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Resumo 

 

Este trabalho busca levantar, a partir dos pensamentos de pesquisadores das 

áreas de Comunicação Organizacional, Redes Sociais e de reflexões clássicas de 

Goffman e Maffesoli, questões acerca da comunicação no âmbito empresarial no 

que se refere ao relacionamento com seus públicos de interesse em tempos de 

interatividade e representações no ambiente virtual. Com foco no maior site de 

rede social do mundo, o Facebook, é apresentado um panorama dos desafios e 

oportunidades das organizações a partir da possibilidade de aproximação do 

interlocutor com as marcas. Já são mais de 15 milhões as páginas empresariais 

(Fan Pages) no mundo, e esse canal de comunicação se consolida a cada dia 

como espaço institucional de informações relevantes e estratégicas sobre a 

marca, na pretensão de estabelecer vínculos e percepções positivas em seus fãs, 

os usuários. Uma breve análise sobre a Fan Page do Guaraná Antarctica – página 
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atualmente em primeiro lugar em número de fãs no Brasil – é utilizada como 

exemplo neste artigo. 

 

Palavras-Chave: Comunicação Organizacional; Imagem; Facebook; 

Representações. 

 
Introdução 
 

A globalização3 traz ao mundo mudanças estruturais, culturais, econômicas e 

organizacionais, e abala a estabilidade identitária do indivíduo e de instituições 

que, pelas tradições, pareciam inabaláveis e inalteráveis. É a chamada “crise de 

identidade”, abordada por Hall (2006). Esse cenário de transformações gera novos 

desafios para as organizações, em seus sistemas e práticas de gestão – 

especialmente na área de Comunicação, para que possam sobreviver numa 

sociedade saturada de informações e atrativos.  

 

Nesse novo contexto, faz-se necessária a superação de modelos funcionalistas de 

comunicação, amplamente aplicados no contexto empresarial e cuja ênfase 

estava na transmissão de mensagens e no controle. Esses modelos dão lugar a 

outras formas de interação, nas quais os agentes envolvidos estão implicados 

num processo permanente de compartilhamento e disputa de sentidos. (NEIVA; 

BASTOS; LIMA, 2012, p.186) 

 

O Facebook, site de rede social com maior abrangência no mundo hoje - com 

seus mais de um bilhão de usuários mensais ativos, e que “entretêm milhares de 

pessoas conectadas simultaneamente” (ROSA;SANTOS, 2013, p.9), atrai a cada 

segundo mais e mais adeptos ao seu universo interativo e relacional. Segundo os 

                                                            
3 O termo é aqui utilizado para designar o fenômeno mundial do fim do século XX e início do século 
XXI, que altera as noções de espaço e tempo, decorrente principalmente do advento da internet e 
outras tecnologias (BAUMAN, 1999). 



 
 

pesquisadores da área de Psicologia, Rosa e Santos (2013, p.43), durante 

imersão nas redes sociais ocorre o Processo de Negociação de Identidades, em 

que o usuário se recria ao experimentar formas de “ser” e realiza trocas simbólicas 

baseadas “na contemplação de interesses variados oriundos dos atores, das 

instituições e das organizações envolvidas na trama das chamadas ações sociais.” 

Em um primeiro momento, pensamentos acerca da representação de papéis na 

vida cotidiana em diálogo com a nova realidade relacional serão abordados e, 

posteriormente, refletidos especificamente sobre a Comunicação Organizacional e 

mudanças no relacionamento das empresas com os consumidores, decorrentes 

do advento dos sites de redes sociais – em particular, o fenômeno Facebook. 

Finalmente, apresentaremos, como exemplo, uma breve análise da estratégica 

utilizada pela página empresarial do Guaraná Antarctica, hoje com mais de 17 

milhões de fãs. 

 

Representação e o caráter efêmero das relações sociais 
 

“O mundo, na verdade, é uma reunião” (GOFFMAN, 1985, p.41). Após reflexão, 

vê-se que o autor escreveu há mais de 25 anos sobre a realidade construída 

fortemente na atualidade, em tempos de negociações simbólicas nos sites de 

redes sociais, de representações de imagens individuais e empresarias. Em sua 

obra, Goffman (1985) focou suas ideias no que chama de segundo tipo de 

expressão do indivíduo, no que ele emite, no “tipo mais teatral e contextual, de 

natureza não-verbal e presumivelmente não intencional, quer esta comunicação 

seja arquitetada propositalmente ou não” (GOFFMAN, 1985, p.14). Para a 

concretização desta forma comunicativa, o autor faz uma analogia ao teatro, em 

que as coações de interação se fazem presentes: o ator, aquele que tem por 

objetivo controlar as impressões transmitidas, sustentando um posicionamento 

particular da situação, tentando passar sua imagem como realidade a fim de 

conquistar o tratamento e retorno desejados; o observador, que seria a “vítima” do 

processo caso seja alcançado o intuito do ator de atingir a influência do outro 



 
 

sobre determinada realidade; a fachada, que consiste nos aparatos utilizados 

durante uma representação, os instrumentos da encenação; a idealização, o 

direcionamento do ator em parecer de uma classe diferente do que a que 

pertence, a fim de casar com os valores oficiais comuns da sociedade; e o 

autocontrole, explicitado a seguir. 

 

Para que a encenação atinja os resultados esperados, o ator precisa manter uma 

linha comportamental e expressiva, e não cometer falhas em sua comunicação, 

escondendo aspectos não compatíveis ao que deseja transmitir. É o que Goffman 

(1985, p.54) chama de “manutenção do controle expressivo”. A credibilidade da 

plateia pode, então, ser alterada e a reputação do ator abalada se o mesmo 

escorregar em um detalhe, involuntariamente. Como reforça Goffman (1985, p.64-

65), “dificilmente haverá uma profissão ou relacionamento cotidiano legítimo cujos 

atores não se entreguem a práticas secretas incompatíveis com as impressões 

criadas.” 

 

Apesar da configuração dos sites de redes sociais ser através da escrita e da 

imagem, em especial se tratando do Facebook, foco dessa pesquisa, e não como 

Goffman caracterizaria de natureza “não-verbal”, podemos, a partir dos 

posicionamentos levantados acima, relacionar o contexto interativo das redes com 

os pensamentos do clássico “A representação do eu na vida cotidiana” 

(GOFFMAN, 1985).  Nesse espaço virtual, o ator – aqui compreendido como um 

sujeito ou uma marca/empresa, objetiva transmitir percepções positivas de suas 

imagens, enquadrando discursos e utilizando elementos estrategicamente para 

que possam ser aceitos pelos observadores, pelo público, pelos interlocutores – 

uma vez que não seria coerente analisar a comunicação realizada no Facebook 

como de via única, como se ali houvesse um receptor estático, e sim como um 

palco de interações polifônicas em que os “observadores” têm poder de fala e 

constestação. Por esse potencial possibilitado pelo meio, a “manutenção do 

controle expressivo” é ação contínua e indispensável principalmente às 



 
 

organizações – o espaço é monitorado permanentemente a fim de captar 

possíveis deslizes na comunicação, ou mesmo manifestações iniciadas pelos 

próprios interlocutores por detectarem máscaras nos dicursos, realizando uma 

ponte entre a imagem e a realidade. O zelo pela transparência nunca então foi tão 

valorizado no relacionamento empresa-consumidor, uma vez que pelo fácil acesso 

a informações e experiências, as representações podem ser descobertas e se 

reverterem em crises.  

 

Maffesoli (1998, p.108), na segunda edição de “O Tempo das Tribos”, nos traz os 

conceitos de social e sociabilidade, que também interagem com as discussões da 

contemporaneidade, uma vez que o social seria a função mais estável do 

indivíduo na sociedade, e a sociabilidade a representação dos seus diversos 

papéis, dialogando com a visão teatral de Goffman, e utilizando como cerne o 

tribalismo por acreditar que, “mudando o seu figurino” o sujeito vai assumir o seu 

lugar nas variadas tribos que participa. E o site de rede social sendo um dos 

palcos de atuação de alta frequência a muitos sujeitos do hoje, esses irão moldar 

seus comportamento segundo seus objetivos de percepção do outro, assim como 

as organizações assumem novos papéis nas redes sociais, mais informais, 

objetivas e apostando em conteúdos antes não explorados, principalmente o 

humor, característica muito presente no Facebook, a fim de se inserirem em um 

universo diferente do face a face, inflado de mensagens lutando pela atenção do 

interlocutor.  

 

O autor também pontua sobre o sentimento de pertença – tão almejado pelas 

organizações em relação aos seus públicos de interesse, e sua reafirmação no 

meio tecnológico, sendo um “modelo de uma nova aldeia global” (MAFFESOLI, 

1998, p.194).  

 

A única diferença notável, característica da galáxia eletrônica, é a temporalidade 

própria dessas tribos. Na verdade, ao contrário do que, geralmente essa noção 



 
 

sugere, o tribalismo que tratamos pode ser perfeitamente efêmero, e se organiza 

conforme a ocasião que se apresentam. (...) Cada uma delas [as tribos] tem 

durações variáveis de vida, conforme o grau de investimento de seus 

protagonistas. (MAFFESOLI, 1998, p.195) 

 

No caso das organizações, um dos seus objetivos hoje, no quesito construção e 

manutenção de imagem, consiste em conseguir a adesão dos indivíduos em seus 

espaços nas redes sociais – no caso do Facebook, da Fan Page, assunto 

abordado mais adiante. Uma vez que existe a característica efêmera no 

pertencimento a um grupo, pressupõe-se que tratando-se das gerações atuais, 

ainda mais fluidas em seus laços, e de interações mediadas pela tecnologia, esse 

desprendimento torna-se ainda mais constante. “Descurtir” uma página 

empresarial no Facebook devido a uma veiculação que não se articula aos valores 

de um sujeito dura um segundo, diferentemente de desfazer um laço 

pessoalmente. Envolver pessoas, então, se apresenta como uma missão cada vez 

mais difícil às organizações, nesse “território simbólico” abordado por Maffesoli: 

 

Nesse sentido a delimitação territorial (quero lembrar que é 

território físico e território simbólico) é estruturalmente 

fundadora de múltiplas socialidades. Ao lado da reprodução 

direta, existe uma reprodução indireta que não depende da 

vontade dos protagonistas sociais, mas deste efeito de 

estrutura que é o par “atração-repulsa” (MAFFESOLI, 1998, 

p.197). 

 

Comunicação Organizacional e o relacionamento com o público: novas 
configurações midiáticas 
 

É nessa conversação em rede que nossa cultura está sendo interpretada e 

reconstruída. Recuero, 2012, p.18 



 
 

 

Cada sujeito tem o valioso poder de tornar-se um “usuário-mídia”4. Eis uma das 

características centrais da cultura mais recente em que vivemos, seja como a 

queiramos nomear: Era da Informação; Era do Conhecimento; Era da Mobilidade; 

ou, ainda melhor – a Era do Compartilhamento. Esse potencial significa a 

condição de atuarmos, individual ou coletivamente, como autores, criadores, 

apresentadores, enfim, como produtores e difusores de conteúdos e imagens 

próprias. Ao invés dos veículos tradicionais que nos acompanham pela história e 

evolução da comunicação, as mídias sociais neste momento significam – dentro 

do antigo esquema de Laswell conhecido pelos pesquisadores da área – o “canal” 

central dessa Era Compartilhada, onde emissores e receptores intensamente 

ativos elaboram suas mensagens e constroem relações, vínculos e significados: 

“compartilhamento de conteúdo e travamento de diálogos/conversações são os 

grandes pilares das mídias sociais” (TERRA, 2012, p. 203). 

 

Inevitável o foco de análise no Facebook ao se tratar dessa nova era, a 

revolucionária criação do então estudante Mark Zuckerberg, em 2004, que mais 

cresce no mundo. Em 14 de setembro de 2012, anunciou-se o inevitável: o 

Facebook atingiu a marca dos um bilhão de usuários mensais ativos – e 600 

milhões de usuários em aparelhos móveis. Segundo a empresa, o quinteto 

mundial com mais usuários são Brasil, Índia, Indonésia, México e Estados 

Unidos.5  

 

Em setembro de 2013, foram contabilizados 76 milhões de brasileiros no 

Facebook.6 Sujeitos que utilizam a atual maior rede social online do mundo como 

                                                            
4 Termo utilizado por Terra (2012). 
5Dados divulgados pelo Portal G1 em Outubro de 2012 - Globo 
<http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/10/facebook-atinge-1-bilhao-de-usuarios-ativos-
mensais.html> 
6 Dados divulgados pelo Portal G1 em Setembro de 2013 - Globo 
<http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/09/brasil-e-o-2-pais-com-mais-usuarios-que-entram-
diariamente-no-facebook.html> 



 
 

agenda, espaço de debates, exibicionismo, troca de informações de empregos, 

compras, marketing, entre outros fins. As redes sociais na internet, de modo geral, 

“configuram uma praça pública” e alimentam a “prática social” por possibilitar a 

expressividade individual na interação coletiva (ROSA; SANTOS, 2013, p.7-8).  

 

No passado, encontrar referências e informações sobre marcas, empresas, 

produtos e serviços era uma tarefa mais presencial, do “boca-a-boca”, enquanto 

online o conteúdo se restringia aos sites institucionais, responsáveis mais por 

serem cartões de visita estáticos (que confirmam a existência das empresas), e 

não um espaço de interação7. Alguns autores nos lembram, como Terra (2012, 

p.204), que as redes sociais sempre existiram off-line, “laços que as pessoas 

estabelecem entre si, buscando apoio, referências, informações e a sensação de 

‘pertencimento’”. O acréscimo no conceito foi a criação desses laços em formato 

online, garantindo aspectos que só o espaço virtual pode oferecer, como a 

possibilidade de interação em qualquer lugar a qualquer hora. A expressão “redes 

sociais”, então, pela sua amplitude na contemporaneidade, tornou-se quase que 

exclusivamente propriedade das redes via internet. 

 

De acordo com ROSA; SANTOS (2013, p.23), a “congregação de pessoas no 

Facebook tornou-se um negócio comercial”. O like – a opção “curtir” do Facebook 

– se consolida como uma mina de ouro na internet. Hoje boa parte das empresas 

está presente no Facebook – as grandes já de forma muito estratégica com 

profissionais e equipes direcionados a essa ferramenta de difusão e troca de 

imagens – estreitando o relacionamento entre organização-consumidor, fazendo 

com que o usuário-mídia utilize cada vez mais as páginas empresariais do 

Facebook para “se informar sobre a reputação de uma empresa, compartilhar 

opiniões sobre produtos e serviços e divulgar suas marcas preferidas” (EXAME 

PME, 2013, p.26). Em novembro de 2007, esse espaço que altera e movimenta a 
                                                            
7 Interação é aqui considerada como construções entre atores sociais “com o propósito de 
negociar, construir e dividir sentidos” (RECUERO, 2012, p.16). 



 
 

forma de se trabalhar com Comunicação Empresarial, é anunciado pelo Facebook: 

a possibilidade de criação de Fan Pages, o perfil específico para as organizações 

e marcas, além da estreia do Ads, a inclusão de publicidade na rede social a fim 

de ampliar, de forma bem direcionada, o número de “curtidas” em uma página ou 

mesmo o engajamento em publicações. Arnaut e Nogueira (2011, p.265) inferem 

que “promover o engajamento é transformar o cliente (ou público) em parte da 

história que está sendo contada, permitindo um real envolvimento das pessoas”, 

uma vez que engajar-se significa se empenhar em algo.  

 

Segundo a revista Exame PME (2013, p.26) em sua edição de abril, quando 

abordou o universo das Fan Pages – páginas que já somam 15 milhões no mundo 

– “criar uma identificação forte dos consumidores com a marca” e “contar com um 

canal direto de comunicação com eles” são duas das motivações da criação da 

página no Facebook por uma organização.  

 

O momento demanda um novo olhar dos comunicadores empresariais em relação 

às suas instituições: criar cenários favoráveis para percepções positivas nas redes 

é um dos desafios (Terra, 2012). As marcas sobreviventes apenas no mundo off-

line, ou na fatia online dos sites institucionais, estão ficando para trás diante do 

poder de influência das redes sociais, em especial do Facebook – “as discussões 

envolvendo marcas, produtos e serviços estão em pauta e atingem audiências da 

web, contribuindo para influenciá-los nos juízos de valor” (TERRA, 2012, p.205). 

Enquanto os estudos sobre a área vão sendo consolidados, a autora sugere que 

“a chave para usar as mídias sociais está em ter o que dizer e planejar como fazê-

lo. A ferramenta em si é secundária, pois o contexto muda o tempo todo” (TERRA, 

2012, p.206).  

 

Neiva, Bastos e Lima (2012, p.193) se propõem justamente a entender essa fase 

mais recente da internet “a partir de sua perspectiva relacional.” De simples web 

estruturada na transmissão e recepção de informações, temos hoje a chamada 



 
 

“web social”, um espaço virtual aberto à comunicação, divulgação, trocas e 

negociações simbólicas – um campo perfeito aos adolescentes por possibilitar a 

livre expressão. Ele se transforma na “arena da circulação de sentidos e a 

comunicação entre organização e sujeitos assume, por natureza, um caráter 

processual” (NEIVA; BASTOS; LIMA, 2012, p.194).  

 

Os riscos de visibilidade das marcas também se multiplicam, exigindo cada vez 

mais planejamento estratégico, bom senso e cautela para a disseminação de 

conteúdos e interações com os usuários, uma vez que as conversações nesse 

universo fazem parte de uma cultura de “replicabilidade”, ou seja, a 

replicação/cópia de informações, e “são muito mais públicas, mais permanentes e 

rastreáveis do que outras” (RECUERO, 2012, P.17). Arnaut e Nogueira (2011) 

prosseguem esse raciocínio apontando que há uma grande perda do controle do 

que é publicado, uma vez que o acesso amplo, a mídia espontânea e a percepção 

crítica do interlocutor, principalmente se tratando de novas gerações, criam novas 

trajetórias para a narrativa inicial – como salientamos no início, o consumidor das 

redes precisa ser enxergado de forma diferente pelo seu poder de participação 

nas mensagens que chegam a ele. 

 

Hoje, o consumidor não apenas compartilha suas 

experiências, como também opina sobre qualquer assunto, 

recomendando ou condenando o conteúdo para os membros 

de seus grupos de convívio em suas redes sociais, sejam 

eles informações de momentos lugares vivenciados; cultura, 

política, preferências consumistas e demais assuntos. Com 

isso os membros receptores podem compartilhar 

considerações a respeito destes conteúdos para outros 

grupos, criando um ciclo constante e interminável de 

engajamento verdadeiro e, muitas vezes, espontâneo 

(ARNAUT; NOGUEIRA, 2011, p.262-263). 



 
 

 

Outra peculiaridade (e desafio) do público online é a construção das chamadas 

“audiências invisíveis”, pela falta de precisão para caracterizar os interatores, 

fazendo com que as organizações tenham que “imaginar sua audiência e a 

percepção que esses terão de sua mensagem, negociando essa percepção” 

(RECUERO, 2012, p.57).  

 

As instituições, então, certamente estreitam o relacionamento com seus públicos 

ao investirem na rede social de forma planejada e coerente com suas atividades 

de Comunicação Empresarial, trabalhando as ferramentas online e off-line de 

modo integrado, uma vez que “pesquisas demonstraram que tais ligações são um 

complemento às reais e não um substituto para estas.” Além disso, “frequentes 

interações virtuais auxiliam na manutenção dos relacionamentos já existentes no 

mundo real e tendem a intensificá-los” ROSA; SANTOS (2013, p.70 apud 

NICOLACI-DA-COSTA, 1998, 2005b; PERIS et al., 2002; SULER, 2005; PURO, 

2002). 

 

Guaraná Antarctica e a tentativa de aproximação com o interlocutor 
 

Segundo um levantamento realizado em fevereiro de 2014, essas são as marcas 

brasileiras com mais “curtidas” no Facebook, isto é, aquelas que conseguem um 

maior alcance de seu conteúdo, devido a uma vinculação, identificação ou mesmo 

por simples interesse do consumidor com a organização e seus produtos/serviços: 

 
  



 
 

     
Ilustração 1: Marcas brasileiras com mais fãs em suas páginas do Facebook Fonte: 

Social Bakers - Fevereiro de 2014 
 

E qual será a estratégia utilizada com o interlocutor pela empresa que ocupa o 

primeiro lugar, o Guaraná Antarctica? Iremos, a seguir, apenas com o objetivo de 

exemplificar, analisar alguns aspectos da página da marca mais curtida no Brasil. 

 

Na rede, a marca representa um papel voltado principalmente às seguintes 

esferas: mensagens sobre amizade; humor/entretenimento e a participação de 

usuários por meio de fotos com o Guaraná. No post abaixo, por exemplo, a 

organização brinca com o interlocutor utilizando o símbolo do seu produto – a 

latinha – para engajá-lo com a marca e incentivá-lo a compartilhar a mensagem, 

sendo a opção de “compartilhamento” a que agrega mais valor a uma Fan Page, 

pela multiplicação de visualizações, além de legitimar aquela mensagem nos 

perfis pessoais de seus fãs.  

 

 
 



 
 

 
 

Ilustração 2: Post Fan Page Guaraná Antarctica em 07 de novembro de 2013 

 

 

Já o post abaixo aposta no tema da amizade para criar laços com seus 

interlocutores, recurso utilizado quase que diariamente pela empresa, associando 

novamente um símbolo da marca – a tampinha – para transmitir uma mensagem 

de senso comum a fim de angariar um alto número de compartilhamentos – nesse 

caso, foram 901 em 34 minutos de postagem no ar, além de 1.441 curtidas. 

 

 



 
 

 
 

Ilustração 3: Post Fan Page Guaraná Antarctica em 12 de novembro de 2013 

 

Porém, é perceptível que mesmo a marca mais presente no Facebook no Brasil 

também passa por crises de imagens, uma vez que como afirmou Goffman, o ator 

tenta controlar a impressão de seu interlocutor, mas sabemos ser impossível na 

prática a obtenção de percepções positivas de todo o público. Na primeira 

divulgação aqui apresentada – a Ilustação 1, por exemplo, um interlocutor se 

expressa: “Isso ja ta enchendo o saco... se vc tambem acha curte”, tendo a 

adesão de 293 pessoas concordando com o comentário. Essa é uma das 

demonstrações de como as empresas estão, no contexto atual, mais vulneráveis 

exatamente por esse poder de interação dos usuários. 

 

Muito se fala na atualidade que um número alto de fãs na página empresarial não 

significa sucesso em Comunicação Organizacional nessa plataforma. Mais do que 

números, as empresas buscam o tão sonhado alto engajamento - Arnaut e 



 
 

Nogueira (2011, p.265) inferem que “promover o engajamento é transformar o 

cliente (ou público) em parte da história que está sendo contada, permitindo um 

real envolvimento das pessoas”, uma vez que engajar-se significar se empenhar 

em algo. 

 

Nesse exemplo abaixo, vê-se o investimento da página em se aproximar do 

público, legitimando imagens de fãs com o produto, com seu devido crédito – 

estratégia que adotam com frequência e que proporciona um alto engajamento, 

pessoas comentando, conversando com a marca como se a mesma fosse um 

amigo. 

  



 
 

 

 
Ilustração 3: Post Fan Page Guaraná Antarctica em 12 de novembro de 2013 

 

Ao analisar a página empresarial do Guaraná Antarctica na plataforma 

LikeAlyzer8, verificamos que a Fan Page com mais adesão de usuários no Brasil 

possui, apesar do sucesso em números, assim como outras marcas, falhas em 

seu processo de comunicação. A ferramenta de análises gratuitas de Fan Pages – 

LykeAlyzer – utiliza métricas que consideram primordiais para recomendar 

melhorias na forma de gerenciá-las: presença, diálogo, ação e informação. É 

possível qualquer usuário analisar uma página: basta digitar o endereço da 

mesma em um campo e logo é gerada uma nota juntamente a recomendações e 

                                                            
8 www.likealyzer.com 



 
 

mensurações. A gestão da página do Guaraná Antarctica, como veremos abaixo, 

recebeu nota 61 pela ferramenta. 

 

 

 
Ilustração 4: Fan Page do Guaraná Antarctica no LikeAlyser - 14 de março de 2014 

Fonte: http://likealyzer.com/facebook/guaranaantarctica 

 

  



 
 

 

 

 
 

Ilustração 5: Fan Page do Guaraná Antarctica no LikeAlyser - 14 de março de 2014 
Fonte: http://likealyzer.com/facebook/guaranaantarctica 

 

Na Ilustração 5, acima, é possível interpretar que o número de postagens está 

bem avaliada, acima da média das empresas inclusive – sete divulgações diárias; 

assim como o tamanho reduzido e objetivo dos textos apresentados (menos de 

100 caracteres por postagem); e o investimento em curiosidades, perguntas ao 

interlocutor. Já de forma negativa foram avaliados o número de interação e 

engajamento do fã com a página – uma vez que há mais de 17 milhões de 

usuários vinculados à marca no Facebook; O tipo de postagem, sendo sempre em 



 
 

forma de imagem, sem exceção, o que para os especialista gera um cansaço 

visual; O horário das divulgações, que no detalhe a ferramenta mostra que 

enquanto os gestores da página postam os conteúdos entre 18h e 21h, a maior 

parte de seu público está online entre 24h e 03h, um dado que atualmente o 

próprio Facebook fornece a cada página; A falta de uso de hashtags, com o intuito 

de categorizar posts para os usuários; E, por fim, a escassa chamada para ações, 

ou seja, a linguagem imperativa do “curta”, “comente”, “olhe”, “faça” etc.  

 

 
Ilustração 6: Fan Page do Guaraná Antarctica no LikeAlyser - 14 de março de 2014 

Fonte: http://likealyzer.com/facebook/guaranaantarctica 

 

Nessa parte da análise, sem dúvidas o ponto mais preocupante levantado pela 

ferramenta de análise é a falta de respostas aos usuários que se expressam 

diariamente, como mostrado acima, na página da marca: um índice catastrófico de 

apenas 3% de retorno às mensagens. Além disso, esses 3% foram respondidos 

após cerca de 40 horas. Como já abordamos, por ser o Facebook um canal direto 

do interlocutor com a marca, a organização que não interage com as 



 
 

manifestações de seu público perde em construção de imagem. O silêncio ao 

usuário é um dos pontos que leva à insatisfação. Pelo número de postagens 

diárias, uma média de sete, e pelo investimento em estratégias, nota-se o 

potencial da equipe que gerencia a página, não sendo portanto um argumento 

viável a falta de gestores ou tempo para tal ação. 

 

Por ser recente, o campo de pesquisas e atuação intensificada na área ainda 

caminha a instruções e análises do melhor uso da Fan Page por parte das equipes 

responsáveis pela gestão de conteúdo. Segundo Arnaut; Nogueira (2013, p.260), 

 

a necessidade do mercado em estreitar relacionamento com 

seus clientes ou públicos (cada segmento de mercado é 

considerado um público diferente) passa por uma grande 

transformação, que se implementada de forma impulsiva e 

despreparada, no que diz respeito à análise do público-alvo, 

aos formatos de distribuição e à mensagem enviada, pode 

acarretar na perda de oportunidades e propostas de 

comunicação. 

 

Mesmo ainda sem fórmulas testadas cientificamente para a compreensão dos 

elementos capazes de estabelecer vínculos entre indivíduos e marcas no 

Facebook – mesmo que efêmeros, característica dos tempos atuais, é 

pressuposto que “a qualidade das informações e seu gerenciamento 

correspondem hoje ao princípio vital para a construção de um bem imaterial, mas 

imprescindível: a credibilidade” (ASSAD;PASSADORI, 2009, p.XII). E o desafio 

está lançado às organizações: fomentar diálogos com um interlocutor pertencente 

a várias tribos e representante de tantos papéis.  

 

Considerações Finais 
 



 
 

Podemos perceber, nessas breves reflexões, primeiramente a atualidade de obras 

pensadas há tantos anos agora contextualizadas ao meio virtual, em especial às 

redes sociais. Inferimos também que, para se adaptarem às demandas dos 

interlocutores, representantes de papeis sociais, com seu atual poder de 

intervenção nas mensagens – e, consequentemente na reputação de marcas, as 

organizações precisam planejar as percepções pretendidas e trabalharem mais do 

que nunca a “manutenção do controle expressivo” abordada por Goffman, a fim de 

que possam se destacar e construir imagens positivas em meio a um imenso 

volume de informações dessa “nova aldeia global.” 

 

Nesse recente contexto, o comunicador empresarial se depara, portanto, com o 

desafio diário de criar cenários favoráveis para imagens positivas nas redes 

sociais online. Os laços e identificações proporcionados pelas marcas no 

Facebook, através de um trabalho estratégico de comunicação, fazem com que os 

consumidores sintam-se bem mais próximos das organizações, utilizando esse 

espaço interacional para elogios, críticas, solicitações, além de gerarem conteúdos 

aos seus amigos que aumentam a visibilidade e articulam os resultados em 

reputação dessas marcas. Atualmente, portanto, tornou-se inevitável o 

investimento das organizações nos sites de redes sociais – e sua utilização de 

forma profissional e atrativa a fim de gerar resultados positivos. São várias as 

marcas que ilustram cases de sucesso em ações exclusivas nas redes ou 

complementares às offlines, investindo menos financeiramente que as mídias 

tradicionais e garantindo um poder de compartilhamento muito mais expressivo. 

Porém, percebe-se ainda uma falta de cuidado gerencial em alguns pontos, como 

exemplificado pela marca com mais curtidas no país, o Guaraná Antarctica, 

apesar de seu alto investimento em algumas estratégias, falha em relação ao 

retorno às expressões dos usuários, uma vez que a página empresarial do 

Facebook tem como um dos seus objetivos justamente a facilidade de contato do 

interlocutor com a organização, e a falta do feedback tende a gerar percepções 

negativas para a marca.   
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