo é 

superior à opção curtir (94), conforme Figura 31.  

 

3.3 Integração analítica dos Casos  

 

O primeiro ponto em comum que surge da análise dos casos refere-se aos objetivos da 

comunicação. Como sugere Corrêa (2009), os gestores devem alinhar os objetivos de 

comunicação organizacional em suas três dimensões (institucional, mercadológica e interna) 

com a estratégia corporativa da empresa e dessa forma conduzir as ações de comunicação no 

ambiente digital. A aplicação dessa sugestão pode ser percebida na apresentação dos casos da 

Autodesk e Braskem. A Autodesk estabelece objetivos de comunicação em mídias sociais 

para conduzir atividades relacionadas aos estágios de negociação no processo de compra, 

entregar um conteúdo atraente, nutrir conversas e monitorar as sugestões dos clientes, 

totalmente alinhado com as estratégias da empresa que são: otimização de conteúdo para 

expandir o alcance de audiência; adequar treinamentos e capacitação de produtos; conduzir 

ações piloto a fim de promover geração de demanda; direcionar e incentivar a adesão de 

comunidades. 
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O objetivo principal determinado pela Braskem para ingressar em mídias sociais 

pauta-se na questão do conhecimento da marca pelos consumidores finais. Os outros objetivos 

derivados desse primeiro são: fazer com que as pessoas compreendam seus valores (divulgar 

informações institucionais, promover ações sobre o uso consciente do plástico e falar sobre 

sustentabilidade) e estabelecer comunicação com as comunidades de entorno. Estes objetivos 

estão alinhados com os pilares estratégicos da empresa que são: liderança e 

empreendedorismo no setor, inovação, e sustentabilidade (servir às pessoas, falar sobre o 

plástico e sobre a química).  

Os objetivos estabelecidos pelas empresas também estabelecem um fator de 

convergência entre os casos: a imagem da marca. A Autodesk visa a fidelização da marca e a 

geração de negócios, enquanto que a Braskem almeja obter mais reconhecimento de sua 

marca e manter sua imagem de reputação. A imagem da marca é um componente forte e um 

denominador comum entre as empresas. Como descreve Toni (2009), a concepção de imagem 

é mental e imaterial, formada pelo acúmulo de informações, experiências e valores. Por 

exemplo, quando a Autodesk compartilha as experiências que outros clientes obtêm com o 

uso de seus produtos e tecnologia; ela utiliza o poder de influência potencializado pelo 

Facebook, permitindo que seus próprios clientes sejam advogados de sua causa e seguindo um 

modelo de ciclo de decisão de compra, similar ao modelo teórico de Miller (2012), conduz o 

diálogo para sua esfera e inicia o processo de comunicação digital, integrada com a 

comunicação organizacional. Por sua vez, a Braskem trabalha o questão da imagem no 

sentido mais subjetivo de sua concepção, divulgando a cultura da empresa, como propõe o 

modelo de Corrêa (2009).  

Na percepção das duas empresas, o Facebook cumpre o papel de ferramenta de 

comunicação. Por ter a característica de rede social (BOYD, ELLISON, 2007; BEER, 2008, 

KAPLAN, HAENLEIN, 2010; GILLIN, 2009; QUALMAN, 2011, MILLER, 2012), permite 

o compartilhamento de informações (experiências e opiniões), a construção de perfil e 

conexões realizadas pelos usuários pertencentes ao sistema. Estudos acadêmicos, embora 

conduzidos na perspectiva do usuário pessoal e não corporativo, como o de Walther et al 

(2008), ressaltam algumas características do Facebook com as quais as empresas também 

podem se beneficiar, tais como: a construção do perfil, as impressões pessoais e o efeito “bola 

de neve”. A construção do perfil segue uma linha cronológica (linha do tempo) disponível na 

abertura da página, identificando-se um pouco com o espaço de “recepção” da empresa, 

porém, como quase tudo que é absorvido pelo ambiente digital, apresenta uma proporção 
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amplificada de suas dimensões e impactos. Outro ponto que remete ao perfil, por expressar os 

ideais da empresa, é representado pelo post. Os temas das mensagens que são detalhados no 

estudo de caso da Autodesk e Braskem, são representações simbólicas da cultura, produtos, 

imagem da empresa e também são elementos que direcionam a conversa, ou seja, conduzem a 

comunicação de acordo com os interesses da empresa, evidenciado pelo tema em comum 

utilizado pela Autodesk e Braskem: institucional. As impressões pessoais podem encontrar 

sua correlação nas opções de curtir, comentar e compartilhar e demonstra a afinidade das 

pessoas, traduzidas em interação, engajamento em diálogo. E o efeito “bola de neve” é a 

codificação do poder de influência que  o Facebook estabelece por meio de uma comunicação 

mais interativa entre os participantes, permitindo que alguns integrantes obtenham destaque e 

sirvam de exemplo para os demais que pertencem à comunidade online (figura do 

influenciador), diferente das outras formas de comunicação digital, tais como: páginas da 

web, e-mail ou bate-papo online que possibilitam ao emissor da mensagem (figura do 

moderador) monitorar e controlar de forma bem mais efetiva o conteúdo da mensagem.  

Por intermédio da análise dos casos Autodesk e Braskem, percebe-se que as mídias 

sociais, em especial o Facebook, adicionam uma dinâmica diferente para as empresas. Ambas 

as empresas entendem que este novo estilo de comunicação ocorre em lugares virtuais que 

atendem a uma população de interesses semelhantes com o objetivo de comunicar, 

compartilhar e discutir ideias (RAACKE, BONDS-RAACKE, 2008). Evidencia-se a 

segmentação do mercado e a comunicação direcionada, mas com o potencial de também 

atingir outros públicos que tenham afinidade com os ideais propostos pelas empresas.  

Definidos os objetivos, as estratégias e traçada a linha de comunicação, ambas as 

empresas também compartilham da visão que as ações em mídias e redes sociais devem ser 

compreendidas por todos na organização, visto que toda pessoa é um potencial canal de mídia 

competitivo (QUALMAN, 2011) e que, para isso, devem ter um código de conduta 

específico, alinhado com as diretrizes da empresa.  

Com as mídias sociais, as organizações atingem maior exposição. Dessa forma, o 

código de conduta é fundamental para o bom desempenho das ações em mídias e redes 

sociais. Além de orientar funcionários, escalonar as mensagens recebidas e definir porta-

vozes para a empresa, prepara o ambiente para o enfrentamento de crises, tais como: 

reclamações que refletem diretamente na reputação da marca/produto, comentários ofensivos 

e situações causadas por algum incidente ocorrido nas dependências ou fora da empresa, mas 

que tenham causado algum impacto negativo. Ouvir e compreender constituem a etapa inicial 
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para estabelecer o desempenho das ações em mídias sociais, acrescentam os autores Fox 

(apud GILLIN, 2009), Qualman (2011) e Miller (2012). O monitoramento constante é a 

maneira que a empresa tem de compreender, interagir, reagir e vender (divulgar) sua imagem, 

produtos e valores. 

Outro aspecto importante determinado pelas duas empresas e que está diretamente 

relacionado às políticas de condutas e ao gerenciamento de crises é o monitoramento das 

ações nas mídias sociais. Embora cada empresa estabeleça seu processo e estrutura, o ponto 

em comum é estabelecido pela frequência constante, ou seja, a internet funciona de forma 

contínua, com alcance global, portanto, a qualquer momento podem surgir informações, 

comentários, mensagens, vídeos etc. referindo-se à marca/produto ou a algum tema de 

interesse da empresa (vide Figuras 15 e 25). O monitoramento também fornece dados sobre o 

desempenho da empresa no ambiente digital que serve de fonte para aquisição de 

experiências, geração de conteúdo e análise estratégica e desta forma as empresas fazem a sua 

avaliação das ações em mídias sociais.  

As empresas encontram-se em momentos diferentes nas mídias sociais. A Autodesk 

inicia suas atividades em 2008, ou seja, ela possui uma experiência maior de aprendizado em 

relação à Braskem, que iniciou suas atividades em agosto de 2012. A Autodesk atingiu uma 

etapa não mais de justificar investimentos em mídias e redes sociais. A sua complexidade de 

produtos e mercados é um ponto favorável para que ela estabeleça as ações de comunicação 

digital. É possível segmentar melhor o público por intermédio das mídias sociais, mas, ao 

mesmo tempo, também é possível criar oportunidades de integração com as demais soluções 

que a empresa oferece. Pode-se dizer que quase a totalidade dos posts analisados neste estudo 

contém links que possibilitam às pessoas trafegarem pelos demais sites conectados pela 

empresa, direcionam para eventos, produtos, treinamentos, programas, enfim, integram não só 

as ações de comunicação mas as de marketing também. Com o advento das mídias e redes 

sociais e a crescente proliferação dos dispositivos de acesso, a Autodesk, por meio da 

colaboração de seus funcionários e do diálogo com usuários, começa a desenvolver 

aplicativos para um público que, até então, não era foco da empresa, criando uma área nova 

de desenvolvimento de produtos (aplicativos) voltada para o consumo, gerando mais 

possibilidades de negócios e mais ações em mídias sociais (criação de novas comunidades, 

por exemplo).  

A Braskem ainda se encontra no processo inicial de aprendizado com as mídias e 

redes sociais. Apesar de ter obtido resultados positivos (as estimativas de resultados no 
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Facebook são superadas antes do previsto), ainda é necessário justificar seus investimentos 

em mídias sociais para executivos que atuam principalmente em áreas de produção industrial. 

Apesar disso, a Braskem avalia sua atuação em outras mídias, em especial o LinkedIn. Como 

o objetivo principal da Braskem não é voltado para a geração de negócios, mas sim para o 

reconhecimento e a reputação da marca, alicerçada em seus valores, ela tem uma preocupação 

maior com a questão da sustentabilidade e com o impacto no meio ambiente. A mensagem da 

Braskem não foca no produto na perspectiva mercadológica, até mesmo porque os produtos 

comercializados pela Braskem são insumos utilizados por diversas outras indústrias. A 

mensagem concentra-se na correta utilização e reaproveitamento dos produtos, na perspectiva 

ecológica, ou seja, imaterial e intangível. Desta forma, a Braskem amplia o conhecimento de 

sua marca, relacionando-a a uma imagem de preservação para atrair pessoas que se 

simpatizam pela causa.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As mídias e redes sociais evidenciam a importância estratégica da comunicação. Em 

um cenário pautado pela dromocracia, transformações socioculturais, política e econômica de 

proporções espaciotemporais, abrangência global e demandas exigentes. Sem excluir a 

relevância dos demais elementos que compõem o ambiente corporativo, ainda eternizado pelo 

composto de marketing: preço, produto e distribuição, o elemento que está passando por 

profundas transformações de conceitos (quebra de paradigmas) é a comunicação. A começar 

pelo paradigma espaciotemporal que rompe as barreiras físicas do tempo e espaço e criam 

novos conceitos para a questão territorial.  

No ambiente digital não existe a concepção do horário comercial, as empresas estão 

presentes 24 horas por dia, todos os dias da semana. Gera-se assim uma “permanência da 

presença” e um paradoxo preconizado pela instantaneidade do tempo causada pela facilidade 

de acesso e uso das tecnologias, estabelecendo um fluxo contínuo de informações ou 

dinamismo ou “impermanência” das situações, aliadas ao anseio pelo ineditismo da notícia e 

pelo compartilhamento. Como a internet tem abrangência global, a noção de território 

também se amplia. Pessoas e empresas podem estabelecer contato com outras pessoas e 

empresas em qualquer lugar do planeta que ofereça condições favoráveis à conexão. Eventos 

tomam uma proporção maior, em uma velocidade impossível de ser imaginada e são 

protagonizados por atores que dificilmente teriam voz, sem o auxílio da tecnologia e seus 

dispositivos de acesso. Este fato também influencia a relação das pessoas e, por consequência, 

a convivência em sociedade, corroborando com a percepção de que as mídias e redes sociais 

estão revolucionando a maneira como indivíduos se comunicam, realizam negócios e 

convivem na sociedade.  

Outro paradigma que também se relaciona com o espaciotemporal é o paradigma da 

interação (informação social ou socialização da informação) onde a informação está 

disponível para todos e também é gerada por todos. Remete à questão do pertencimento e da 

influência. As pessoas expõem suas histórias, opiniões, compartilham informações, 

experiências com o objetivo de pertencer a um grupo, comunidade, sociedade. Talvez por isso 

o ambiente digital seja tão atrativo, principalmente para as novas gerações, que já nasceram 

conectadas. Se o indivíduo tiver a oportunidade de influenciar ele aumenta o seu poder, 

criando uma “vantagem competitiva”, porém, se não for o caso, o simples fato de pertencer a 

um grupo é suficiente. Talvez seja esse um dos sentidos de poder que as mídias e redes sociais 
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oferecem para as pessoas, o poder de pertencer a uma sociedade, de criar nova cultura e de 

compartilhar valores, e se possível influenciar outras pessoas. No ambiente organizacional, 

essa situação pode ser compreendida como perda do controle de sua comunicação, e anuncia a 

quebra de mais um paradigma: o tradicional do marketing e comunicação, onde a empresa é o 

elemento chave, gerador das informações sobre sua marca e produto. Neste contexto, 

estabelecer objetivos e estratégias de atuação é fundamental para que a empresa consiga 

canalizar a comunicação dentro de seus interesses, como demonstram a Braskem e a 

Autodesk.  

Com o rompimento do paradigma tradicional do marketing e comunicação, algumas 

características podem ser evidenciadas na utilização das mídias e redes sociais em empresas 

B2B. A primeira é a de que a comunicação começa a ser compartilhada com os vários atores 

internos e externos à empresa, incluindo os consumidores finais, que tradicionalmente 

permaneciam fora do alcance da empresa, sendo o seu contato geralmente realizado por 

intermediários. Além disso, as mídias e redes sociais apoiam-se na “personificação”, isto é, 

para se comunicar nesse ambiente a empresa necessita de porta-vozes oficiais que 

personifiquem a sua presença. Dessa forma, mais pessoas são envolvidas no processo da 

comunicação organizacional, expandindo atividades que antes eram exclusivas das áreas de 

marketing, comunicação e relações públicas para praticamente todos os outros departamentos 

da empresa.  

Outro aspecto importante que surge com a utilização de mídias e redes sociais nas 

empresas B2B refere-se à experiência da marca, que não está necessariamente vinculada ao 

uso do produto, mas apoia-se no compartilhamento de experiências com outras pessoas, na 

identificação com os valores e posicionamento da empresa; por meio das atitudes da empresa 

em relação a assumir os riscos da exposição, em oferecer respostas rápidas, ao empenho em 

resolver situações de crise para minimizar seus efeitos negativos e à disposição da empresa 

em aceitar as críticas, transformando-as em oportunidades e principalmente tornar seus 

clientes defensores da marca, a fim de influenciarem positivamente outras pessoas. Esse 

compartilhamento de informações oferece condições também para a empresa gerar negócios, 

como é o caso apresentado na Autodesk. 

Todos esses aspectos evidenciam um rompimento às práticas tradicionais de 

comunicação e marketing, conduzindo a organização para uma reflexão sobre seu 

posicionamento estratégico, preparando-a para enfrentar os desafios externos (exposição 

abrangência, novos atores, competividade etc.) e internos, relacionados principalmente à 
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cultura empresarial. Neste novo contexto, a comunicação digital passa a ser o composto em 

evidência no mix de comunicação de marketing. 

Neste trabalho, buscou-se contribuir com os estudos da comunicação organizacional e 

digital e das redes sociais na perspectiva corporativa do B2B, que estabelecem transações 

comerciais com intermediários ou para outras empresas. Em pesquisa realizada na base de 

dados da CAPES, constata-se que a maioria dos estudos abordaram o Facebook na 

perspectiva das organizações B2C, que comercializam seus produtos e serviços diretamente 

ao consumidor final. Também identifica-se que os estudos acadêmicos, principalmente 

referentes ao Facebook, estão mais direcionados à perspectiva do usuário pessoal.  

Como todo o trabalho de pesquisa apresenta as suas limitações, nesta dissertação 

pode-se considerar que as informações partem do ponto de vista pertencente a cada 

organização. Ambos são representativos, com profundo conhecimento e participação do 

processo de planejamento estratégico de comunicação das respectivas empresas, fato este que 

oferece credibilidade às informações. Para a Autodesk, Daniel Zucker é o diretor global de 

mídia, brand e comunicação, sendo o responsável sênior da empresa para mídias sociais, 

cujas atribuições são: orientar e elaborar a estratégia da empresa, elaborar programas de 

treinamento, definir métricas para avaliação de retorno, e gerenciar a infraestrutura de mídia 

social, atualmente com 74 perfis ativos distribuídas entre Facebook, Twitter e YouTube. E na 

Braskem, Lígia Vannucci acompanha o processo de planejamento e estruturação da empresa 

para atuar em mídias sociais que teve início em 2011. É responsável por gerenciar toda a 

comunicação da empresa (tanto interna como externa), integrando os diversos canais, entre 

eles a mídia social, concentrada nas duas plataformas de atuação escolhidas pela empresa: 

Facebook e Twitter. Para amenizar esta limitação, propos-se a anáise de dois casos, tendo 

duas perspectivas de empresas com características semelhantes, dentro do escopo da pesquisa, 

e a complementação da pesquisa com a técnica de análise de conteúdo.  

Uma outra limitação é devida à perspectiva mais qualitativa da análise, que permite 

identificar os conteúdos das mensagens, mas não oferece um comparativo quantitativo em 

relação ao universo de organizações B2B. Entretanto, esta pesquisa representa uma análise 

inicial da utilização de redes sociais, tendo como cenário o Facebook, a comunicação 

organizacional e empresas B2B.  

Um estudo acadêmico não pode ter a pretenção de esgotar todas as abordagens 

possíveis sobre determinado tema, ainda mais quando o tema em discussão, redes sociais, está 

inserido num contexto de constante evolução, pautado pela tecnologia e a comunicação. 
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Assim sendo, pode surgir muitas possibilidades de pesquisas, entre elas um estudo que 

desenvolva uma abordagem mais quantitativa do universo das empresas B2B que utilizam as 

redes sociais como instrumentos de comunicação, a fim identificar pontos em comum ou 

divergentes sobre os objetivos, estratégias, impactos, desafios e mensuração, visto que a 

proposta do estudo de caso não visa uma generalização dos fatos, mas sim uma profundidade 

analítica de um fenômeno.  

Uma outra sugestão proposta para pesquisas futuras é a condução de um estudo 

comparativo entre as ações de comunicação de empresas B2C e empresas B2B nas redes 

sociais, partindo-se de algumas constatações pertinentes às corporações B2B, e pontuadas 

nesta dissertação, tais como: as características de conteúdo das mensagens (temas); a 

frequência de publicação de posts; menor ênfase em ações promocionais; preferência por 

incentivar um crescimento orgânico (crescimento espontâneo do número de fãs); imagem da 

marca, entre outros.   

Ainda considerando o contexto das empresas B2B, pode-se realizar uma pesquisa 

comparativa entre as mídias tradicionais e as mídias e redes sociais, visando identificar a 

possibilidade de migração ou não de investimentos, a integração das mídias, entre outros 

aspectos.  

 

  



	  

	  

115 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BABBIE, E. Métodos de pesquisa de survey. Belo Horizonte: UFMG, 1999. 

BADAWY, Afie M. Technology management simply defined: A tweet plus two characters. 
Journal of Engineering and Technology Management, v. 26, n. 4, p. 219-224, 2009. 

BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 

BARDINI, T.; HORVATH, A.T. The social construction of the personal-computer user. 
Journal of Communication, v.45, n. 3, p. 40-65, 1995. 

BARICHELLO, Eugenia M. M. R. Apontamentos sobre as estratégias de comunicação 
mediadas por computador nas organizações contemporâneas. In: KUNSCH, Margarida M. K. 
Comunicação organizacional: histórico, fundamentos e processos. v. 1. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 337-354. 

BAUER, M. W.; GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual 
prático. Petrópolis: Vozes, 2002.  

BAUMAN, Zigmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 

_______. In PORCHEDDU, Alba. Zigmunt Bauman: Entrevista sobre a educação, desafios 
pedagógicos e modernidade líquida. Cadernos de Pesquisa, v. 39, n. 137, p. 661-684, 2009.  

BEER, David. Social network(ing) sites ... revisiting the story so far: a response to Danah 
Boyd & Nicole Ellison. Journal of Computer-Mediated Communication, v. 13, n. 38, p.516-
529, Jan. 2008. 

BENTO, Laércio. Comunicação mercadológica em mídias sociais online análises para 
relacionamentos em redes virtuais. Tese (Doutorado em Comunicação). Universidade 
Metodista de São Paulo, São Paulo, 2012.   

BOYD, Danah M.; ELLISON, Nicole B. Social network sites: definition, history, and 
scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, v. 13, n.75, Oct. 2007. 

BUENO, Wilson C.  A comunicação como inteligência empresarial competitiva. In: 
KUNSCH, Margarida M. K. Comunicação organizacional: histórico, fundamentos e 
processos. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 368-387. 

BURSON-MARSTELLER’S. Global Social Media Check up 2012. Disponível em < 
http://www.burson-marsteller.com/social/Documents/Burson-
Marsteller%20Global%20Social%20Media%20Check-Up%202012.pdf  >. Acesso em 
02/07/2013. 

CARDOSO, Gustavo. Sociedade em transição para a sociedade em rede. Anais da 
Conferência “A sociedade em rede: do conhecimento à acção política”. Centro Cultural de 
Belém, Portugal, 2005, p. 17- 30. 



	  

	  

116 

______.  A mídia na sociedade em rede: filtros, vitrines, notícias. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2007.  

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em rede: do conhecimento à política. Anais da 
Conferência “A sociedade em rede: do conhecimento à acção política”. Centro Cultural de 
Belém, Portugal, p. 17- 30, 2005.  

CAVERLEE, James; LIU, Ling; WEBB, Steve. The SocialTrust framework for trusted social 
information management: architecture and algorithms. Information Sciences, v. 180, n. 1, p. 
95-112, 2010. 

CRAVENS, D. W., PIERCY, N. F. Marketing estratégico. São Paulo: McGraw-Hill, 2007. 

CHENEY, G.; CHRISTENSEN, L. T. Organizational identity: linkages between internal and 
external communication. In: JABLIN, F. M.; PUTNAM, L. I. The new handbook of 
organizational communication: advances in theory, research, and methods. Thousand Oaks: 
Sage Publications, 2001, p. 231-269. 

CHRISTOFIDES, E; MUISE, A; DESMARAIS, S. Information disclosure and control on 
Facebook: are they two sides of the same coin or two different processes? Cyberpsychology & 
Behavior, v. 12, n. 3, p. 341-345, 2009. 

COMSCORE. Key Insights from 2011 and what they mean for the coming year, 2012. 
Disponível em < 
http://www.comscore.com/por/Insights/Presentations_and_Whitepapers/2012/2012_US_Digit
al_Future_in_Focus > Acesso em 21/10/2013. 

CORRÊA, Elizabeth S. Comunicação digital e novas mídias institucionais. In: KUNSCH, 
Margarida M. K. Comunicação organizacional: histórico, fundamentos e processos. v. 1. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 317-336. 

DEBATIN, Bernhard; LOVEJOY, Jennette P.; HORN, Ann-Kathrin; HUGHES, Brittany N. 
Facebook and online privacy: attitudes, behaviors, and unintended consequences. Journal of 
computer-mediated communication, v. 15, n. 65, p. 83-108, Oct. 2009. 

ELLISON, Nicole B.; STEINFIELD, Charles; LAMPE, Cliff. The benefits of Facebook 
"friends": social capital and college students' use of online social network sites. Journal of 
computer-mediated communication, v. 12, n. 43, Jul. 2007. 

EYRICH, Nina; PADMAN, Monica L.; SWEETSER, Kaye D. PR practitioners' use of social 
media tools and communication technology. Public Relations Review, v. 34, p. 412-414, Nov. 
2008. 

ESPERIDIÃO, Maria Cleidejane Silva. Gigantes do telejornalismo mundial: mutações 
editorais e tecnológicas das agências internacionais de notícias. Tese (Doutorado em 
Comunicação Social) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo do Campo, 2011. 

FEELEY, T.H.; BARNETT, G.A. Predicting employee turnover from communication 
networks. Human Communication Research, v. 23, p. 370-387, 1997. 

 



	  

	  

117 

FOURNIER, Susan; AVERY, Jill. The uninvited brand. Business Horizons, v. 54, n. 3, p. 
193-207, 2011.  

FOX, Maggie. Four secrets of social media marketing (that really aren´t terribly secret) in 
GILLIN, Paul. Secrets of social media marketing. How to use online conversations and 
customer communities to turbo-charge your business. Fresno: Quill Driver Books, 2009. 

FREITAS, Fernanda Gonzaga Maia de. Redes sociais: Facebook – uma nova plataforma de 
comunicação institucional. Dissertação (Mestrado em tecnologias da Inteligência e Design 
Digital). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011.   

GALINDO, Daniel S. A comunicação integrada de marketing e o seu caráter multidisciplinar. 
In: KUNSCH, Margarida M. K. Comunicação organizacional: histórico, fundamentos e 
processos. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 217-233. 

GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1999. 

______. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2002. 

GILLIN, Paul. Secrets of social media marketing. How to use online conversations and 
customer communities to turbo-charge your business. Fresno: Quill Driver Books, 2009. 

GOLDENBERG, Miriam. A Arte de Pesquisar. Como fazer pesquisa qualitativa em ciências 
sociais. Rio de Janeiro: Record, 2009.  

GUGLIELMO, Connie. Autodesk's Software Has Starring Role In 2013 Oscar Nominees, 
Forbes, 22/2/2013. Disponível em < 
http://www.forbes.com/sites/connieguglielmo/2013/02/22/autodesks-software-has-starring-
role-in-2013-oscar-nominees/ >. Acesso em 29/10/2013.  

HARGITTAI, Eszter. Whose space? Differences among users and non-users of social 
network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, v. 48, n.13, Oct. 2007. 

HOWARD, P. N. Network ethnography and the hypermedia organization: new media, new 
organizations, new methods. New Media & Society, v. 57, n. 4, p. 550-574, Dec. 2002. 

JOINSON, Adam N. ‘Looking at’, ‘looking up’ or ‘keeping up with’ people? Motives and 
uses of Facebook. CHI 2008 Proceedings - Online Social Networks, April 5-10, 2008, p. 
1027-1036. 

KANE, Gerald C.; FICHMAN, Robert G.; GALLAUGHER, John; GLASER, John. 
Community Relations 2.0. Harvard Business Review, v. 87, n. 11, 2009, p. 45-53. 

KAPLAN, Andreas M.; HAENLEIN, Michael. Users of the world, unite! The challenges and 
opportunities of Social Media. Business Horizons, v. 53, n. 1, 2010, p. 59-68. 

KIETZMANN, Jan H.; HERMKENS, Kristopher; McCARTHY, Ian; SILVESTRE, Bruno S. 
Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media. 
Business Horizons, v. 54, , 2011, p. 241-251. 

KINCAID, D.L. From innovation to social norm: Bounded normative influence. Journal of 
Health Communication, v. 9, 2004, p. 37-57. 



	  

	  

118 

KIM, Won; JEONG, Ok-Ran; LEE, Sang-Won. On social Web sites. Information Systems, v. 
35, n. 2, 2010, p. 215-236. 

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. 12 ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2007. 

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 3.0 – As forças 
que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano. Rio de Janeiro: Campus, 
2010. 

KOZINETS, Robert V.; de VALCK, Kristine; WOJNICKI, Andrea C.; WILNER, Sarah J. S. 
Networked narratives: understanding word-of-mouth marketing in online communities. 
Journal of Marketing, v. 74, nr. 2, p. 71-89, 2010. 

KRIPPENDORFF, K . Content analysis. ScholaryCommons, Annenberg School for 
Communication, University of Pennsylvania, p. 402-408, 1989. 

______. Metodologia de analisis de contenido: teoria y práctica. Barcelona: Paidós, 1990.  

KUNSCH, Margarida M. K. Comunicação organizacional: conceitos e dimensões dos 
estudos e das práticas. Disponível em < 
http://www.nead.uncnet.br/2007/cursos/ls3d06/artigo_001.pdf >. Acesso em 29/10/2013.  

______. Percursos paradigmáticos e avanços epistemológicos nos estudos da comunicação 
organizacional. In: KUNSCH, Margarida M. K. Comunicação organizacional: histórico, 
fundamentos e processos. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 63-90. 

LANG, F. R. Endings and continuity of social relationships: maximizing intrinsic benefits 
within personal networks when feeling near to death. Journal of Social and Personal 
Relationships, v. 51, n. 17, Apr. 2000, p. 155-182. 

LAS CASAS, A. L. Administração de Marketing: conceitos, planejamento e aplicações à 
realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2010. 

______. Marketing de varejo. São Paulo: Atlas, 2013. 

LASORSA, Dominic L.; LEWIS, Seth C.; HOLTON, Avery E. Normalizing Twitter. 
Journalism practice in an emerging communication space. Journalism Studies, v. 13, n. 1, 
2012, p. 19-36. 

LERMAN, Kristina. Social information processing in news aggregation. IEEE Internet 
Computing, v. 11, n. 6, p. 16-28, 2007. 

LEUNG, L. College student motives for chatting on ICQ. New Media & Society, v. 34, n. 3, 
Dec. 2001, p. 483-500. 

LEWIS, Kevin; KAUFMAN, Jason; CHRISTAKIS, Nicholas. The Taste for Privacy: An 
Analysis of College Student Privacy Settings in an Online Social Network. Journal of 
Computer Mediated Communication, v. 14, n. 1, 2008. 

LIU, Hugo. Social network profiles as taste performances. Journal of Computer-Mediated 
Communication, v. 13, n. 33, Oct. 2007. 



	  

	  

119 

LIU, Yong. Word of mouth for movies: its dynamics and impact on box office revenue. 
Journal of Marketing, v. 70, 2006, p. 74–89. 

LOJKINE, Jean. A revolução informacional. São Paulo: Cortez, 1995. 

LUHMANN, Niklas. Globalization or world society? How to conceive of modern society. 
International Review of Sociology, v. 7, n. 1, p. 67-81, 1997. Disponível em < 
http://www.generation-online.org/p/fpluhmann2.htm >. Acesso em 29/10/2013. 

MANGOLD, W. Glynn; FAULDS, David J. Social media: the new hybrid element of the 
promotion mix. Business Horizons, v. 52, n. 4, 2009, p. 357-365. 

MARTINS, Gilberto de Andrade. Estudo de caso: uma estratégia de pesquisa. São Paulo: 
Atlas, 2006. 

MÁXIMO, Renata de Sousa Aguiar. Oportunidades e desafios para a comunicação em 
mídias sociais virtuais: um estudo sobre as empresas operadoras de telefonia celular. 
Dissertação (Mestrado em Administração). Pontifícia Universidade Católica do Rio de 
Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. 

McLUHAN, Marshal. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: 
Cultrix, 1969. In apostila Dinâmica das comunicações. Universidade Nove de Julho, 2013.  

MILLER, Michael. B2B digital marketing. Using the web to market directly to businesses. 
Indianópolis: QUE, 2012. 

MUISE, Amy; CHRISTOFIDES, Emily; DESMARAIS, Serge. More information than you 
ever wanted: Does Facebook bring out the green-eyed monster of jealousy? Cyberpsychology 
& Behavior, v. 12, n. 4, 2009, p. 441-444. 

MUÑIZ Jr., Albert M., SCHAU, Hope Jensen. How to inspire value-laden collaborative 
consumer-generated content. Business Horizons, v. 54, 2011, p. 209-217. 

OHMAE, K. O Poder da Tríade. São Paulo: Pioneira, 1989. 

PALMATIER, Robert W.; DANT, Rajiv P.; GREWAL, Dhruv; EVANS, Kenneth R. Factors 
influencing the effectiveness of relationship marketing: A meta-analysis. Journal of 
Marketing, v. 70, n. 4, Oct 2006, p. 136-153.  

PALMATIER, Robert W; SCHEER, Lisa K.; EVANS, Kenneth R; ARNOLD, Todd J. 
Achieving relationship marketing effectiveness in business-to-business exchanges. Journal of 
the Academy of Marketing Science, v. 36, 2008, p. 174–190. 

PEREIRA, Carlos A. M.; COSTA, Carlos V.; MURAD, Eduardo G.; AMBRÓSIO, Vicente. 
Comunicação e gestão corporativa: diálogo social para alinhamento de expectativas e 
articulação com o território produtivo. In: KUNSCH, Margarida M. K. Comunicação 
organizacional: histórico, fundamentos e processos. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 293-
314. 

PINHEIRO, Pablo Ramon de Lima. Olho por olho, dente por dente em 140 caracteres: 
comportamento de retaliação por usuários de serviço público no Twitter. Dissertação 
(Mestrado em Administração). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012. 



	  

	  

120 

QUALMAN, Erich. Socialnomics: como as mídias sociais estão transformando a forma como 
vivemos e fazemos negócios. São Paulo: Saraiva, 2011. 

QUIVY, R.; CAMPENHOUDT, L.V. Manual de investigação em ciências sociais. Lisboa: 
Gradiva, 1998.  

RAACKE, John; BONDS-RAACKE, Jennifer. MySpace and Facebook: applying the uses 
and gratifications theory to exploring friend-networking sites. Cyberpsychology & Behavior, 
v. 11, n. 2, 2008, p. 169-174. 

RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2011.  

RICHARDSON, R. J.. Pesquisa social: métodos e técnicas, São Paulo: Atlas, 1999. 

SALVES, Déborah. Usuário comum determina as demandas das empresas de tecnologia. 
Terra, 19/07/2013. Disponível em < http://tecnologia.terra.com.br/hardware-e-
software/usuario-comum-determina-as-demandas-das-empresas-de-
tecnologia,8d55de738e2ff310VgnVCM5000009ccceb0aRCRD.html > acesso em 20/07/2013. 

SCROFERNEKER, Cleusa. M. A. Processos comunicacionais na implantação dos programas 
de qualidade e de certificações. In: KUNSCH, Margarida M. K. Comunicação 
organizacional: histórico, fundamentos e processos. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 196-
216. 

SILVA, Ana Paula De Souza. Comunicação organizacional em tempo de redes sociais: 
Natura no Facebook. Dissertação (Mestrado em Comunicação Social). Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho, Bauru, 2011. 

SOARES, Valéria D. Informação como fonte para a gestão do conhecimento nas 
organizações. In: CORRÊA, Elizabeth S. Comunicação digital e novas mídias institucionais. 
In: KUNSCH, Margarida M. K. Comunicação organizacional: histórico, fundamentos e 
processos. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2009. P. 317-336. 

SOLIS, Brian.  The essential guide to social media. Ebook. Disponível em < 
http://www.briansolis.com/2008/06/essential-guide-to-social-media-free/  >. Acesso em 
25/05/2013. 

SOUTHWELL, B.G.; YZER, M.C. When (and Why) Interpersonal Talk Matters for 
Campaigns. Communication Theory, v. 19, p. 1-8, 2009.  

SOUZA, Bruno Brito Pereira. Antecedentes e dimensões do engajamento dos usuários de 
redes sociais: um estudo com o Facebook. Tese (Doutorado em Administração). Universidade 
Federal de Minas Gerais, Minas Gerais, 2012 

STOCKINGER, Gottfried. Social systems: the sociological theory of Niklas Luhmann, 1997. 
Disponível em: < http://robertexto.com/archivo6/sist_sociais.htm > Acesso em 29/10/2013.  

TERRA, Carolina Frazon. Usuário-mídia: a relação entre a comunicação organizacional e o 
conteúdo gerado pelo internauta nas mídias sociais. Tese (Doutorado em Comunicação). 
Universidade de São Paulo - USP, São Paulo, 2011. 

TONI, Deonir. Administração da imagem de organizações, marcas e produtos. In: KUNSCH, 



	  

	  

121 

Margarida M. K. Comunicação organizacional: histórico, fundamentos e processos. v. 1. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 235-268. 

TORQUATO, Gaudêncio. Tratado de comunicação organizacional e política. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2004. 

______. Da gênese do jornalismo empresarial e das elações públicas à comunicação 
organizacional no Brasil. In: KUNSCH, Margarida M. K. Comunicação organizacional: 
histórico, fundamentos e processos. v. 1. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 7-28. 

TORRES, Cláudio. A bíblia do marketing digital: tudo o que você queria saber sobre 
marketing e publicidade na internet e não tinha a quem perguntar. São Paulo: Novatec, 2009. 

TRIVINHO, Eugênio. A dromocracia cibercultural: lógica da vida humana na civilização 
mediática avançada. São Paulo: Paulus, 2007. 

TRISTÃO, Leonardo. G1 (Globo.com). Brasil é o 2o país com mais usuários que entram 
diariamente no facebook.. Reportagem de Helton Simões Gomes em 12/09/2013. Disponível 
em < http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/09/brasil-e-o-2-pais-com-mais-usuarios-
que-entram-diariamente-no-facebook.html >. Acesso 12/09/2013.  

UTZ, Sonja. Show me your friends and I will tell you what type of person you are: how one's 
profile, number of friends, and type of friends influence impression formation on social 
network sites. Journal of Computer-Mediated Communication, v. 15, n. 60, p. 314-335, Jan. 
2010. 

VALENZUELA, Sebastian; PARK, Namsu; KEE, Kerk F. Is there social capital in a social 
network site? Facebook use and college students' life satisfaction, trust, and participation. 
Journal of Computer-Mediated Communication, v. 14, n. 92, p. 875-901, Jul. 2009. 

VISWANATH, Bimal; MISLOVE, Alan; CHA, Meeyoung; GUMMADI, Krishna P. On the 
evolution of user interaction in Facebook, WOSN’09, Barcelona, 17/08/2009. 

WATERS, Richard D.; BURNETT, Emily; LAMM, Anna; LUCAS, Jessica. Engaging 
stakeholders through social networking: how nonprofit organizations are using Facebook. 
Public Relations Review, v. 35, n. 15, p. 102-106, Jun. 2009.  

WALTHER, Joseph B.; VAN DER HEIDE, Brandon; KIM, Sang-Yeon; WESTERMAN, 
David; TONG, Stephanie Tom. The role of friends' appearance and behavior on evaluations 
of individuals on Facebook: are we known by the company we keep? Human communication 
Research, v. 34, n. 51, p. 28-49, Jan. 2008. 

XAVIER, Leonardo Henrique Sousa. Juventude e consumo emocional nas redes sociais na 
internet - Análise das marcas: Coca-Cola; Pepsi; Blackberry; Nokia; Riachuelo e C&A. 
Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Norte, 2012. 

YIN, Robert. Estudo de caso: planejamento e métodos. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

YIP, G. S. Global strategy…in a world of nations? Sloam Management Review, v. 31, n. 1, p. 
29-41, 1989. 



	  

	  

122 

APÊNDICE 1 – QUESTÕES DE ESTUDO  
 
Questionário Autodesk 

1. O que motivou a empresa a estruturar as ações em mídias sociais e por que o Facebook foi 

uma das mídias escolhidas? 

2. Quais os objetivos corporativos traçados para o Facebook? 

3. E a estratégia? 

4. Como a empresa segmenta sua audiência das mídias sociais?  

5. Em termos de quantidade, ainda, qual a ideal no Facebook para considerar um post bem-

sucedido?  

6. Como é realizado o monitoramento no Facebook? Quais são as métricas utilizadas? 

Especificar. 

7. Com que frequência são analisados os resultados no Facebook?  

8. Quantas pessoas e departamentos estão envolvidos para gerenciar as ações no Facebook? 

9. Além do Facebook, qual(is) seria(m) a(s) mídia(s) social(is) adequadas para trabalhar e 

por quê?   

10. Vocês enfrentaram resistência de alguns departamentos ou executivos pelo fato de a 

empresa estar presente nas mídias sociais? 

11. Em caso afirmativo, o que foi feito para lidar com esta resistência? E como está a situação 

agora? 

12. A empresa tem uma política estruturada de conduta em mídias sociais para os 

funcionários? Como ela é? Os funcionários são motivados a participar desse processo? 

Recebem treinamentos?  

13. Como a empresa lida com os comentários negativos?  

14. Vocês diminuíram o investimento em alguma mídia tradicional por conta das mídias 

sociais? 

15. Qual o impacto que as mídias sociais, principalmente o Facebook, provocam na empresa 

no geral?  

16. Na sua visão, quais as tendências futuras para o Facebook? E para as mídias sociais no 

geral?   
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APÊNDICE 2 – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS APLICADAS PARA 
AUTODESK E BRASKEM 

Autodesk  

1. O que motivou a empresa a estruturar as ações em mídias sociais e porque o Facebook foi 

uma das mídias escolhidas? 

A Autodesk iniciou as ações em mídias sociais em 2009. Começou a zero em todos os canais, 

sem nenhum fã ou seguidor ou assinante. Foi se consolidando e aprendendo nesses quatro 

anos e agora está se aproximando rapidamente 12 milhões de fãs, seguidores e assinantes 

distribuídos em 74 propriedades Autodesk, 74 contas oficiais da marca, entre elas o Facebook, 

Twitter e contas no YouTube.  

 

2. Quais os objetivos corporativos traçados para o Facebook? 

Os objetivos gerais da Autodesk em mídias sociais (inclui o Facebook): conduzir atividades 

de acordo com o ciclo de decisão de compras (consultar nosso paper Demystifying Social 

Media), oferecendo conteúdo atraente, nutrir conversas e percepções dos clientes... através de 

mídias sociais adequadas... Nossos objetivos para este ano (2013) estão focados em 

crescimento de audiência e aumentar o engajamento através das nossas 74 principais contas 

de mídia social. Nós definimos engajamento como Facebook PTAT(*) + YouTube comment 

+ YouTube Likes + YouTube Favorites + Twitter Retweets + Twitter replies + Twitter 

favorites. (essas são métricas utilizadas pelas plataformas).  

 

3. E a estratégia? 

Em termos gerais traçamos, a nossa estratégia é focada em quatro áreas: otimização de 

conteúdo para expandir o alcance de audiência em mídias sociais; adequar treinamentos e 

capacitação de produtos para as mídias sociais aproveitando sua escala de alcance; utilizar as 

mídias sociais para conduzir ações piloto, a fim de promover geração de demanda; direcionar 

e incentivar a adesão de comunidades a fim, que estão presentes nas mídias sociais. Além 

disso, a estratégia promove o crescimento orgânico de audiência com links para outras formas 

de contato, como por exemplo websites, e-mail e outras plataformas; o alcance pago através 

de clicks (nos anúncios) e o engajamento com compartilhamento de conteúdo  

 

4. Como a empresa segmenta sua audiência das mídias sociais?  
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Como a Autodesk é uma empresa global, com uma complexidade de produtos, de audiências, 

nós segmentamos de várias maneiras. Geralmente por produtos, por causa da afinidade que a 

nossa audiência mostra com cada produto. Mas nós percebemos também que como nós 

mudamos nossos modelos de negócios nós começamos a segmentar por indústria, para ter 

uma maior integração das soluções e crescer em audiência em cada segmento da indústria. 

Nós também segmentamos por idioma e por localidade. A Autodesk é organizada como um 

modelo de múltiplo hub e modelos de conversação que estão descritos em nossas condutas 

internas (Career Social Strategist).  

 

5. Em termos de quantidade, ainda, qual a ideal no Facebook para considerar um post bem-

sucedido?  

Isso é muito relativo, mas geralmente montamos uma linha base, olhando para o engajamento 

médio em cada canal. Mensagens que ficam acima dessa linha é que consideramos como 

fortes posts, conteúdos. Posso encaminhar alguns links de exemplo. (os links recebidos 

foram): < 

https://www.facebook.com/AutoCAD#!/photo.php?fbid=10151731208839476&set=a.574223

34475.63910.7434219475&type=1&theater >  

< 

https://www.facebook.com/autodesk#!/photo.php?fbid=594485587262738&set=a.181857988

5 

25502.43959.132081383503163&type=1&theater >  

< 

https://www.facebook.com/AutoCAD#!/photo.php?fbid=10151645132569476&set=a.574223

3 

4475.63910.7434219475&type=1&theater >  

 

6. Como é realizado o monitoramento no Facebook? Quais são as métricas utilizadas? 

Especificar. 

Temos empresas que fazem o monitoramento: Buddy Media e Radian6, e também utilizamos 

os indicadores das mídias, conforme comentei. Além disso, nós monitoramos também os 

conteúdos. Nas páginas de produtos os conteúdos são de dicas, truques, tutoriais, atualizações, 

depoimento de clientes e assuntos sobre liderança ou algo que julgamos relevante para esse 

público. Para as marcas, o conteúdo é focado em pensamentos de liderança, anúncios de 

produtos, promos e depoimentos.  
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7. Com que frequência são analisados os resultados no Facebook?  

Minha equipe olha para os resultados de páginas de marcas da Autodesk em uma base mensal. 

Eu olho para os resultados de índice agregado do Facebook, Twitter, YouTube, em toda a 

empresa, em uma base trimestral. 

 

8. Quantas pessoas e departamentos estão envolvidos para gerenciar as ações no Facebook? 

Nós temos cerca de 30 pessoas em toda a empresa que são responsáveis por interagir com o 

público através das mídias sociais. Engajamento direto através delas é muitas vezes parte de 

um papel mais amplo que inclui estratégia e marketing adicional, ou serviços e 

responsabilidades de apoio (áreas mais técnicas) que são escalonados de acordo com a 

necessidade e áreas correspondentes.  

 

9. Além do Facebook, qual(is) seria(m) a(s) mídia(s) social(is) adequadas para trabalhar e 

por quê?   

A Autodesk é uma empresa muito grande e a mídia social é usada para interagir com o 

público através do ciclo de decisão de compras. Aqui vão algumas observações: não há 

dúvidas de que a mídia social tornou-se um driver eficaz de consciência em nossos segmentos 

e para muitas das nossas localidades. Em nossos segmentos estamos começando a ver fortes 

resultados de esforços de geração de demanda no Face. No entanto, também vimos alguns 

sinais de que o Twitter pode ser usado para a demanda, como de inscrições para evento, por 

exemplo, principalmente em alguns países, por exemplo, o Japão. A mídia social também tem 

sido muito utilizada como um canal para se conectar com os defensores e influenciadores, 

visando a fidelização da marca.  

 

10. Vocês enfrentaram resistência de alguns departamentos ou executivos pelo fato de a 

empresa estar presente nas mídias sociais? 

A maioria dos executivos apoia verbalmente a mídia social. Apoio verbal nem sempre se 

traduz em budget ou headcount.  

 

11. Em caso afirmativo, o que foi feito para lidar com esta resistência? E como está a situação 

agora? 

Os interessados em defender as mídias sociais trabalham duro para continuar a provar o valor 

de como a mídia social pode melhorar os resultados do negócio. Com a evolução da 

tecnologia de medição, fica cada vez mais fácil medir os resultados em mídias sociais, 
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servindo como prova forte (de investimentos) e ajudando a validar o papel da mídia social no 

ciclo de compras do cliente. 

Além disso, os executivos em muitas empresas estão procurando por alternativas uma vez que 

o número de spams continuam aumentando e os modelos de negócio mudam constantemente. 

  

12. A empresa tem uma política estruturada de conduta em mídias sociais para os 

funcionários? Como ela é? Os funcionários são motivados a participar desse processo? 

Recebem treinamentos?  

Nossa política motiva e orienta os funcionários a participarem das mídias sociais no geral, 

tanto como representantes da empresa, como conduta individual. Existem cargos que exigem 

um envolvimento com as mídias, porque faz parte da função, então nesses casos há uma 

conduta diferenciada.  

 

13. Como a empresa lida com os comentários negativos?  

Vou passar para você alguns trechos da nossa política de conduta:   

Não remover ou alterar o feedback só porque ele é negativo. Apagar comentários negativos 

ou feedback cria a aparência de que estamos censurando/escondendo alguma coisa e 

desencoraja o diálogo autêntico e aberto. Em vez disso, postar respostas convincentes às 

críticas e considerá-las como oportunidades de crescimento.  

Comentários obscenos ou inadequados devem ser removidos tão rapidamente quanto possível. 

Isso inclui conteúdo ofensivo, denegrindo a imagem da empresa, ou completamente fora do 

contexto. Para comentários limítrofes (uso de palavrões, por exemplo), remova o comentário 

e direcione a conversa para um meio privado... textos extraídos da política de conduta – 

Autodesk Social Media Policy.   

 

14. Vocês diminuíram o investimento em alguma mídia tradicional por conta das mídias 

sociais? 

A mídia social é um novo canal que está sendo usado de forma agressiva em toda a empresa. 

Alguns grupos têm mantido o investimento consistente em canais tradicionais e acrescentado 

a mídia social à mistura. Outros têm diminuído o investimento em canais tradicionais e 

aumentaram o investimento em mídias sociais. 

 

15. Qual o impacto que as mídias sociais, principalmente o Facebook, provocam na empresa 

no geral?  
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A mídia social tem tido um enorme impacto em muitas partes do negócio. Aqui estão algumas 

delas: permite a Autodesk alcançar de forma eficiente os clientes e prospects, com conteúdo 

direcionado através de campanhas tanto orgânicas como pagas; abastece a Autodesk com 

insights que geram informação para as áreas de marketing, produto e estratégias de 

atendimento ao cliente e influencia as relações estratégicas com a mídia especializada.  

 

16. Na sua visão, quais as tendências futuras para o Facebook? E para as mídias sociais no 

geral?  

O Facebook e o Twitter vão continuar a buscar formas de rentabilizar a presença da marca 

(empresas e produtos) em suas plataformas, através de ofertas publicitárias. Acredito que 

ambas as plataformas irão dificultar o envolvimento dos clientes com as marcas, sem gasto 

com publicidade. As plataformas também vão continuar a evoluir, principalmente na 

integração de textos com imagens e vídeo. Também acredito que ambos vão evitar a sua 

interrupção e continuar a investir no sucesso nos próximos 3-4 anos. Tanto o Facebook como 

o Twitter estão sendo desafiados a melhorar suas operações de back-office. Em particular é 

difícil de trabalhar com o Facebook. As marcas estão tomando conhecimento e cada vez mais 

experiências fora da plataforma. O Twitter é mais fácil de se trabalhar, mas também terão de 

enfrentar desafios semelhantes ao do Facebook, devido ao crescimento da demanda por seus 

serviços. Sendo bom ou ruim, as marcas têm as mãos atadas com essas plataformas, devido a 

sua escala de influência e precisam investir em uma presença para se conectar com os 

usuários finais, tanto as empresas como as pessoas, para se relacionarem e gerarem negócios.  

 

 

Questionário Braskem 

1. O que motivou a empresa a estruturar as ações em mídias sociais e porque o Facebook 

foi uma das mídias escolhidas? 

Monitoramos durante 1 ano e percebemos que eram as mídias onde estavam falando de nós. A 

decisão foi: queremos entrar ou não neste diálogo. A Braskem precisava entender o quanto 

pronto ela estava para conversar com estas pessoas. Se nós pensarmos, nós já estávamos lá, a 

turma já estava nas mídias sociais. Tínhamos a decisão da empresa de querer ou não dialogar 

com os seus stakeholders, seus públicos de interesse que são prioritários para a Braskem; 

entrar neste diálogo e abrir de forma transparente a forma de dialogar.  Primeiro desafio nosso 
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foi: como está a presença da Braskem nas mídias sociais? Será que a Braskem precisa atuar 

em mídias sociais? A Braskem é uma das principais empresas do Brasil, e as pessoas não a 

conhecem, como isso pode me ajudar? A primeira etapa que nós estabelecemos foi: entender 

o contexto. Vamos adquirir conhecimento, e desta forma o monitoramento foi uma ferramenta 

essencial para este processo, porque através do monitoramento nós consolidamos o 

conhecimento, e que vamos entender efetivamente deste contexto. O processo de 

monitoramento buscou identificar: saber o que as pessoas falam da marca; se falam da marca; 

sobre o que elas falam dessa marca; a que temas essa marca é associada no dia a dia; se as 

pessoas falam sobre a concorrência; e verificar se outras empresa B2B, com perfil 

semelhante, ou com o mesmo porte a mesma dinâmica de negócios, estão sendo referenciadas 

em mídias sociais. Estabelecemos o monitoramento por um ano para esse processo para tomar 

uma decisão, verificar qual a postura da Braskem nessas ferramentas, e como essas 

ferramentas podem ajudar a Braskem no negócio. Detectamos que existia oportunidade para 

entrar de forma ativa. Porque a marca Braskem tinha um recall, ou seja, mais de mil 

menções/mês referentes à marca foram identificadas nas mídias sociais. Eram menções 

diversas, muitas delas associadas a colaboradores, mas também muitas estavam falando sobre 

temas aos quais a Braskem tem interesse e ou ligação direta. Percebemos também que um dos 

temas principais e alguns pilares fundamentais da Braskem não estavam sendo apropriados 

por outras marcas, e quando as pessoas falavam, falavam de forma equivocada sobre aquele 

determinado tema. Então entendemos que temos um recall, identificamos 54 perfis no 

Facebook intitulados Braskem que foram construídos por n pessoas, colaboradores ou não, 

integrantes (no caso da Braskem, porque a Braskem chama colaboradores de integrantes) 

estavam criando páginas no Facebook, no Twitter e ainda no Orkut, ou seja, nós estamos 

presentes. A questão era de assumir essa presença, com a nossa voz, a nossa postura. E foi 

então que estabelecemos um objetivo: nós vamos agregar valor através de mídias sociais. E 

nós percebemos que esta mídia social tinha um papel fundamental para apoiar na gestão da 

reputação da marca. 

 

2. Quais os objetivos corporativos traçados para o Facebook? 

Foi detectado que a Braskem tem uma boa reputação para as pessoas que conhecem esta 

empresa, mas muito poucas pessoas a conhecem, então nós precisamos aumentar a quantidade 

de pessoas, porque teoricamente nós vamos manter uma boa reputação com um número maior 

de pessoas. Foi com esse objetivo que nós estamos trabalhando desde agosto de 2012, quando 

nós entramos com a fan page Braskem no ar. 
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3. E a estratégia? 

Nós tínhamos que apresentar a Braskem a um número maior de pessoas e também defender 

alguns de nossos valores, alguns de nossos pilares. Nós sintetizamos esses cinco valores, num 

valor principal que é o tema sustentabilidade, como é que nós falamos sobre o tema 

sustentabilidade. Este é o nosso guarda-chuva, nós temos esses pilares efetivos de conteúdo e 

temos temas relevantes e dessa forma começamos a ficar mais estruturados, mais organizados 

para a comunicação nas mídias sociais. Os pilares são: inovação, servir as pessoas e química. 

E criamos quadrantes específicos de temas relevantes para a marca: o institucional é aquilo 

que a Braskem quer transmitir baseado nas suas estratégias; a química e o quanto ela ajuda no 

desenvolvimento; o plástico no dia a dia que mostra para as pessoas como o plástico está 

presente na vida, e como é fundamental para o seu conforto; falar sobre o nosso 

posicionamento que é olhar para o mundo de uma forma diferente; os três Rs (reduzir, 

reutilizar, reciclar) que fazem parte do processo de reutilização; e falar sobre a água porque 

2013 é o ano mundial da água. Dessa forma, estabelecidos os pilares e os temas, nós 

estruturamos nosso plano editorial. 

 

4. Como a empresa segmenta sua audiência das mídias sociais?  

Para nós, os stakeholders prioritários são as comunidades de entorno. A Braskem tem plantas 

industriais no Sul, São Paulo, Rio, Alagoas e Bahia, então são essas comunidades que estão 

no entorno que queremos próximos, e detectamos que muito dos integrantes, que são os 

funcionários da empresa, interagem também. Dessa forma estabelecemos dois públicos muito 

fortes que Braskem trabalha no Facebook. É claro que sabemos que existe a sociedade no 

geral. Por exemplo, no Twitter encontramos muito mais formadores de opinião e imprensa, e 

sabemos exatamente com quem estamos conversando. São pessoas que normalmente 

conhecem o processo, entendem quem é a Braskem. Nós queremos cada vez mais ampliar 

esta familiaridade, mas não precisamos de altos volumes imediatos. Como nós não somos 

uma empresa que precisa estar o tempo todo testando novas ferramentas, nós pegamos o 

Twitter, que é uma ferramenta que tem um conceito de entrega de conteúdo e utilizamos o 

Twitter basicamente para apoio da assessoria de imprensa, ou então para divulgarmos nossas 

ações institucionais. Hoje contamos com um pouco menos de 1000 seguidores, mas são 

seguidores muito bem alinhados com aquilo que precisamos entregar para eles. São 

jornalistas, blogueiros que falam sobre o nosso tema. E escolhemos o Facebook como sendo a 

ferramenta onde nós vamos fazer o relacionamento e entregar os nossos pilares de marca. Nós 
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entramos em agosto de 2012, só que este processo começou em maio de 2011, quando 

tivemos a primeira reunião falando sobre mídias sociais.  

 

5. Em termos de quantidade, ainda, qual a ideal no Facebook para considerar um post bem- 

sucedido?  

Estamos crescendo organicamente. Não temos este ideal. Nossa agência acredita que um 

número bom seria, ter como meta para daqui um ano, triplicar este número, fazendo alguns 

esforços de ativações. 

 

6. Como é realizado o monitoramento no Facebook? Quais são as métricas utilizadas? 

Especificar. 

O monitoramento é feito pela agência por meio da ferramenta Skeers. Estamos aprovando um 

índice de imagem até o fim deste ano. Agora temos crescido de forma orgânica, então em sete 

meses de presença em mídias sociais, já estávamos com 11 mil fãs e agora com 16 mil e 

pouco. Como expliquei não precisamos ter altos volumes imediatos. Claro que se tiver 

alguma ação de marketing que tenha relevância para Braskem conquistar mais fãs e agregar 

valor a sua imagem e reputação, então vamos fazer, mas o objetivo final não é dar Boom, dar 

subidas de fãs num dia. Como o objetivo não é conquistar um milhão de fãs, é a gestão de 

reputação, de imagem da marca, então fazemos uma análise muito mais qualitativa nesse 

processo. Cada post faz parte de séries de conteúdo que estabelecemos e monitoramos, e 

avaliamos, por exemplo, o número de “curtir”, de comentários, que tipo de comentários foram 

feitos. Neste aspecto, é mais qualitativa. Obviamente olhamos para números quantitativos. É 

importante mostrar mensalmente para a diretoria de comunicação que nós estamos crescendo, 

sem nenhuma ação específica de ativação de marketing na fan page, que ela cresceu de forma 

orgânica. São pessoas que pegam o nosso conteúdo e compartilham com outras, e trazem 

novos fãs. Isso também está ligado a nossa forma de conduzir as ações nas mídias sociais. 

Não queremos “comprar” fãs, não queremos fazer uma ativação e termos um número maior, 

queremos crescer de forma sustentada. Nós temos indicadores, índices de sentimento, 

polarizamos todas as ocorrências que falam da nossa marca, e se essas ocorrências têm 

crescido ou não, comparamos com empresas semelhantes a nós (outras empresas B2B) e até 

mesmo com nossos concorrentes. Dessa forma entendemos o porquê cada post é criado, seu 

objetivo, ou o objetivo de uma série. Por exemplo, para o plástico no dia a dia já fizemos 

vários posts, e vamos completando essas séries que reforçam cada vez mais os pilares de 

forma estratégica. Às vezes, como dica para quem quer começar, ou para quem está nas 
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mídias, olhem primeiro para a estratégia de longo prazo da empresa, estabeleçam os pilares 

que a marca tem que trazer, qual é o posicionamento da marca. Dentro desse posicionamento 

estabeleça palavras-chave e temas que tenham a ver com o negócio da empresa. Existe um 

grande indicador que também pode ser utilizado, talvez não por quem está começando que é o 

próprio histórico da empresa nas mídias sociais.   

 

7. Com que frequência são analisados os resultados no Facebook?  

Os dados são analisados diariamente, mas os relatórios que recebemos são mensais.  

 

8. Quantas pessoas e departamentos estão envolvidos para gerenciar as ações no Facebook? 

São quatro pessoas envolvidas, de formas e níveis diferentes. Uma pessoa que faz o 

monitoramento em conjunto com a agência diariamente e prepara as respostas. Os demais são: 

coordenação, gerência e diretoria e estão envolvidos em níveis diferentes de complexidade, 

caso a caso. 

 

9. Além do Facebook, qual(is) seria(m) a(s) mídia(s) social(is) adequadas para trabalhar e 

por quê?   

Linkedin, mas ainda estamos em processo de avaliação e conversa com eles. 

 

10. Vocês enfrentaram resistência de alguns departamentos ou executivos pelo fato da 

empresa estar presente nas mídias sociais? 

Quando nós fazemos parte de uma empresa B2B, e atua num mercado químico e 

petroquímico, formado por engenheiros que entendem muito do processo e também por 

administradores, fazer um movimento para ir para as mídias sociais, precisa de muita 

reflexão. Por quê? Porque nós estamos falando de imagem e reputação. E que muitas vezes 

um passo em falso, ou alguma crise que aconteça tem impacto imediato. Então a discussão 

internamente foi convencer os diretores, que não eram só os diretores das áreas de marketing, 

ou comunicação que estão dentro da nossa vice-presidência, ou de sustentabilidade, que estes 

já estavam convencidos e acreditam nessa movimentação, era muito mais levar para as áreas 

industriais o quão relevante é a presença nas mídias sociais. Então foi o convencimento muito 

mais nas áreas industriais, porque segurança é um valor para a Braskem inegociável, 

segurança é em primeiro lugar, todos os momentos de risco, ou de parada de indústria, toda a 

parada de manutenção, todo o movimento que é feito é muito delicado. Principalmente as 

áreas industriais precisavam entender: primeiro que as pessoas que trabalham nos turnos já 
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estavam conectadas nas mídias sociais, seja pelo celular ou qualquer outro aparelho; segundo, 

precisávamos entender o quanto pronto estávamos para conversar com estas pessoas. E eu te 

falo que, mesmo depois de um tempo já na área, em alguns momentos ainda escuto de 

algumas pessoas, mas por que temos que estar em mídias sociais? Eu não consigo ver a 

relevância. É aí que entra o trabalho de estar presente principalmente nos comitês de crise. 

Num momento que estive no Rio de Janeiro, em uma das simulações de gestão de crise, que 

isso também é relevantíssimo para a Braskem, nós temos simulados, treinamentos, 

capacitação de pessoal, porque não adianta num momento de crise você querer se organizar, 

você já precisa estar organizado antes. E nós já tínhamos alguns pequenos exemplos, quando 

entramos nas mídias sociais, exemplos de crises pequenas. Nós conseguimos captar o quão 

relevante foi estar preparado para a crise e estar presente na mídia, que quando foi publicado 

o comunicado oficial do que estava acontecendo, a comunidade do entorno, os próprios 

integrantes e pessoas que interagem na nossa página, todo mundo canalizou para lá, todo 

mundo entendeu que aquele era o canal oficial da empresa, onde estávamos falando de forma 

transparente, o que tinha ocorrido, como tinha ocorrido, em que horário tinha ocorrido, o que 

estava sendo feito, e após uma hora e meia, a crise cessou! Então, para diretor industrial 

daquela planta em que aconteceu o fato, ele constatou: Entendi o quão relevante isso aí é para 

a gente. Não simplesmente para segurar a informação, mas para canalizar para onde tem que 

ser certo, para onde você levar, para deixar a especulação de lado. E a empresa realmente tem 

que informar o que está acontecendo para as pessoas certas. E as pessoas interagem: “Pessoal, 

se vocês querem a comunicação transparente, eis aqui a resposta, a Braskem acabou de 

postar”. Para nós isso é fundamental. Ter alguém que não conhecemos, falando da empresa e 

defendendo o que a empresa faz. Então, voltando à pergunta, o desafio inicial foi convencer 

internamente de fato as pessoas que estão muito ligadas nas áreas de segurança industrial, que 

às vezes não entendem o que a mídia social pode fazer para contribuir no fortalecimento da 

imagem da reputação.  

 

11. Em caso afirmativo, o que foi feito para lidar com esta resistência? E como está a 

situação agora? 

Já respondido. 

 

12. A empresa tem uma política estruturada de conduta em mídias sociais para os 

funcionários? Como ela é? Os funcionários são motivados a participar desse processo? 

Recebem treinamentos?  
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Na nossa cultura organizacional, temos que influenciar e não impor. Entendemos que por 

meio de cases reais que já aconteceram em algumas regiões com resultados positivos na ação 

nas mídias sociais, podemos ir influenciando cada líder mais resistente. Temos um guia de 

boas práticas, como disse em nossa cultura a confiança no Ser Humano é fundamental para a 

relação entre Líder x Liderado e com a empresa, então não vamos impor. Cada um deve ler o 

guia de boas práticas e usar o bom senso. Construímos um plano editorial, estabelecemos um 

fluxo de produção e aprovação e revisão de conteúdo que é uma característica do B2B, onde 

existe mais formalidade. Há muito mais receio em publicar certas informações. A mídia social 

é um ambiente menos formal, mais do dia a dia, mas essas empresas são mais conservadoras, 

devido a sua dinâmica de negócios. Estabelecemos um fluxo de aprovação, onde temos a 

certeza e até a antecipação de conteúdo para a publicação. Isso acaba engessando um pouco o 

processo, mas garante que ele seja bem feito. Isso não quer dizer que a Braskem não tenha 

uma dinâmica de publicação de conteúdo, mas hoje, por exemplo, nós já estamos criando 

conteúdos que vamos publicar em novembro, porque temos essa dinâmica de aprovação. 

 

13. Como a empresa lida com os comentários negativos?  

Sempre avaliamos e respondemos o que realmente tem bom senso, seja negativo ou positivo.  

 

14. Vocês diminuíram o investimento em alguma mídia tradicional por conta das mídias 

sociais? 

Não. 

 

15. Qual o impacto que as mídias sociais, principalmente o Facebook, provocam na empresa 

no geral?  

 

16. Na sua visão, quais as tendências futuras para o Facebook? E para as mídias sociais no 

geral? Nunca sabemos o que está por vir, mas tenho certeza que a cultura da 

convergência e participativa será cada vez mais forte, não tem volta. Não sei se será via 

Facebook e ou Twitter ou outros, mas acredito que a cada dia cria-se uma forma nova de 

comunicação e que está muito mais relacionado ao comportamento e à forma como nos 

relacionamos com nossos stakeholders do que com a tecnologia. 
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APÊNDICE 3 – DADOS COLETADOS PARA A ANÁLISE DE CONTEÚDO 

Caso 1 - Autodesk  
 

 
Quadro 1 - Mensagens da Autodesk: demonstrativo entre métricas do Facebook e temas abordados pelos posts – 
quarto trimestre de 2012. 
 

 
Quadro 2 - Mensagens da Autodesk: demonstrativo entre métricas do Facebook e temas abordados pelos posts – 
segundo trimestre de 2013. 
 
 
 
 

Data Dia	  da	  semana	   Curtir Comentar Compartilhar Tema	  abordado Dia	  da	  postagem OBS
04/10/12 quinta-‐feira 62 2 16 eventos 03/10/2012 workshop
08/10/12 segunda-‐feira 44 5 11 Experiências	  compartilhadas 08/10/2012 Sustainable	  Design
12/10/12 sexta-‐feira 47 1 18 Experiências	  compartilhadas 12/10/2012 Sustainable	  Design
16/10/12 terça-‐feira 12/10/2012
20/10/12 Sábado 17 2 0 Treinamento 17/10/2012 Sustainable	  Design
24/10/12 quarta-‐feira 17/10/2012
28/10/12 Domingo 18/10/2012
01/11/12 quinta-‐feira 89 1 29 Experiências	  compartilhadas 30/10/2012
01/11/12 quinta-‐feira 42 2 1 Institucional 30/10/2012 Halloween
06/11/12 terça-‐feira 53 5 6 Experiências	  compartilhadas 05/11/2012 Sustainable	  Design
06/11/12 segunda-‐feira 150 7 48 Experiências	  compartilhadas 06/11/2012 Autodesk	  Clean	  Partner	  Program
09/11/12 sexta-‐feira 62 0 11 Produtos 08/11/2012 IDEA	  Studio
09/11/12 sexta-‐feira 58 6 6 Produtos 09/11/2012 123D	  Design	  -‐	  app	  
13/11/12 terça-‐feira 16 0 3 eventos 12/11/2012 futuro
17/11/12 Sábado eventos 12/11/2012
21/11/12 quarta-‐feira 123 1 20 Treinamento 21/11/2012 Autodesk	  University
25/11/12 Domingo 49 6 4 Institucional 23/11/2012
29/11/12 quinta-‐feira 61 4 13 Treinamento 26/11/2012 Autodesk	  University
03/12/12 segunda-‐feira 26/11/2012
07/12/12 sexta-‐feira 9 5 1 Institucional 07/12/2012 Pesquisa	  sobre	  Autodesk
11/12/12 terça-‐feira 71 1 5 Institucional 11/12/2012
15/12/12 Sábado 55 6 2 Institucional 12/12/2012
19/12/12 quarta-‐feira Institucional 12/12/2012
23/12/12 Domingo Institucional 12/12/2012
27/12/12 quinta-‐feira Institucional 12/12/2012
31/12/12 segunda-‐feira Institucional 12/12/2012

Data Dia	  da	  semana	   Curtir Comentar Compartilhar Tema	  abordado Dia	  da	  postagem OBS
04/04/13 quinta-‐feira 82 4 27 Institucional 27/04/2013 Inovação
08/04/13 segunda-‐feira 49 5 17 Institucional 05/04/2013 futuro
12/04/13 sexta-‐feira 90 4 11 Institucional 10/04/2013 Autodesk	  Milão
16/04/13 terça-‐feira 81 0 18 Experiências	  Compatilhadas 15/04/2013 Phones	  modulares	  
20/04/13 Sábado 114 6 29 Produtos 17/04/2013 Autodesk	  homestyler	  app
24/04/13 quarta-‐feira 34 2 4 Experiências	  Compartilhadas 24/04/2013 AutoCAD	  Design	  Suite
24/04/13 quinta-‐feira 151 6 0 Institucional 24/04/2013
28/04/13 Domingo 81 3 24 Institucional 26/04/2013 Inovação	  -‐	  3D	  printr
02/05/13 quinta-‐feira 14 0 0 eventos 01/05/2013 Design	  Night	  -‐	  77	  pessoas	  compareceram

06/05/13 segunda-‐feira 319 11 612 Experiências	  Compartilhadas 04/05/2013 Autodesk	  Inventor	  
10/05/13 sexta-‐feira 27 1 3 Institucional 10/05/2013
14/05/13 terça-‐feira 47 0 12 Institucional 13/05/2013
18/05/13 Sábado 131 0 14 Produtos 16/05/2013 Autodesk	  Fusion	  360
22/05/13 quarta-‐feira 60 1 20 Institucional 21/05/2013 CAD	  para	  crianças
26/05/13 Domingo 21/05/2013
30/05/13 quinta-‐feira 26 0 2 eventos 30/05/2013 Design	  Night	  -‐	  65	  pessoas	  compareceram

03/06/13 segunda-‐feira 30/05/2013
07/06/13 sexta-‐feira 19 1 0 eventos 06/06/2013 Design	  Night	  -‐	  65	  pessoas	  compareceram

11/06/13 terça-‐feira 100 4 17 eventos 11/06/2013 Design	  Night	  -‐	  65	  pessoas	  compareceram

15/06/13 Sábado 30 1 2 Institucional 12/06/2013
19/06/13 quarta-‐feira 12/06/2013
23/06/13 Domingo 12/06/2013
27/06/13 quinta-‐feira 11 0 0 Institucional 27/06/2013 enquete
31/06/13 segunda-‐feira 27/06/2013
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Caso 2 - Braskem 

 
Quadro 3 - Mensagens da Braskem: demonstrativo entre métricas do Facebook e temas abordados pelos posts – 
quarto trimestre de 2012 
 
 

 
 
Quadro 4 - Mensagens da Braskem: demonstrativo entre métricas do Facebook e temas abordados pelos posts – 
segundo trimestre de 2013.  

Data Dia	  da	  semana	   Curtir Comentar Compartilhar Total Tema	  abordado Dia	  da	  postagem
04/10/12 quinta-‐feira 66 2 1 69 Institucional 04/10/2012
04/10/12 quinta-‐feira 89 4 60 153 3Rs 04/10/2012
08/10/12 segunda-‐feira 69 0 2 71 Plástico	  no	  dia-‐a-‐dia 08/10/2012
12/10/12 sexta-‐feira 121 1 68 190 Olhar	  para	  o	  mundo	  de	  uma	  forma	  diferente	   11/10/2012
16/10/12 terça-‐feira 103 0 4 107 Olhar	  para	  o	  mundo	  de	  uma	  forma	  diferente	   15/10/2012
20/10/12 Sábado 100 4 17 121 Plástico	  no	  dia-‐a-‐dia 18/10/2012
24/10/12 quarta-‐feira 73 0 2 75 Institucional 24/10/2012
28/10/12 Domingo 38 1 15 54 3Rs 26/10/2012
01/11/12 quinta-‐feira 67 4 3 74 Olhar	  para	  o	  mundo	  de	  uma	  forma	  diferente	   01/11/2012
01/11/12 quinta-‐feira 217 5 3 225 Institucional 01/11/2012
05/11/12 segunda-‐feira 50 6 13 69 Institucional 05/11/2012
09/11/12 sexta-‐feira 37 4 3 44 Institucional 08/11/2012
13/11/12 terça-‐feira 76 22 78 176 Institucional 13/11/2012
17/11/12 Sábado 91 1 4 96 Institucional 16/11/2012
21/11/12 quarta-‐feira 72 9 20 101 Institucional 21/11/2012
25/11/12 Domingo 75 0 28 103 Institucional 25/11/2012
29/11/12 quinta-‐feira 87 0 1 88 Água 29/11/2012
03/12/12 segunda-‐feira 68 2 2 72 Institucional 03/12/2012
07/12/12 sexta-‐feira 154 5 29 188 Institucional 07/12/2012
11/12/12 terça-‐feira 20 4 30 54 Institucional 11/12/2012
15/12/12 Sábado 1497 75 329 1901 Institucional 14/12/2012
19/12/12 quarta-‐feira 79 0 0 79 3	  Rs 19/12/2012
23/12/12 Domingo 125 8 27 160 Institucional 23/12/2012
23/12/12 Domingo 117 7 20 144 Institucional 23/12/2012
27/12/12 quinta-‐feira 23 7 0 30 Institucional 27/12/2012
31/12/12 segunda-‐feira 181 0 36 217 Institucional 31/12/2012

Data Dia	  da	  semana	   Curtir Comentar Compartilhar Total Tema	  abordado Dia	  da	  postagem
04/04/13 quinta-‐feira 41 1 1 43 Institucional 04/04/2013
08/04/13 segunda-‐feira 66 0 18 84 Plástico	  no	  dia-‐a-‐dia 08/04/2013
12/04/13 sexta-‐feira 119 0 93 212 Olhar	  para	  o	  mundo	  de	  uma	  forma	  diferente	   12/04/2013
12/04/13 sexta-‐feira 94 1 20 115 Institucional 12/04/2013
16/04/13 terça-‐feira 92 1 11 104 Institucional 16/04/2013
20/04/13 Sábado 68 0 14 82 Institucional 19/04/2013
24/04/13 quarta-‐feira 59 1 14 74 Institucional 23/04/2013
28/04/13 Domingo 109 2 19 130 Institucional 26/04/2013
02/05/13 quinta-‐feira 278 3 152 433 Institucional 01/05/2013
06/05/13 segunda-‐feira 01/05/2013
10/05/13 sexta-‐feira 256 15 66 337 Institucional 09/05/2013
14/05/13 terça-‐feira 09/05/2013
18/05/13 Sábado 92 2 34 128 Institucional 15/05/2013
22/05/13 quarta-‐feira 124 1 30 155 Institucional 21/05/2013
26/05/13 Domingo 106 1 3 110 Institucional 23/05/2013
30/05/13 quinta-‐feira 58 2 8 68 Institucional 28/05/2013
03/06/13 segunda-‐feira 28/05/2013
07/06/13 sexta-‐feira 67 0 5 72 Institucional 06/06/2013
11/06/13 terça-‐feira 24 0 0 24 Institucional 10/06/2013
11/06/13 terça-‐feira 94 9 308 411 Institucional 10/06/2013
15/06/13 Sábado 143 2 81 226 Olhar	  para	  o	  mundo	  de	  uma	  forma	  diferente	   14/06/2013
19/06/13 quarta-‐feira 217 3 67 287 Institucional 18/06/2013
23/06/13 Domingo 59 2 3 64 Institucional 21/06/2013
27/06/13 quinta-‐feira 112 3 22 137 Institucional 26/06/2013
27/06/13 quinta-‐feira 98 1 3 102 Institucional 26/06/2013
31/06/13 segunda-‐feira 26/06/2013


