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RESUMO 

 

As práticas de Relações Públicas se firmaram, no Brasil, de uma forma diferenciada das 

outras. O modelo importado dos Estados Unidos não permitiu que a profissão 

amadurecesse nos padrões do país. Hoje, as práticas das Relações Públicas ainda são 

pouco conhecidas. Nesse contexto, o presente trabalho procura investigar como a Fan 

Page, Todo mundo precisa de um RP, no Facebook, ajuda na divulgação das práticas da 

profissão. A pesquisa apresenta os resultados parciais do trabalho de conclusão de curso 

da autora, o qual investiga as três maiores páginas referentes a temas relacionados a 

Relações Públicas. Como procedimentos metodológicos foram utilizadas as pesquisa 

bibliografia e documental. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Relações Públicas; plataformas digitais; facebook; fan pages; 

 

INTRODUÇÃO 

A informação é um dos grandes elementos que movem a sociedade atual. Todos 

os dias, pessoas são cercadas por notícias provenientes dos mais diversos meios, como 

jornais impressos, televisão, rádio, e um dos principais ambientes informativos dessa 

geração, a Internet. Nesse contexto, a velocidade se torna um fator muito importante 

para esta sociedade da informação. A produção e circulação ocorrem de forma 

simultânea. A Internet configura-se como a base para unir rapidez de informação, 

muitas vezes, de forma gratuita, sendo um dos elementos principais da sociedade atual. 

Hoje o acesso à Internet torna-se necessário para alimentar os processos 

produtivos da sociedade. Bancos utilizam seus sistemas online para funcionar, agências 

de comunicação precisam estar conectadas, pessoas têm diferentes necessidades para 

interagir. ''As novas tecnologias causam significativas transformações na sociedade, 
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provocando mudanças de hábitos e de comportamento’’ (PINHO, 2003, p. 19). As 

tecnologias da informação e comunicação (TIC´s) transformam os modos de 

comunicação em uma sociedade interativa, provocando conexões e relacionamentos 

(STASIK 2009 apud ALBUQUERQUE, 2014). Desse modo, uma nova sociedade que 

está sempre online foi caracterizada com a popularização da Internet, assim como dos 

recursos tecnológicos que possibilitam a conexão ao alcance das mãos, como celulares 

smartphones, notebooks, tablets, dentre outros.  

 Com a modernização e facilidade proporcionada pelas plataformas digitais
4
 e 

tecnologia, os usuários da rede deixaram de ser apenas receptores, para se tornarem 

também produtores de conteúdo. As redes sociais passaram a ser também digitais 

moldando o comportamento de uma geração, a qual se mantém conectada quase que 24 

horas por dia, usufruindo da mobilidade digital (FERREIRA, 2012). 

As plataformas digitais surgiram inicialmente como uma forma de lazer para 

seus usuários. Era um espaço no qual eles poderiam dividir um pouco mais sobre sua 

vida, rever e fazer amigos; um ambiente social na Internet. Com o passar do tempo e a 

popularização desses espaços, essas mídias ganharam muito mais funções tornando-se 

inclusive ambientes de trabalho. Hoje em dia, os espaços online são utilizados para 

muitas outras ações além do lazer, tornando-se também um difusor de conteúdo, 

fazendo com que as mais diversas informações alcancem os mais variados tipos de 

públicos. Participar da internet não refere-se somente a ter o acesso, mas, 

principalmente, a fazer imersão nesse ambiente, tendo uma vida offline e online 

simultaneamente. Os estudos em ambientes digitais são frutos de um processo em 

desenvolvimento, no qual muitos conceitos utilizados, já foram discutidos, como por 

exemplo as plataformas e ambientes digitais (Ferreira, 2012, 2013). 

O presente trabalho tem como objetivo fazer um estudo sobre a eficiência das 

Fan Pages do Facebook que divulgam as práticas de Relações Públicas (RP), profissão 

essa que devido a fatos históricos, não é hoje uma profissão tão conhecida. Esta 

pesquisa é de natureza básica, tendo uma abordagem quantitativa. Seu objetivo é 

descritivo e o método utilizado é o indutivo. A pesquisa é bibliográfica e documental, 

sendo necessária a leitura e a interpretação de bibliografias, assim como a análise dos 

objetos de estudo. 

 

                                                
4 No presente trabalho a termo Plataformas Digitais será utilizado para designar ambientes digiais como mídias e 
redes. 
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Através de uma análise, o trabalho tenta compreender como esta atuação nas 

plataformas digitais está ocorrendo. Primeiramente, avaliando se esse é um dos 

objetivos das páginas direcionadas, e se o conteúdo publicado e divulgado está 

realmente atendendo a essa nova função, principalmente para o público que não tem 

conhecimento da profissão. Para o presente trabalho, busca-se divulgar resultados 

parciais de um trabalho de conclusão de curso mais abrangente. Por isso, para essa 

pesquisa especificamente será necessário o acompanhamento e análise apenas da página 

Todo Mundo Precisa de um RP.  

 

RELAÇÕES PÚBLICAS NO BRASIL 

A profissão de Relações Públicas surgiu, nos Estados Unidos, em meados do 

século XIX. Naquela época, a sociedade sindical clamava por melhores condições de 

trabalho, enquanto os poderosos políticos fingiam não ver a situação mercadológica e 

não se importavam com a opinião pública (Pinho, 2011). Em meio ao caos e a 

importância que a mídia impressa conquistava nesse contexto, nasceu à profissão de 

Relações Públicas, oriunda do exercício da prática de Assessoria de Imprensa (Duarte, 

2003). 

Em 30 de Janeiro de 1914, instala-se, no Brasil, o primeiro departamento de 

Relações Públicas do país, através da The São Paulo Tramway and Power Company 

Limited (Kunsch, 1997). A profissão, que foi praticamente importada dos Estados 

Unidos, sofre até hoje as consequências desse fato. Segundo Kunsch, ‘’As 

multinacionais trouxeram consigo uma cultura de valorização da comunicação, sobre 

tudo das áreas de propaganda, publicidade e relações públicas’’ (1997, p.20).  

 Assim, para Scroferneker (2011), a profissão de Relações Públicas foi se 

desenvolvendo a margem da sociedade, sem que as pessoas soubessem realmente o seu 

verdadeiro significado ou o que faz um profissional de Relações Públicas, mesmo 

depois de muito tempo de prática. Hoje em dia, após ter completado 100 anos de 

profissão, no Brasil, poucas são as pessoas ou organizações que reconhecem a profissão 

e o profissional, fato este que pode ser sentido no cotidiano, quando há uma falta de 

identidade sobre os anúncios de empregos voltados para essa área.  

Não houve um estudo ou reflexão de como a profissão de relações públicas 

poderia se adaptada à realidade brasileira. Assim, durante muito tempo, poucas pessoas 

sabiam o que de fato o profissional de relações públicas (RP) fazia. Além disso, vários 

acontecimentos contribuíram para que a profissão se firmasse de uma forma 
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diferenciada, no Brasil. Entre eles, a regulamentação antecipada e a má fama da 

profissão que foi durante muito tempo relacionada à Ditadura Militar (Kunsch, 1997). 

Com o tempo, o mercado passou a ter a necessidade de que a profissão se 

firmasse. Para Kunsch ‘’Uma das causas desta transformação foi o arrefecimento das 

pressões da opinião públicas sobre a área, não apenas no Brasil, mas também no âmbito 

internacional’’ (2008, p.71). Logo, algumas medidas foram tomadas, como a criação 

dos primeiros cursos de relações públicas do Brasil, em 1954, oriundos de grupos de 

discussão sobre a profissão (Kunsch, 1997). Alguns anos depois, a profissão ganha sua 

regulamentação. Fato que muitos consideram ter sido antecipado e um dos motivos pelo 

qual a profissão não se desenvolveu como deveria. Como explica Pinho, 

 

No Brasil, o reconhecimento da profissão de Relações Públicas deu-se 
pela Lei nº 5.377, de 11 de dezembro de 1967, e sua regulamentação 

pelo Decreto nº 68.582, de 4 de maio de 1971, os quais tornam 

privativo dos bacharéis diplomados em cursos de Relações Públicas, 
de nível superior, reconhecidos pelo Conselho Nacional de Educação 

e devidamente registrados nos conselhos regionais da categoria, o 

exercício dos cargos e das atividades especificas da profissão. 
(PINHO, 2003, p. 09). 

  

Na ocasião da regulamentação, a classe não estava preparada para fortalecer a 

profissão passando a si mesma um atestado de imaturidade. Muitos profissionais e 

estudiosos da área criticaram o acontecimento.  O excesso de burocracia aconteceu de 

forma negativa para os profissionais de comunicação, que finalmente descobriram que 

não são tão indispensáveis como imaginavam (VALENÇA apud KUNSCH, 1997). 

Assim, o histórico das Relações Públicas, no Brasil, e a forma como a profissão 

se firmou contribuíram para desenvolvimento da profissão. Atualmente, o profissional 

de relações públicas e suas funções são pouco conhecidos e difundidos na sociedade, 

além de serem facilmente confundidos com outras áreas, como marketing, jornalismo, 

promotor de vendas.  

          Aproveitando o ambiente da internet, principalmente, a popularização das 

plataformas online, profissionais têm usado essas espaços para divulgar a profissão, 

suas atividades, suas funções, seja entre os próprios pares ou alcançado pessoas leigas 

no assunto. 
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 REDES SOCIAIS DIGITAIS  

A sociedade atual é caracterizada pela rapidez na difusão da informação, fato 

que moldou um novo estilo de vida e comportamento. Mas isso só foi possível graças ao 

advento da Internet e suas tecnologias. A rede que surgiu inicialmente com o objetivo 

de transmitir curtas mensagens para militares (Castells, 2001), hoje em dia se 

concretizou de uma forma tão sólida que estar conectado já é uma cultural digital 

estabelecida pelas organizações, instituições, pessoas de diferentes idades, níveis 

sociais. 

O desenvolvimento da Internet e sua utilização por cada vez um número maior 

de pessoas, fez com que esse ambiente digital se popularizasse, resultando na imersão 

das pessoas no mundo online, desenvolvendo funções que antes eram realizadas 

fisicamente, trazendo praticidade e comodidade para seus usuários. 

 Nesse contexto, as redes sociais digitais assumiram uma grande relevância. Os 

sites de relacionamento, através das redes sociais digitais, desempenham um papel 

importante na sociedade atual. Seus usuários, que inicialmente acessavam esses sites em 

busca de lazer, passaram a descobrir novas formas de se relacionar online e, muitas 

vezes, até lucrar com isso. Assim, os usuários dessas plataformas digitais passaram a 

estar cada vez mais presente nesse ambiente virtual, fato que também só foi possível 

graças ao desenvolvimento das novas tecnologias, que possibilitam o acesso à internet 

ao alcance das mãos, como tablets, celulares e notebooks. Além disso, a popularização 

da rede de conexão móvel, através de wifi
5
 e de dados fornecidos pelas operadoras de 

telefonia móveis, fizeram com que os usuários passassem a ser cada vez mais 

dependentes desse sistema de conectividade, passando a desempenhar não apenas a 

função de receptores, para também agentes de conteúdo. Segundo Manovich, estes 

 

Consumidores de informação passaram a ser produtores de conteúdo 

com as mídias digitais como a internet, a fotografia, vídeos digitais 

que também facilitaram a difusão do conteúdo. (MANOVICH, 2001 

apud ORLANDI, 2010 p.01). 
 

Esses usuários são caracterizados por Terra (2009) como usuários mídias, que 

exercem a função de um quinto poder (2009),pois através da geração de conteúdo e a 

rapidez difundida pelo meio, esse usuário passa também a produzir informação com um 

                                                
5 Conexão de rede sem fio. 
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grande poder de alcance e influência, que pode ter grandes impactos positivos ou 

negativos, dependendo do contexto da situação. 

Percebe-se que a cada dia um número maior de pessoas tornam-se adeptas 

dessas redes. Se antes a Internet tinha um apelo maior para o público jovem, hoje em dia 

seu público está se tornando mais diversificado. Tanto pessoas mais novas, como 

crianças, como pessoas de mais idade estão aderindo às redes sociais e, muitas vezes, 

descobrindo uma nova forma de interação. Segundo dados da Forbes Brasil
6
, a idade 

média do usuário de sites como Facebook, está cada vez mais perto dos 40 anos. 

Esse fluxo tão grande de pessoas, nas redes sociais digitais, muitas vezes, acaba 

por saturá-las; e se a rede social não tiver um diferencial para oferecer, acaba por cair 

em desuso pelos seus usuários, como no caso do Orkut. Atualmente, os principais sites 

de redes sociais estão sempre em busca de trazer melhorias para seus usuários, através 

da implantação de novas funções e das atualizações tanto para versão da web como para 

a versão mobile
7
.  

  Assim, observa-se que os sites mais atuais de redes sociais estão conseguindo 

manter-se em vigor durante um logo tempo, se considerarmos que, na internet, o novo já 

nasce defasado, pois vivemos na era dos fenômenos. Ou seja, algo atinge um grande 

público em um curto espaço de tempo, no entanto logo cai no esquecimento popular. 

Como exemplo, pode-se pensar nos caso dos fenômenos memes, os quais criam um 

novo movimento que concretizam um fato inverso na rede, ou seja, aquilo que tem 

grande audiência nos ambientes online acaba invadindo o mundo offline, passando ser 

comum as pessoas fazerem referências a tais memes, no cotidiano. 

 

REDES SOCIAIS DIGITAIS COMO FACILITADORAS NA DIVULGAÇÃO 

DAS PRÁTICAS DAS RELAÇÕES PÚBLICAS  

 Com essa imersão da sociedade na web, as organizações perceberam também a 

ter necessidade de se fazer presente nesses ambientes online. Assim, “muitas empresas, 

dos mais variados tamanhos, querem aproveitar a oportunidade e marcar desde já sua 

presença no novo meio’’ (PINHO, 2003, p. 91). Inicialmente, as organizações, assim 

como os usuários, chegaram as plataformas digitais sem compreender de fato sua forma 

de funcionamento, tão pouco sua utilização e dimensão.  

                                                
6 Forbes Brasil, Fevereiro 2014, Ano II, nº 17. 
7 Móvel. 
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 Com o tempo, novas estratégias, inclusive novas profissões, foram se 

desenvolvendo com base nessas questões. Segundo Pinho (2003), a velocidade e 

instantaneidade da Internet também são positivas, para o profissional de relações 

públicas que tem a possibilidade de responder imediatamente a situações de crise, de 

reagir logo às notícias e de capitar rapidamente certas situações favoráveis, o que 

antigamente não era possível. Essa nova possibilidade traz novas faces à comunicação, 

‘’assim as relações públicas estão sendo instigadas a pensar também a gestão estratégica 

da comunicação digital’’ (ALBUQUERQUE, 2014). 

Lidar com o relacionamento através das redes sociais digitais é um campo de 

atuação relativamente novo. Além disso, não existe um manual do que fazer 

exatamente. E ‘’por se configurar como um ambiente diferente, a Internet tem um modo 

de sobrevivência diferenciado e que vem se moldando aos poucos’’ (FERREIRA, 2013, 

p. 08).    

Um dos maiores sites de redes sociais (SRS), na atualidade, é o Facebook. 

Segundo Guimarães (2011) apud Albuquerque (2014), o número de usuários já 

ultrapassa 300 milhões e seus usuários dedicam cerca de 19 minutos por dia ao site ou 

aplicativo, quando utilizado através de uma mídia móvel. No Brasil, o site é o mais 

acessado do país, ficando à frente de gigantes como o Google. Segundo relatórios do 

site ComScore,
8
 que mensura dados de sites de redes sociais, em  2013, 

 

Sites de Redes Sociais capturam a maior porcentagem do tempo dos 

consumidores no Brasil, com 36%. O Facebook ascendeu como um 

forte líder da categoria, com quase 44 milhões de visitantes únicos em 
dezembro de 2012, 22% a mais que no ano anterior.  

 

O Facebook ocupa hoje um lugar de grande importância tanto na área do 

entretenimento quanto na área de negócios. Sua visibilidade que cresce a cada ano
9
, faz 

com que cada vez um número maior de organizações procure esse ambiente a fim de 

fazer negócios, se aproximar de seus públicos, monitorar e avaliar seu desempenho 

(Lessa, 2013). É importante observar que o Facebook se caracteriza como uma rede de 

conversação (Recuero, 2009), na qual o usuário é o ator social, diferente das redes de 

filiação – seguidos e seguidores -  na qual não há um interação direta entre os atores e 

                                                
8 Disponível em: 
http://www.comscore.com/por/Insights/Press_Releases/2013/3/comScore_Releases_2013_Brazil_Digital_Future_in_
Focus_Report 
9 O Brasil é o segundo país com mais usuários que acessam o Facebook diariamente. Disponível em: 
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/09/brasil-e-o-2-pais-com-mais-usuarios-que-entram-diariamente-no-
facebook.html 
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nem necessariamente um vínculo de mão dupla (Recuero, 2009 apud  Huberman, 

Romero e Wu, 2009). Assim, esse modelo possibilita que as informações geradas 

possam alcançar um número cada vez maior de pessoas, por conta da interação e 

conexão estabelecida. 

Nesse contexto, as Fan Pages
10

 desempenham um papel de grande importância 

para as organizações, servindo como canal direto de comunicação com seus 

consumidores. Percebe-se que as fan pages passaram a assumir um caráter também de 

entretenimento, postura que passou a ser utilizada por grandes marcas do mercado, na 

tentativa de se destacar na rede. Hoje, existem fan pages para os mais variados tipos de 

assuntos e gostos, se caracterizando como uma de comunidade virtual, que reúne 

pessoas com interesses em comum (FERREIRA, 2013). Segundo Gadelha, 2003 apud 

Lévy, 1999, 

 

Uma comunidade virtual é construída sobre as afinidades de 
interesses, de conhecimentos, sobre projetos mútuos, em um processo 

de cooperação ou de troca, tudo isso independentemente das 

proximidades geográficas e das filiações institucionais. (p.130).  

 

Essas comunidades dão força e voz para esses usuários que agora são também 

agentes de comunicação e utilizam esses espaços para tratar de assuntos específicos, 

criando uma relação de ajuda e esclarecimento. 

Assim, temos também as fan pages com os temas direcionados as áreas de 

Relações Públicas. As páginas têm como objetivo reunir pessoas que tenham interesse 

comum através do compartilhamento de conteúdo. Porém, com o tempo, a difusão desse 

conteúdo passou a alcançar um número maior de pessoas, devido à rapidez que esse 

meio proporciona. Desse modo, o conteúdo relacionado à profissão de relações 

públicas, de uma forma ou outra, acaba por alcançar pessoas que não trabalham e/ou 

conhecem a profissão. 

 

ANÁLISE DA PÁGINA TODO MUNDO PRECISA DE UM RP  

Com base no objetivo do presente trabalho, busca-se saber de que forma o 

conteúdo referente à prática de relações públicas está sendo divulgado nas Fan Pages, 

                                                
10  São páginas do Facebook que tem um caráter mais profissional. Diferencia-se do perfil pessoal, por  
reunir fãs no lugar de amigos. Qualquer pessoa que curta a página poderá receber o conteúdo dela no seu feed, ou seja 
na sua página principal como uma espécie de assinatura.  
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no Facebook. Segundo Recuero (2009), as informações que circulam na rede tornam-se 

disponíveis para qualquer pessoa que queira ter acesso a elas, sendo ‘’buscadas e 

organizadas, direcionadas a audiências invisíveis e facilmente replicáveis’’ 

(RECUERO, 2009, p.04).  

Tais informações irão alcançar um público que se propõe a recebê-las, como no 

caso dos assinantes das fan pages. Assim, entende-se que esse usuário está predisposto a 

saber o que aquele conteúdo tem a lhe acrescentar. Por outro lado, temos o usuário que 

recebe o conteúdo porque a plataforma permite que chegue até ele, seja através de 

amigos ou ainda links patrocinados
11

. Assim, esta investigação propõe analisar a 

divulgação de conteúdo para os usuários do Facebook dentre três vertentes que foram 

percebidas durante os estudados anteriores a cerca desta rede social. É importante 

classificar esses tipos de divulgação já que cada um influencia o usuário de uma forma 

diferenciada: 1 ) A divulgação de conteúdo solicitada por ele. 2 ) A divulgação de 

conteúdo que chega através de amigos na rede. 3) A divulgação de conteúdo através de 

links patrocinados. 

 A página Todo Mundo Precisa de um RP 
12

é a segunda mais curtida do país que 

trata de assuntos relacionados às Relações Públicas. Assim, para sua análise, será levado 

em consideração os seguintes critérios: 1 - Conteúdo publicado. Segundo Ellison, 

Steinfield & Lampe (2007) apud Recuero (2009), a visibilidade de uma página, também 

está relacionada com a manutenção da rede social, ou seja, com o conteúdo que 

alimenta ela. 2 - Viralidade de conteúdo. Segundo Recuero (2009), o fato das redes 

sociais digitais permitirem que o ator tenha um grande número de amigos faz com que 

cada vez mais um número maior de pessoas tenha acesso a informação. A conectividade 

aumenta a visibilidade. 3 - Variação no número de curtidas. Para Loureiro (2011), é 

mais comum medir o buzz
13 por sua capacidade quantitativa.  

 Na página Todo mundo precisa de um RP, é possível identificar dois tipos de 

interações identificadas por Primo e Recuero, 2009 apud Gadelha, 2013, 

 

As interações reativas são aquelas que dizem respeito à interação com 

o site: iniciar uma conexão (adicionar um amigo), curtir uma página 

(entrar em uma comunidade), curtir, comentar e/ou compartilhar uma 

                                                
11 Links pagos para que algum conteúdo seja divulgado nas redes sociais digitais. 
12 Disponível em: https://www.facebook.com/todomundorp 
13 Buzz significa a movimentação à cerca do conteúdo publicado, ou seja, como aquilo irá impactar nas pessoas que 
estão recebendo. 
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postagem. E as mútuas podem ser vistas na interação entre os usuários 

(...) postagens, comentários, conversas etc. (2013, p.39). 

 

A página foi criada em 17 de dezembro de 2012, pelo profissional de Relações 

Públicas, Guilherme Alf. Atualmente, conta com mais dois administradores, sendo eles 

Ariane Sefrin Feijó e Pedro Prochno. A página possui 8.148 curtidores - visto pela 

última vez em 24 de Março de 2014. 

O período escolhido para análise foi de 01 a 20 de Março de 2014. Durante esse 

tempo, pode-se observar uma média de duas a três publicações diárias, exceto em fins 

de semana, em sua maioria, seguidas de fotos ilustrativas, horas profissionais, hora 

pessoais. Publicações com pensamentos ou frases sobre a profissão e o mercado de 

trabalho também eram presentes. As publicações não obedecem a um gênero específico, 

podendo ser sobre viagens e participação em eventos feitas pelos administradores, 

divulgação de vagas para profissionais e estagiários, mensagem motivacionais, links 

para matérias que tenham a ver com a profissão, e conquistas da empresa. Graças ao 

crescimento da página, o projeto se concretizou como empresa e hoje está tendo 

bastante visibilidade no mercado, com clientes de grande visibilidade nacional como as 

cantoras Wanessa e Gabi Amarantos.  

Para entender melhor a forma como essas publicações fizeram-se presente em 

cada dia, foi criada uma tabela com dias do período de observação e as categorias de 

publicação: 1) De cunho pessoal da vida dos administradores. 2) Divulgação dos 

Trabalhos da empresa. 3) Divulgação das práticas das Relações Públicas. 4) Divulgação 

de eventos e vagas. 5) Frases sobre a profissão. 

 

Tabela que esquematiza os tipos de publicações através de uma classificação durante o 

período de análise.  

Tipos de 

Publicações 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

De cunho 

pessoal (vida 

dos 

administradores) 

  X   X   X  X X         

Divulgação dos 

trabalhos da 

           X     X  X X 
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empresa 

Divulgação das 

práticas de 

relações 

públicas 

      X X   X X X    X  X  

Divulgação de 

eventos e vagas 

             X       

Frases sobre a 

profissão 

  X    X X  X    X      X 

 

Exemplo de publicações da página: 

 

 

 

Quanto à viralidade do conteúdo, observou-se que os números variam muito, 

dependendo da publicação. Enquanto existem publicações com zero compartilhamentos, 

há também publicações com um número maior, mas se considerarmos a quantidade de 

pessoas que curtem a página, o número não se torna tão relevante. Logo, conclui-se que 

a ferramenta compartilhamento não é tão utilizada pelas pessoas que assinam a página, 

que preferem ‘’curtir’’ o conteúdo. Durante o período de análise, a publicação mais 

compartilhada, com o total de 41 compartilhamentos, era referente à profissão. Ou seja, 

percebe-se uma disposição do usuário em compartilhar o conteúdo que ajude a divulgar 

a prática de relações públicas, porém quando o conteúdo tem um cunho mais pessoal, 
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voltado para administradores e a empresa em si, já não é de interesse do público 

difundir esse conteúdo. 

 

Exemplo de publicações com menos e mais compartilhamentos: 

 

 

 

Quanto ao último critério de análise, sobre a variação no número de curtidas, 

seguem a mesma definição do item anterior. Apesar da ferramenta ‘’curtir’’ ser mais 

usadas pelos usuários, percebe-se essa preferência por curtidas em publicações que 

tenham como principal objetivo a divulgação das práticas da profissão no Brasil. A 

publicação que obteve o maior número de curtidas está ilustrada acima, referente ao 

primeiro item de análise, sobre o trabalho com a cantora Wanessa, com 377 curtidas, até 

esta data
14

. Compreende-se que ao trabalhar com uma celebridade conhecida 

nacionalmente, aponta-se a valorização da profissão, mostrando o amplo campo de 

atuação deste profissional. 

 

 

 

                                                
14 Visto em 25 de Março de 2014. 
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CONSIDERAÇÕES 

 Através da análise da página Todo mundo precisa de um RP foi possível 

constatar que, a página vem crescendo em um ritmo muito elevado, fato que 

proporcionou uma visibilidade para os administradores dentro e fora da web. Hoje, além 

de uma empresa física, eles prestam consultorias, dão palestras, cursos, workshop, 

enfim, levam seu trabalho do mundo online para o off-line. 

 Percebeu-se também que o público que curte a página está mais interessado nos 

conteúdos que ajudem a divulgar as práticas de relações públicas do que outros tipos de 

conteúdo. Publicações que evidenciem o profissional e mostrem a sua valorização são 

as preferidas dos usuários que fazem questão de comentar, curtir e compartilhar. 

 Observa-se que os usuários do Facebook têm preferência em usar a ferramenta 

curtir do que a ferramenta compartilhar. No entanto, não é possível mensurar o 

significado desta ação. Por mais que literalmente a palavra signifique que a pessoa 

concorda e gostou do conteúdo publicado, hoje em dia, tomou uma dimensão muito 

maior, adquirindo um grande número de significado, além do literal como: ironia, apoio, 

indignação, dentre outros. Em momento posterior, será importante fazer uma pesquisa 

de opinião junto aos participantes da página para saber sobre suas percepções a respeito 

do conteúdo e assim compreender melhor esse processo. 
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