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RESUMO 

Este artigo traz uma reflexão diante do Facebook como uma ferramenta de promoção 

pessoal, tendo como objeto de análise a sua utilização na projeção de candidatos a 

processos eleitorais, uma vez que a referida rede social é amplamente trabalhada pelas 

agências e empresas de publicidade na projeção dos clientes que buscam o marketing 

eleitoral. O estudo foi realizado diante de uma revisão bibliográfica, estruturada nos autores 

Borgan (2012), Porto (2014), Martinho (2014), Kaufman (2012), Tascin e Servidoni 

(2005), além de sites especializados em Mídias Sociais, Marketing e Publicidade, cujas 

informações foram confrontadas com as considerações apresentadas em relatos orais, 

obtidos em entrevista e palestra, durante a pesquisa, no intuito de compreender as 

potencialidades da referida rede social no tocante ao marketing pessoal com ênfase na 

esfera política. 
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 Em uma época com quantidades de pessoas cada vez mais ascendentes no mundo, 

se faz necessário o destaque do perfil do produto em meio à massa global. Seja na área 

profissional, acadêmica ou pessoal, o caminho sempre seguirá uma mesma direção de 

promoção de conteúdo: as Redes Sociais. 

 Por que seria diferente quando os produtos são as pessoas? A promoção, seja ela de 

uma marca ou de alguém, segue um caminho lógico que no momento atual vem sendo 

concentrado em grandes redes sociais, como o Facebook. A ampliação do círculo das 

relações sociais íntimas entre amigos e a descoberta de novas amizades já foi o único foco 

dessa rede, porém as atenções agora estão voltadas para autopromoção. Seja através de 

fotos, vídeos, textos, o importante é ser perceptível em meio à multidão. 

 O Facebook é uma vitrine e os usuários são seus manequins, e desse modo, o 

objetivo não é mostrar quem realmente são, mas o que as pessoas querem ver, a história que 

deve ser vendida ao público para satisfazer um grupo de pessoas. Uma ironia, se 

considerarmos o individualismo que marca esse século que ainda está apenas em seu início. 

Nesse âmbito, do Facebook como vitrine e os usuários como produtos, iremos 

expor o termo produto-pessoa, onde utilizaremos o conceito de marketing, que tem o 

propósito de produzir estratégias de vendas para um determinado produto, utilizando assim, 

o suporte de campanhas midiáticas que vão impulsionar a comercialização do mesmo. É 

nesse ponto que iremos explanar nesse artigo a correlação entre produto e o produto-pessoa 

diante do marketing pessoal, de modo que o produto-pessoa a ser vendido será a imagem do 

próprio usuário. 

 A aplicabilidade do Marketing Pessoal para fins políticos não é algo novo, pelo 

contrário, existe desde os períodos coloniais. Um exemplo dessa fase já enunciada em 

outros momentos históricos, onde tudo é voltado para a relação ídolo e seguidor, é a 

chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil em 1808. Esses aristocratas já vinham 

tentando agradar tanto a Inglaterra quanto a França, pois, Napoleão Bonaparte havia 

implantado o bloqueio do comércio com aquele país, ameaçando invadir quem não 

cumprisse tal ordem. A corte chegou ao Brasil fugida e a população a recebeu com muita 

honraria.  
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D. Marcos de Noronha pensou em todos os pormenores para agradar ao Príncipe 

Regente, a toda a Família Real e aos demais visitantes prestes a chegar [...] D. João 

desembarcou na cidade da Baía a 22 de janeiro de 1808, tendo recebido provas de 

muita estima e admiração por todos os habitantes que se dirigir para o saudar ou 

simplesmente a vê-lo.  (GERALDO, 2008, p.16). 

Assim que chega ao país, a família real procura aumentar a sua popularidade através 

da imprensa recém-implantada, e o efeito foi instantâneo: as brasileiras imitaram até 

mesmo os turbante das portuguesas, que rasparam a cabeça por causa dos piolhos que 

adquiriram na travessia do oceano. “Valiam todos os palcos: igrejas, teatros, ruas e praças. 

Para repercutir o te deuns, os sinos repicavam.” (GONTIJO, Silvana, 2004, p. 324).  

 O jornal Gazeta do Rio de Janeiro, 

[...] também noticiava o cotidiano da realeza: das graças do monarca para seus 

súditos civis e militares como, por exemplo, a distribuição de títulos de nobreza às 

diversas festividades do calendário real, como os aniversários do príncipe regente e 

as peças de teatro. (MEIRELLES, 2007, p. 03). 

 

O planejamento publicitário da família real obteve êxito, e hoje qualquer um pode 

ser o ícone do momento com uma publicação bem planejada, um belo caso é dos políticos 

que estão usando sempre esta ferramenta como forma de veiculação para as suas ações. 

Uma forma contínua de promoção pessoal, já que a sua eleição está diretamente ligada à 

sua imagem pessoal. 

 O marketing é um equipamento de planejamento publicitário, e o Facebook um 

meio de comunicação massivo e interativo que pode ampliar a publicidade através de sua 

rede de contatos. Esses recursos aliados tendem a dinamizar o processo comunicativo do 

marketing pessoal, colaborando para a construção de uma imagem à partir dos resultados 

das interações. 

As redes sociais vêm evoluindo em larga escala nos últimos anos e fazer parte de 

alguma já se tornou comum a ponto de ser levantado questionamentos sobre quem não 

adere as essas ferramentas. Com inúmeras ferramentas disponíveis à massa popular de uma 

forma gratuita e na maioria das vezes acessível, é normal que surjam diferentes formas de 

aproveitá-las, por isso, não seria incomum se a utilizássemos em benefício próprio. Um 
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campo rico e inexplorado de consumidores e produtores de ideias esperando a oportunidade 

certa, onde tudo pode ser o produto, até as pessoas, e, para ser vendido é necessária uma 

boa propaganda de marketing. Esta pesquisa busca compreender esse processo cada vez 

mais comum que é o marketing pessoal nas redes sociais, em específico no Facebook como 

essa ferramenta de exposição de produtos. 

2 AS REDES SOCIAIS E O MARKETING EM QUESTÃO 

 Chirs Brogan (2012, p.33) em uma analogia, equipara o termo comum utilizado de 

redes sociais a constantes situações sociais do cotidiano real. Segundo ele as redes sociais 

on-line são ligadas diretamente a repetidas interações, onde a possibilidade de saber mais 

sobre alguém instiga a relação social. 

 As ferramentas disponibilizadas pelas redes sociais têm o papel de facilitar a 

interação entre os usuários, no âmbito que essa troca de ações possui interesses, que podem 

ser estimulados pelo desejo de conquistar algo, como no caso dos jogos multiplayer online. 

Como afirma Brogan (2012, p.90), tudo vai depender do nível de envolvimento. “É tudo 

uma questão de envolvimento. Como você se envolve é uma coisa. Por que você se envolve 

é outra. O que você obtém desse envolvimento é, obviamente, é a coisa mais importante.” 

Granovetter apud Kaufman (2012, p. 209) ao lançar a teoria da força dos laços 

afirma que em uma rede social há laços profissionais e pessoais que podem ser 

classificados de acordo com os vínculos. Segundo ele esses laços se dividem em fortes, 

fracos e ausentes, onde a maior significância se encontra nos laços fracos por ter um campo 

maior. A distância pode existir apenas em campos virtuais e as pessoas estarem literalmente 

próximas fazendo da rede social uma ponte para esse relacionamento. 

A interação repetidamente provoca um laço que por sua vez dependendo de fatores 

comuns podem ter maior ou menor grau de importância para cada um de acordo com quem 

atua como o sujeito ativo, o provocador da ação, ou como sujeito passivo, o alvo da 

interação. 

 Em síntese há uma relação ao menos inicial de interesses entre os indivíduos, seja 

de aproximação para um posterior convívio ou por vantagens unilaterais. As ferramentas 

sociais têm o papel de conectar diferentes pessoas de grupos diferentes, essa interação em 
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busca do novo e inexplorado é o que permite o desenvolvimento de novos elos emocionais. 

A troca de informações é o principal produto desse mercado de ideias. 

2.1 O marketing 

 O marketing nada mais é do que propaganda de um produto, se ele será vendido ou 

não é uma questão a parte que dependerá apenas de quem produz a campanha. Assim como 

foi colocado, as estratégias mudam de acordo com a tendência do consumidor, e é 

importante ressaltar que tendência não é o mesmo que necessidade, a primeira faz parte do 

desejo e do consumismo humano. A estratégia é vender aquilo que não se quer comprar, 

mas que é atrativo e que por chamar a atenção, seja através do preço ou da embalagem, o 

cliente levará para casa. 

O marketing é sempre dinâmico. Ele sofre muitas modificações e está em constante 

transformação. Por isso é fundamental que sempre se tenha dois itens importantes: 

criatividade e publicidade. A criatividade ajuda a vender um determinado produto, 

inovar e é um auxílio ao marketing. A publicidade faz com que os compradores 

latentes digam a si mesmos: “Isto é indispensável para mim”. (SIMÃO; DURAN, 

2012, p. 02). 

 Um feito desse tipo requer controle de exposição do conteúdo, pois com o sucesso 

se adquire holofotes e tudo que antes não tinha significância alguma passa a ter, afinal se 

adquire um vínculo de credibilidade e confiança entre ambos os envolvidos. O marketing é 

a área que busca promover as relações de troca entre quem produz e aquele que consume, 

uma vez estimuladas por interesses que induzem ao desejo e a necessidade do consumo. 

3.1 O marketing pessoal 

 O marketing pessoal busca agregar valores à imagem de um indivíduo, a partir do 

conceito produto-pessoa, que projeta uma marca, tal como uma mercadoria a ser vendida. 

Com esse objetivo o sujeito é ligado a um conjunto de traços positivos, que irão favorecer a 

conquista da confiança do consumidor final. Além disso, traz em suas nuances aspectos que 

identificam as ordens pessoais e valores das pessoas trabalhadas em seu contexto. 

[...] uma nova disciplina que utiliza os conceitos e instrumentos do marketing em 

benefício da carreira e das vivências pessoais dos indivíduos, valorizando o ser 
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humano em todos os seus atributos, características e complexa estrutura. 

(KOTLER, apud. TARCINI; SERVIDONI, 2011, p. 02). 

 O produto-pessoa baseia-se na construção de técnicas positivas que envolvem o  

comportamento, aparência e nível intelectual do profissional, que façam com que o produto 

seja desejado ou necessitado no mercado. Essa adequação, à traços de personalidade e 

características atrelados a capacidade intelectual, faz com o que o indivíduo seja vital no 

corpo de uma instituição, ou de um grupo. São essas técnica que compreende o marketing 

pessoal. 

3 O FACEBOOK 

 Ao utilizarmos o termo marketing atualmente, estabelecemos uma conexão direta 

com as mídias sociais, e por sua vez não há como discutir marketing em meio a redes 

sociais sem destacar o profundo papel publicitário ao qual o Facebook desempenha nesse 

contexto. 

 Há pouco mais de uma década, necessariamente em fevereiro de 2004, Mark 

Zuckerberg, Dustin Moskovits, Cris Hughes e o brasileiro Eduardo Saverin apresentavam 

ao mundo uma rede social que sequer eles poderiam imaginar que tomaria tamanha 

proporção. Mais de 1,48 bilhão
6
 de pessoas cadastradas, segundo a empresa, o que 

representa mais de um oitavo de toda a população mundial interligadas socialmente através 

dessa rede. 

 Uma ferramenta que levou até as pessoas mais do que a possibilidade de estreitar 

laços sociais em meio às particularidades de uma rede compartilhada de dados. Ser ouvido 

tornou-se cada vez mais fácil, expor ao mundo ideias e projetos que não apenas nos 

ajudam, mas a diversas pessoas no mundo. Seja através do compartilhamento, curtida, 

comentário ou post, o importante é o engajamento em causas, sejam de valor individual, ou 

em grupo. 

 Compreendemos que o que faz dessa rede tão forte é a possibilidade de unir 

diferentes grupos incomuns. Pessoas, ONG’s, empresas, personalidades da mídia, a 

                                                 
6
<http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/01/facebook-revela-dados-do-brasil-na-cpbr9-e-whatsapp-vira-

zapzap.html> (acessado em 12/05/2016). 

http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/01/facebook-revela-dados-do-brasil-na-cpbr9-e-whatsapp-vira-zapzap.html
http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/01/facebook-revela-dados-do-brasil-na-cpbr9-e-whatsapp-vira-zapzap.html
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oportunidade da impessoalidade entre o que cada um é, e quem quer ser, a busca constante 

por uma imagem a ser refletida para aqueles que admiramos. 

 

3.1 O marketing pessoal no Facebook 

 Em um campo acessível, onde as pessoas e empresas estão diretamente intercaladas 

entre o público e o privado, o profissional e o pessoal, se tem a necessidade vital da 

construção de uma imagem que possa ser comercializada. Para isso, os recursos das 

ferramentas do Facebook garantem uma melhor propagação de ideias, como afirma Camila 

Porto (2014, p.30). Segundo o seu conceito de Facebook Marketing, a utilização de 

ferramentas para “comunicação, venda e propagação de informações” não se destina apenas 

às empresas, mas a qualquer pessoa que de posse delas as utilize para fins de promoção de 

conteúdo de cunho pessoal ou não. As empresas que antes procuravam um diferencial que 

ajudasse a analisar o perfil de candidatos aptos para seleção encontraram a melhor forma, 

consultar o perfil social do candidato nas redes sociais, principalmente o Facebook, agora é 

algo primordial para assegurar a aptidão do indivíduo. 

 Ao entrarmos no universo do marketing pessoal através do Facebook é preciso 

ressaltar que a imagem não é apenas constituída por um único indivíduo. A carga ética, 

profissional e social vem atrelada a sua imagem, sua personificação pessoal faz parte de um 

círculo incluído em outro, as atitudes que tomamos em uma rede social como essa pode 

afetar diretamente outras pessoas, seja em qual for área do círculo de relacionamento. É por 

essa e por outras que “nem tudo deve ser levado à praça”, há situações que devem 

permanecer íntimas, porém nem tudo será sempre mascarado. Para Brogan (2012), os 

elementos como aplicativos, grupos, ou até mesmo a foto do perfil, pode dizer muito sobre 

a personalidade do usuário, por isso, o uso de cada um deve ser criteriosamente avaliado.  

A postura nas redes sociais, em mais específico no Facebook, mostra quem 

realmente as pessoas são. Os posts distorcidos da realidade de quem realmente é o usuário 

mostram muito mais sobre sua personalidade interior ocultada. A tentativa de mostrar o que 

os outros querem ver nem sempre obtém sucesso, e até pode piorar a situação diante 
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daqueles que realmente precisam saber com quem irão conviver diariamente. Um exemplo 

são as empresas, que precisam conhecer o perfil dos candidatos às vagas de emprego antes 

de admiti-los. 

 Um único erro pessoal exposto dependendo do tipo de conteúdo pode ser fatal 

profissionalmente. Como abordados anteriormente, há dados que comprovam o quanto é 

realmente posto em questão a vida nas redes sociais diante de empresas. Uma pesquisa 

realizada pela Eurocom Worldwide
7
 constatou que um em cada cinco chefes rejeitou 

possíveis candidatos à vaga de emprego após uma análise nas redes sociais dos mesmos. 

Porém isso não quer dizer que devemos ter um controle rigoroso nos posts a ponto 

de não ser publicado nada, mas que se deve ter moderação no que é divulgado 

publicamente, pois há uma linha tênue entre os conteúdos. De mesmo modo, são realizadas 

pesquisas que procuram o consumidor em específico para cada produto, como é o caso do 

objeto que vem sendo exemplificado neste artigo, o político. 

 Dan Costara, publicitário da Sala 10 Comunicação
8
 em entrevista durante o 

Congresso Eleja-se, ressalta a importância das pesquisas realizadas durante o período 

eleitoral. Segundo ele, essa ferramenta define o produto que deverá ser oferecido ao 

público, no caso, a melhor forma para atraí-lo, e assim construir o seu conceito eleitoral. 

 

3.2  As ferramentas 

 Quando falamos de autopromoção no sentido profissional, a plataforma em estudo 

oferece algumas ferramentas que podem registrar os feitos e as ações que geralmente uma 

empresa deseja que seu funcionário possua. 

 No entanto, antes de escolher quais ferramentas utilizar, deve-se optar por um dos 

tipos de cadastro disponíveis: perfil, página, ou ambos. Porto (2014, p. 07) explica quais 

tipos de pessoas podem optar por uma fan page: 

                                                 
7
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/4,410279,38_das_empresas_verificam_os_perfis_da_Rede_Social_de_seus_p

otenciais_empregados_-_Pesquisa_Eurocom_Worldwide_,410279,2.htm (acesso em 12/05/2016). 
8
 Entrevista concedida pelo Publicitário Dann Costara, da Sala 10 Comunicação (Agência de Publicidade focada em 

trabalhar Marketing Eleitoral e Pessoal, com sede em João Pessoa – Paraíba) em 14/04/2016. 

http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/4,410279,38_das_empresas_verificam_os_perfis_da_Rede_Social_de_seus_potenciais_empregados_-_Pesquisa_Eurocom_Worldwide_,410279,2.htm
http://www.maxpressnet.com.br/Conteudo/4,410279,38_das_empresas_verificam_os_perfis_da_Rede_Social_de_seus_potenciais_empregados_-_Pesquisa_Eurocom_Worldwide_,410279,2.htm
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Pessoas públicas como artistas [...] políticos, empresários e autores, por exemplo, 

podem optar por ter um perfil pessoal ou uma fan page. Nesses casos, devido à 

fama e ao reconhecimento, muitos podem optar por acompanhar as postagens dela 

tendo em vista que sua imagem e seu nome são sua marca. 

No perfil o usuário se comporta como uma pessoa “real”, adicionando amigos, 

fotos, locais de trabalho, dentre outros. A fan page (ou página) é mais limitada, ela adquire 

um aspecto mais sério com uma série de aplicativos disponíveis. 

 

3.3 Optando por um perfil 

Caso decida por um perfil mesmo sendo uma pessoa pública, é possível habilitar o 

recurso “assinaturas”, onde as pessoas podem “Seguir” aquele perfil e receber em seu “feed 

de notícias” todas as postagens “públicas” do perfil citado. Porém, o perfil é usado para 

interação entre pessoas e não é permitido seu o uso para fins comerciais
9
. Partindo dessa 

escolha, vamos analisar as ferramentas que o “Perfil” possibilita. 

No caso do Marketing político, profissionais da área recomendam o uso único da 

Fan Page, chegando a afirmar que “uma configuração errada no Facebook pode causar 

sérios danos a campanha”, como destaca Valle (2015). 

Dann Costara mostrou o exemplo de um candidato trabalhado por sua agência, que, ao 

começar a campanha tinha um perfil pessoal com 4.900 amigos. 

Eles acabam o perfil pessoal. Sabemos que a página pessoal permite 5.000 amigos e 

a fan page é infinita. A gente migra pra fan page, aproveita esses quase cinco mil e 

completamos o resto. Eu vou começar uma página com zero? É complicado, é mais 

caro. A alternativa para manter contato com os parentes é o Whatsapp
10

. Ele [o 

cliente] ficou preocupado, criou um grupo no whatsapp e resolveu. [sic]  

(COSTARA. Entrevista concedida em 14/04/2016). 

 

 Podemos citar em primeiro lugar o novo gadget “Apresentação / Intro”. Nele você 

pode colocar uma frase que o defina. Se o objetivo é parecer inteligente e profissional, 

                                                 
9
 https://www.facebook.com/legal/terms: “Registro e segurança da conta; Você não usará sua linha do tempo pessoal 

para seu próprio ganho comercial. Para tais fins, use as Páginas do Facebook”. 
10

 Aplicativo de mensagens instantâneas. 

https://www.facebook.com/legal/terms
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certamente o usuário opta por uma frase célebre de algum cientista ou escritor. Há aqueles 

que põem versículos, criam suas próprias frases ou colocam um endereço de seu site ou 

blog (o que também é essencial na hora de divulgar seu nome na web). Se o usuário desejar, 

ainda são preenchidas informações sobre cidade de residência, cidade natal, data de 

nascimento e estado civil (incluindo informações sobre relacionamento pessoal, tal como o 

namoro). É possível adicionar instituição de trabalho e estudo, tanto atuais, como passadas. 

E por fim, selecionar cerca de 4 fotos que o usuário escolher para se destacarem. 

A Intro (ou Biografia, em português) [sic] é uma área onde você pode inserir uma 

pequena descrição de si mesmo em até 101 caracteres, como se fosse uma biografia 

do Twitter, Instagram, ou de várias outras redes sociais que já estamos acostumados 

a utilizar. (FERREIRA, 2016, p.02) 

 Outra aba que se aprofunda extremamente em informações pessoais é a aba 

“Sobre”. Nela o usuário pode disponibilizar uma visão geral sobre si mesmo (que consiste 

nas mesmas informações do gadget “Intro”, porém adicionando locais onde morou e data 

de início de relacionamento e número de telefone. Todos esses dados após preenchido 

podem ter as configurações de privacidade alteradas. 

Ainda na aba “Sobre”, temos a o espaço “Trabalho e Educação” que possui campos 

para adicionar local de trabalho (atual e antigo), habilidades profissionais, faculdade e 

ensino médio. Esses campos são de extrema relevância se o objetivo é chamar a atenção 

para a carreira profissional. 

Há ainda o espaço “Locais onde você Morou” e o espaço “Informações Básicas e de 

Contato” onde se adiciona telefones, endereços de residência (atuais e antigos), endereço de 

e-mail, gênero, interesses amorosos, idioma, opção religiosa e visões políticas. O espaço 

“Família e relacionamentos” permite adicionar seus amigos e classificá-los como irmãos, 

pais, filhos, primos, cônjuges e até animal de estimação. 

Em “Detalhes sobre você” há um espaço para adicionar detalhes pessoais, apelidos e 

citações favoritas. Por fim, há o espaço “Acontecimentos” onde tudo que você fez fica 

registrado em uma linha do tempo vertical: nascimento, formatura, começo e término de 

relacionamento e até mesmo viagens ocasionais que você tenha feito o “check-in” (que será 

explanado adiante). 
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No entanto, algumas dessas informações são perigosas e é necessário dosá-las 

cuidadosamente, pois elas podem ser usadas com má-fé e não são tão essenciais na carreira 

profissional. Alguém mal intencionado pode utilizá-las para localizar você e sua família. 

Não adicione mais que o necessário. 

Na categoria “Mais” há uma série de páginas com assuntos específicos em que 

ficam catalogados os interesses do usuário, são: “Vídeos”, “Check-ins”, “Esportes”, 

“Músicas”, “Filmes”, “Programas de TV”, “Livros”, “Aplicativos e Jogos”, “Curtidas”. 

“Eventos”, “Grupos”, “Avaliações” e “Notas”. Gostaria de enfatizar a aba “Check-ins” pelo 

seu potencial profissional e pessoal, nele você pode marcar os lugares importantes que você 

já esteve, registrando também a data de quando isso aconteceu. Para fins profissionais 

pode-se marcar congressos e eventos condizentes. Isso mostra participação e 

comprometimento. No caso pessoal marca-se viagens e eventos como casamentos, festas e 

similares. Lembrando sempre como é essencial ajustar as configurações de privacidade nos 

seus assuntos pessoais. 

Tudo e qualquer coisa no seu perfil pode ser exibido: 

a. Publicamente; o símbolo é o globo terrestre, que traduz muito bem a função. O 

que você permitir ao escolher essa opção pode ser exibido para todos, até para 

quem não tem uma conta no Facebook. 

b. Amigos de amigos; o símbolo são duas silhuetas sobrepostas. O assunto será 

exibido para seus amigos e para os amigos deles. 

c. Somente eu; o símbolo é um cadeado. Somente você terá acesso à publicação. 

d. Personalizado; o símbolo é uma peça dentada de uma engrenagem. Poucas 

pessoas utilizam essa opção por estar muito escondida. Ela permite selecionar 

quem pode ver e quem não pode ver aquele conteúdo mesmo sendo seu amigo. 

Marca-se quantas pessoas não podem ver digitando o nome de cada uma, ou 

selecionando um grupo inteiro de pessoas. As pessoas selecionadas não são 

avisadas que estão impedidas de ver o conteúdo, para o perfil delas ele “não 

existe”. 
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O Facebook também possui uma política de Dados, onde fica claro como eles usam 

as informações depositadas em seu sistema. 

 

Usamos as informações que temos para ajudar a verificar contas e atividades, [...] 

melhorar nossos sistemas de publicidade e medição, [...] oferecer nossos Serviços, 

conteúdos personalizados e fazer sugestões usando essas informações para entender 

como você usa e interage com nossos Serviços[...].( Política de Dados do 

Facebook
11

). 

 Optando por um perfil você pode criar e participar de comunidades baseadas em 

interesses ou em semelhanças entre as pessoas. É possível aproveitar os grupos para elevar 

sua imagem, participando e interagindo com as pessoas, ajudando-as e esclarecendo 

dúvidas, compartilhando experiências e criando laços. Não é útil divulgar propagandas e 

merchandising o tempo inteiro, isso pode chatear os participantes do grupo e diminuir sua 

credibilidade. Seja sutil ao divulgar informações sobre seu site, blog ou campanha. 

[...] Com a nova visão de Grupos, o Facebook encontrou uma maneira simples para 

compartilhar informações com pequenos grupos em um espaço privado. A 

configuração padrão é fechada, o que significa que apenas membros acompanham o 

que acontece naquele grupo. Nesse espaço privado é possível postar as fotos 

rapidamente, fazer planos e acompanhar as conversas em andamento. A partir da 

ferramenta, o Facebook facilita para o usuário a divisão de grupos importantes de 

pessoas da vida, como: família, time de futebol, baladas. Tudo o que o usuário tem 

que fazer é criar um grupo, adicionar os amigos e começar a compartilhar [...]. 

(Página Oficial do Facebook Brasil
12

). 

Como declara o próprio nome, a Fan page é indicada para empresas ou pessoas 

públicas que desejam se comunicar com seus correspondentes e divulgar informações 

relevantes de acordo com uma das categorias oferecidas
13

. As páginas tem um número 

infinito de fãs e também tem uma série de ferramentas disponíveis para facilitar a ascensão 

da popularidade de um candidato, profissional ou artista. 

O Facebook virou um site. Tem um amigo meu que trabalha fazendo sites, que está 

arrancando os cabelos, porque o candidato chega e faz uma fan page e não vai fazer 

site. Dentro da fanpage você pode colocar fotos, álbuns, vídeos. E a turma está 

                                                 
11

 https://www.facebook.com/about/privacy Acesso em 14/05/16 
12

 https://www.facebook.com/FacebookBrasil/videos/1544398803213/  Acesso em 14/05/2016 
13

 Para saber como criar sua página e se aprofundar nesse assunto leia o capítulo 1 do livro Facebook Marketing, da 

autora Camila Porto, 2014 

https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/FacebookBrasil/videos/1544398803213/


 

 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XVIII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Nordeste – Caruaru - PE – 07 a 09/07/2016 

 

 

 

13 

 

conectada no Facebook direto, o dia todo. Eu trabalho com ele [o Facebook] ali do 

lado. Olho rapidamente, curto alguma coisa, minimizo, volto a trabalhar. Então, tem 

como colocar vídeo, áudios, tem como colocar o termo de conduta. Tem muito isso, 

o termo de conduta. Tipo assim, todo comentário agressivo vai ser apagado. Como 

um ajustamento. Isso aí vai depender de cada candidato. Tem candidato que não é 

tão musical, tem candidato que é mais foto, tem candidato que é mais povo, tem 

candidato que é mais aquelas artes, vai depender do perfil dele. [sic] (COSTARA. 

Entrevista concedida em 14/04/2016) 

O Facebook é uma ferramenta poderosa de monitoramento e isso é proporcionado através 

da Ferramenta Facebook Insights, onde podemos aprender o que os fãs preferem. Quais os 

conteúdos mais curtidos, mais visualizados, com mais reações. Assim como o horário de 

pico de acessos e os dias de mais engajamento. 

Ele é acessado através da aba “Informações”/ “Publicações” e mostra gráficos 

detalhados de toda e qualquer ação do público na página. É possível, inclusive, monitorar 

páginas concorrentes, identificar seu público alvo, detalhando idade, sexo, país, cidade e 

idioma. 

A partir das informações coletadas é possível saber em qual tipo de conteúdo as 

pessoas mais se engajam e quais propagam e sobre quais elas querem saber mais, 

apenas clicando. Por isso [...] preocupe-se em avaliar o objetivo de cada postagem. 

(PORTO, 2014, p. 104). 
 

Tendo em vista que o Facebook é acessado por mais de 900 milhões
14

 de pessoas 

diariamente, a rede social serve como uma mercadoria, com isso o Facebook ADS/anúncios 

do Facebook, serve para que você exponha o seu produto, de acordo com seu público e 

interesses. O anunciante pode selecionar a quantidade de usuários desejados e de acordo 

com o pacote escolhido, a rede social deixa durante um período vinculando o conteúdo 

patrocinado. Essa ferramenta transforma esse meio de comunicação em um mercado 

publicitário. 

Durante o seminário Eleja-se, realizado pela Agência de Comunicação Sala 10 em 

parceria com o Sebrae/PB, direcionado a pretensos candidatos da região polarizada pelo 

município de Patos, no Sertão da Paraíba, o Jornalista Vitor Paiva expôs que “o Facebook é 

hoje um veículo de comunicação, do mesmo jeito que paga para anunciar ao Correio 

                                                 
14

 Fonte: https://www.facebook.com/business/products/ads  Acesso em 14/05/2016 

https://www.facebook.com/business/products/ads
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Debate
15

, ou então no Balanço Geral
16

, o Facebook também se paga, e se paga até um 

período em que ela [a rede social] permite, registrou um período eleitoral, tem que começar 

agora, cidade pequena de 10, 14, 20 mil habitantes é muito fácil de comunicar.” 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao chegarmos nesse ponto podemos afirmar que o sucesso do Facebook como 

instrumento de impulsionamento para a promoção pessoal, no caso, ferramenta de 

marketing pessoal, vai depender de inúmeros fatores. O usuário deve possuir uma rede de 

laços com convicções comuns, no âmbito que cada laço se identifique com o discurso do 

personagem. Diante disso, a imagem do produto-pessoa deve ser construída com base no 

perfil do próprio público ao qual se quer atingir, fazendo com que ele anseie por 

informações que lhe convém, e para isso deverão ser utilizadas técnicas como pesquisas e 

análises que definam as necessidades de cada grupo a ser conquistado. Assim como essas 

técnicas de maiores proporções, devem ser planejadas também outras questões relacionadas 

ao comportamento e a exposição do usuário, que irão embasar o perfil dele. 

O Facebook, assim como qualquer outra rede social, utilizada de forma correta pode 

ser um bom portfólio pessoal publicitário. Porém, isso fica a critério de quem o coordena, 

nesse caso, o próprio indivíduo ou o especialista a cargo dessa função. Omitir informações, 

ou distorcê-las, não será viável em nenhuma situação por mais que seja julgada extrema, 

seja na área profissional ou pessoal, essas decisões podem fazer com que o usuário perca a 

credibilidade com o seu público, diminuindo o nível de interações e consequentemente 

resultando na perda do contato. 

 Podemos afirmar que a moderação do conteúdo a ser postado será a chave para um 

bom currículo social, que agrade valores tangíveis aos seus círculos sociais, e o Facebook é 

a principal ferramenta a ser usada nesse papel de estreitar as relações entre o produto-

pessoa e o consumidor final que vai comprar a imagem oferecida. 

Diante das informações apresentadas, podemos afirmar que o Facebook é uma 

ferramenta vital para o marketing político, tendo em vista que as ações publicitárias a partir 

                                                 
15

 Programa local de Televisão (Paraíba). 
16

 Programa nacional (Tv Record) 
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desse meio possuem resultados instantâneos.  Nesse âmbito, podemos notar que, o fator da 

interação imediata pelos círculos de usuários, faz com que a mensagem publicitária obtenha 

resultados expressivos, que mesmo sem uma análise mais aprofundada pode ser notável o 

resultado. Os pontos cruciais estarão no gerenciamento das interações, onde será necessário 

fazer com que esses círculos sociais se envolvam, e para isso se faz necessário barganhar 

interesses para existir uma relação próxima com o usuário, a quem será vendida a 

publicidade. Em síntese, se trata de criar um perfil que se relacione com os interesses 

comuns do público, que se aproxime do aspecto comum de cada usuário a ponto de ter uma 

relação vital para desenvolvimento da comunicação do usuário. 
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