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RESUMO 

 

O presente trabalho traz como referência o marketing digital aplicado na aba Marketplace 

integrada à rede social Facebook. O objetivo foi analisar a viabilidade de usar este espaço 

optando pelo método de anúncio patrocinado e observar se os resultados ao final do período de 

divulgação se tornaram significativos. Para alcançar resultados precisos, foi desenvolvida a 

peça para a divulgação do anúncio base para a pesquisa com as duas formas proporcionadas 

pela rede sendo: a orgânica (gratuita) e a patrocinada (paga). De forma quantitativa, foram 

observados os retornos através de visualizações do anúncio, iniciativas de bate-papo entre o 

aplicativo do WhatsApp e o Messenger do Facebook, quantidade de curtidas, comentários e 

quantidades (se houver) de salvamentos redigidos ao anúncio e também possíveis 

compartilhamentos. Além de observar as diferenças entre os meios, um dos aspectos 

determinantes para o resultado do estudo diz respeito ao tempo despendido para a efetivação da 

venda nas duas modalidades. Dessa forma, foi possível chegar em um resultado preciso e 

positivo quanto a viabilidade de investimento em anúncios patrocinados dentro do marketplace 

na rede social facebook, de acordo os dados apresentados no presente trabalho. 

 

Palavras-chave: Marketing digital; Redes sociais; Facebook; Marketplace.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

No marketing digital surgem diariamente inúmeras novidades na maneira de 

desenvolver e aplicar tal ferramenta para obter retornos positivos dentro das organizações que 

praticam esta forma de divulgação. Em toda ocasião, há novas maneiras que se mostram 

eficazes e outras nem tanto. Por trás destas inovações há empresas, ferramentas virtuais, 

desenvolvedores de marketing digital e propagandas, entre outros. 

Dentro da rede social Facebook há o Marketplace, um espaço novo na rede, onde os 

usuários do site podem usufruir deste local online para fazer a comercialização de seu pertence, 

seja ele novo ou usado, de alto ou baixo valor de forma gratuita. No Marketplace, recentemente, 

surgiu a oportunidade de optar por links patrocinados, fazendo com que o anúncio 

frequentemente esteja no topo da página. Além disso, pode ser lançado no feed de notícia de 

outros usuários, não só no próprio Facebook como também em outros aplicativos que trabalham 

de forma integrada com essa rede social. O produto pode ser ofertado também através do 

histórico de pesquisa dos usuários, ficando nos anúncios relevantes a fim de atingir o potencial 

cliente. 

Como propósito do desenvolvimento deste trabalho, questiona-se sobre a eficiência 

desse tipo de divulgação, ou seja, qual a relação custo/benefício e a eficiência do Marketplace 

num comparativo entre a modalidade gratuita e a modalidade paga. Ainda há incertezas sobre 

o retorno quanto a criar um anúncio patrocinado ou optar apenas por lançar este de forma 

gratuita porque tão relevante quanto à interação e alcance do anúncio está a efetivação da venda, 

porém com a respectiva pesquisa desenvolvido no presente trabalho foi totalmente possível 

sanar as dúvidas e incertezas referente ao retorno obtido e concluir a grande vantagem de 

realizar investimento em anúncio de forma patrocinada. 

Para coletar os dados necessários para esta análise foi realizada uma pesquisa prática 

onde foi mensurada a viabilidade econômica na opção de criar o anúncio e contratar de forma 

patrocinada, observando em quantidade as diferenças relevantes em relação ao número de 

visualizações do anúncio, números de curtidas, comentários, iniciativas de bate-papo tanto no 

aplicativo de whatsapp quanto no messenger do Facebook, entre outros. Para alcançar este 

resultado foram definidas algumas delimitações ao longo da pesquisa, como por exemplo os 

custos em que foi arcado com a divulgação na opção de anúncios patrocinados.  

O Marketing Digital é assunto de relevância e este estudo pode auxiliar numa possível 

tomada de decisão estratégica de marketing. Com os resultados obtidos e analisados, foi 

possível verificar que há viabilidade na ação de anunciar forma patrocinada dentro do 
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Marketplace na rede social Facebook, em razão da diferença significativa de visualizações do 

produto, curtidas, iniciativas de bate papos e salvamentos entre uma modalidade e outra, onde 

o patrocinado prevaleceu em todos os aspectos mencionados. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Dentro do marketing digital há variadas formas de divulgar e promover negócios. Cada 

vez mais surgem estratégias inovadoras que buscam colocar empresas à frente da concorrência. 

Para ter êxito, é importante estar frequentemente alternando entre as maneiras de levar o 

produto ou serviço até um potencial cliente também por meio das mídias digitais. 

As redes sociais surgiram há poucos anos como uma ferramenta de gestão e aplicação 

de marketing, sendo cada vez mais utilizadas, trazendo resultados positivos a quem faz negócios 

através deste meio. Com o tempo, dentro das redes sociais começaram a surgir espaços para 

divulgação de produtos e serviços. No caso do Facebook, mais precisamente surgem o 

Marketplace e Grupos de Vendas. Muitos negócios são realizados nesses meios, mas não se 

sabe em que medida há, nessa forma orgânica de divulgação, vantagens em relação aos anúncios 

patrocinados nas redes sociais. Pelo exposto questiona-se em que medida é viável o 

investimento em anúncios patrocinados na rede social Facebook em relação ao desempenho 

comercial orgânico do Marketplace? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo do desenvolvimento do presente trabalho foi analisar os resultados obtidos 

de uma pesquisa prática para concluir se há viabilidade nos dias atuais de fazer o investimento 

nas propagandas pagas de marketing digital através das plataformas onlines, mais precisamente 

dentro do Marketplace que pertence a rede social Facebook. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Observar e comparar se entre o anúncio gratuito e o anúncio patrocinado as 

diferenças numéricas quanto à: Visualizações do anúncio; Quantidades de curtidas no anúncio; 

Quantidade de clientes e potenciais que entram em contato; Quantidades de possíveis 

compartilhamentos ou salvamentos do anúncio; Tempo para a conclusão de uma negociação. 

b) Ressaltar custos e prévias do retorno de possível investimento, para concluir com 

resultado positivo, negativo ou indiferente. 

c) Identificar se há viabilidade no investimento do anúncio patrocinado na rede 

social Facebook, através da exposição dos veículos selecionados via publicação. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Este trabalho traz um assunto que mesmo fazendo parte da rotina de muitas empresas, 

pessoas particulares e envolvidos, ainda causa diversos questionamentos e receios por parte dos 

usuários sobre suas funcionalidades, eficácia e etc. Com uma pesquisa de desenvolvimento 

prático, foi analisado se houve viabilidade no investimento de contratar os anúncios 

patrocinados da rede social Facebook. Conforme o resultado, pode-se considerar ser mapeada 

novas ideias por parte dos leitores atingidos, pode vir a cativar e iniciar novas formas de 

divulgação dentro desta rede que cresce diariamente, ou apenas a trazer certezas que há 

indiferença nas formas de fazer anúncios. Os resultados, de fato, acrescentaram de uma forma 

positiva nos futuros desenvolvimentos de marketing, seja na forma tradicional ou virtual.  

Os resultados arguidos foram benéficos, inclusive, para empresas em geral, que pode 

contribuir nas futuras tomadas de decisões do setor de marketing que a partir da experiência a 

ser descrita conseguem utilizar ou descartar desta oportunidade de mercado. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MARKETING: CONCEITO E CARACTERÍSTICAS 

 

Para melhor compreensão do presente trabalho, inicialmente, é válido abordar a 

conceituação do marketing, e para isso faz-se mister trazer a definição atribuída pela Associação 

Americana de Marketing - AMA, ora apresentada por Las Casas (2009, p. 2) o qual afirma que 

o marketing “ é o desempenho das atividades comerciais que dirigem o fluxo de bens e serviços 

do produtor ao consumidor ou usuário”. 

Ainda, é válido registrar o conceito de marketing firmado por Kotler e Keller (2006) 

que aduz que o marketing abrange a identificação e satisfação das necessidades humanas e 

sociais. Assim, trata-se da ciência e da arte de investigar, criar e entregar valor para satisfazer 

às necessidades de um mercado-alvo com lucro, identificando as necessidades e os desejos não 

realizados. O marketing estará presente em todo processo da organização — na produção, na 

logística, na comercialização e no pós-venda dos bens e serviços. 

Las Casas, afirma que o: 

 

Marketing, também pode ser definido como uma área do conhecimento que “engloba 

todas as atividades concernentes às relações de trocas orientadas para a criação de 

valor dos consumidores, visando alcançar determinados objetivos de empresas ou 

indivíduos através de relacionamentos estáveis e considerando sempre o ambiente de 

atuação e o impacto que essas relações causam no bem-estar da sociedade”. (LAS 

CASAS, 2017, p.10) 

 

As atuações de marketing abrangem medidas referentes a quem a empresa pretende ter 

como cliente, quais necessidades devem satisfazer, quais produtos e serviços devem oferecer, 

como devem determinar seus preços, que informações deseja enviar e receber, que canais de 

distribuição deve usar, e que parcerias deve estabelecer (KOTLER; KELLER, 2006). 

Ainda, em relação ao objetivo do marketing, Marcos Cobra e André Torres Urdan 

(2017) expõem que: 

 

O papel social do marketing é satisfazer às necessidades do consumidor. Mas o que 

se vê muitas vezes é o marketing acionado na expectativa de criar desejos de consumo 

de certos produtos ou serviços que não atendem a nenhuma necessidade. O marketing 

não cria necessidades, mas estimula a compra de produtos ou serviços que satisfaçam 

a alguma necessidade. A motivação é uma força interior que reage positiva ou 

negativamente a um estímulo externo. Assim, uma campanha publicitária estimula o 

consumidor a comprar algo que ele, no íntimo ou no subconsciente, já desejava. A 
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adoção do marketing tem de ser capaz de aproveitar as oportunidades de mercado em 

prol da empresa. A empresa investirá em marketing se visualizar um retorno 

compensador. (2017)  

 

Além da abordagem já exposta, é extremamente válido destacar que o marketing é 

composto por quatro elementos: Produto, Praça, Preço e Promoção. Kotler (2000, p. 37) define 

esses compostos como, “conjunto de ferramentas de marketing que a empresa utiliza para 

perseguir seus objetivos de marketing no mercado-alvo”. Esses pilares, são definidos também 

como mix de marketing ou 4ps, que tem como principal objetivo instigar o desejo de compra 

pelo consumidor, bem como buscar o equilíbrio entre todos os elementos para o devido sucesso 

da própria marca. 

De acordo com Las Casas (2001), a definição de composto de Marketing, foi adotado 

por Neil Borden em uma palestra como presidente da Associação Americana de Marketing em 

1953. O entendimento foi baseado na certificação de que o executivo de sucesso pode ser visto 

como alguém que combina diferente ingredientes, sendo assim, a composição de marketing 

passou a intitular como forma de combinações de ingredientes indispensáveis para haver o 

efetivo retorno do mercado a respeito das estratégias e organizações internas. Deste modo, vale 

descrever os tópicos para melhor compreensão do presente trabalho. 

 

2.1.1 Produto 

 

O primeiro pilar do mix de marketing se refere ao produto, ou seja, o objeto oferecido 

pela marca para o consumidor, conforme a afirmação de Farias, Duschitz e Carvalho (2015) o 

produto é considerado de uma forma ampla, e o serviço é o resultado da performance, do ato, 

da ação. Ainda ressaltam que o produto é a especialidade da empresa, e se refere à solução para 

as necessidades dos clientes, considerando seus benefícios. 

 

O produto é utilizado para atender a demanda de mercado envolvendo qualidade, 

diferenciação, marca etc. O preço parte da composição do produto, porém, há 

necessidade de se identificar um meio eficaz para distribuí-lo. É necessário que se 

tenha uma forma de divulgação destes, tendo uma conscientização de sua existência 

por partes dos consumidores (TAVARES, 2013, p. 407-408).  

 

Kotler (2000, p. 383) define produto como “algo que pode ser oferecido a um mercado 

para satisfazer a um desejo ou necessidade”. No entanto, pode-se entender que o produto não é 

somente objeto físico ou serviço em si, vai muito além disso, pode-se dizer, que é algo que 

satisfaça, de fato, a necessidade e eventuais problemas que o consumidor possa enfrentar.   
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2.1.2 Preço  

Preço é o segundo pilar do mix de marketing e um dos mais importantes para traçar uma 

linha de estratégia. Para Kotler e Armstrong (2004, p. 263), o preço é um dos tópicos mais 

flexíveis do composto de marketing. Ao contrário das características do produto e dos canais 

de distribuição, ele pode ser alterado rapidamente. Ao mesmo tempo o apreçamento e 

concorrência de preço são o principal problema de muitos profissionais de marketing. 

A definição de preço de um determinado produto traz diversas implicações, pois o 

consumidor adquire um certo bem quando o preço está compatível com o benefício gerado. Se 

uma empresa aumenta os preços dos produtos, mas não acrescenta benefícios, o apelo para o 

consumidor adquirir os mesmos será menor (URDAN, 2006). 

 Na concepção de Kotler:  

 

Os erros mais comuns são: preços demasiadamente orientados para custos; os preços 

não sofrem revisão com suficiente frequência para capturar mudanças praticadas pelo 

mercado, a determinação dos preços independe do restante do composto marketing e 

a não variação de acordo com diferentes itens de produtos, segmentos de mercado e 

ocasiões de compra (2000. p. 316). 

 

Portanto, os preços são custos que cada cliente teve para obter determinados benefícios 

pelo serviço ora contratado. Assim, devem ser englobados todos os benefícios entregues, a 

conveniência e a comodidade de sua utilização e a experiência criada. 

 

2.1.3 Praça 

 O terceiro pilar da composição do marketing é a praça, a qual é responsável pela forma 

como o cliente chega até a marca, bem como em seus produtos. Está ligada aos canais de 

distribuição do serviço.         

  Ao tratar-se praça ou canal de distribuição, é possível afirmar que é um sistema 

complexo composto por organizações, pessoas e recursos necessários que permitam a 

disponibilização dos produtos e serviços aos consumidores (URDAN, 2006). 

A maior parte dos produtores utiliza-se de meios para levar seus produtos até o 

consumidor final. Esta operação é realizada através do canal de distribuição, que nada mais é 

do que um conjunto de interdependentes de organizações que estão envolvidas no processo de 

levar um produto ou serviço ao consumidor (KOTLER, KELLER 2006). 
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Portanto, esse elemento, a conveniência do local e o tempo de entrega são determinantes 

para a escolha do cliente e, por isso, devem estar incluídos nas estratégias de marketing. 

 

2.1.4 Promoção 

A promoção é o quarto e último pilar da composição do mix de marketing. Esse aspecto 

é responsável por tornar a empresa conhecida através de ações de divulgações e promoções de 

seus produtos. 

A programação está ligada diretamente com a comunicação, para isso é composto por 

seis formas: propaganda, promoção de vendas, eventos e experiências, assessoria de imprensa 

e relações públicas, marketing e vendas pessoais (KOTLER; KELLER, 2006). 

É comum a comunicação que ensina sobre os benefícios dos serviços e sobre onde e 

quando obtê-los. Como os serviços são perecíveis, a promoção pode auxiliar a empresa a 

organizar a demanda, estimulando a sua utilização em horários e dias diferenciados. 

Derzi define promoção como uma série de segmentos que podem ser considerados como 

tal, assim para o autor: 

 

Promoção na realidade é o sistema de comunicação com o mercado. Compreende: 

propaganda, promoção (de vendas, institucional, de produto), merchandising, 

franchising, licensing, assessoria de imprensa, relações públicas, vendas diretas 

(telemarketing, Tv interativa), mala direta e eventos (DERZI, 2005 p. 28-29).  

 

Portanto, entende-se que as estratégias de marketing são concebidas pelos 4p’s, ou seja, 

produtos, preço, praça e promoção. Segundo Silva estes 4p’s podem ser suportados por 

tecnologias tradicionais ou digitais. Silva (2016) deu exemplo de um software, como antivírus 

é um produto digital, o e-commerce e as redes sociais são a praça, que no caso é digital, os links 

patrocinados são considerados promoções digitais, pois se origina de ações de comunicação 

digital.  
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2.2 MARKETING DIGITAL 

 

Com a grande evolução tecnológica de informações e comunicações, principalmente, 

com o rápido crescimento da internet, surgiu também o marketing digital.  

Nesse segmento, Limeira (2007) afirma que “o marketing digital pode ser entendido 

como o conjunto de ações de marketing intermediadas por canais eletrônicos, onde o cliente 

controla a quantidade e o tipo de informação recebida”. 

Com a realidade digital vivenciada pela sociedade, vem existindo juntas as práticas de 

marketing tradicional e o mais atual marketing digital. Trata-se de uma nova e poderosa 

estratégia das organizações, que estão vivenciando um momento de competitividade em nível 

global. Por isso precisa-se serem postas em práticas as ferramentas do marketing digital 

(CINTRA, 2010 apud COSTA et al., 2016). 

De acordo com Campos (2014) a essência do Marketing Digital é sua inversão ao 

Marketing Tradicional. Nessa senda, Mendonça afirma que 

 

Ao longo do tempo o marketing vem sofrendo uma série de mudanças 

e com elas surgem, também, suas aplicações específicas. Com o avanço 

da tecnologia e, posteriormente, de forma mais específica, com a 

internet e a utilização das novas mídias, surge uma nova aplicação para 

o marketing, o marketing digital (2013, p. 12). 

 

Souza et al. (2017) definem o marketing digital da mesma forma das definições 

clássicas, e cita que a inovação do cujo está na utilização da ferramenta internet, para criação, 

comunicação e entrega de valor aos clientes, sendo assim, para considerar o marketing como 

‘’digital’’, deve-se utilizar a internet e seus meios tecnológicos para que ocorram as relações 

entre clientes x empresa. Os autores também ressaltam que neste modelo de negócio online, os 

clientes têm grande influência na tomada de decisões, ou seja, através das informações 

disponibilizadas por eles, as empresas conseguem elaborar estratégias eficazes para atingir 

novos clientes. 

Braga e Coelho (2018) citam que para o marketing digital tornar-se efetivo e contribuir 

para uma organização, é essencial ter um bom planejamento, para possíveis riscos e danos 

serem evitados. Este marketing digital procura atender os mesmos objetivos do tradicional, 

difere-se deste pelo simples fato de ser direcionado aos clientes pelo meio eletrônico (2015 

apud Braga e Coelho, 2018). 
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 A internet revolucionou a forma de como os consumidores pesquisam, selecionam, 

comparam e compram produtos e serviços, o consumidor mudou seus hábitos de efetuar 

compras e começou a utilizar o ambiente eletrônico como importante meio de consumo 

(MACHADO, 2018). Noutra afirmação a respeito da internet, se refere que ela proporciona um 

número maior de participações de consumidores na construção das marcas através de suas 

opiniões e discussões sobre os temas em pauta (apud BRAGA e COELHO, 2018). 

Silva (2016) considera o estudo das estratégias de marketing em plataformas e 

tecnologias digitais, como os sites, blogs, sites de busca, site de relacionamento social, apps e 

dispositivos relevantes, pois impactou e transformou a sociedade, o mercado e os consumidores, 

para se envolver com seu público-alvo, o marketing precisa entender e utilizar plataformas e 

tecnologias digitais. Conforme a autora, o marketing digital constrói o envolvimento junto do 

usuário, trazendo ele para participar de seus conteúdos, como realização de uploads de vídeos 

e fotos, a postagem de comentários, virando fanático da página em sites de relacionamento. 

Ainda, Souza (2014) define o Marketing Digital da seguinte forma 

 

Consiste em usar tecnologias da informação baseadas na internet e todos os 

dispositivos que permita seu acesso para realizar comunicação com intenção 

comercial entre uma empresa e seus clientes ou potenciais clientes. A internet coloca 

as empresas a disposição dos clientes com apenas um clique (2014, p. 70). 

 

Silva (2016) afirma que as estratégias em plataformas digitais aumentam e 

complementam o campo de atuação do marketing, contando com a internet e dispositivos 

digitais para aplicar as suas ações. Ela explica que os benefícios para as empresas que utilizam 

a internet como ferramenta de marketing para divulgação podem ser grandes, já que a rede tem 

grande abrangência, e é mundial, e o interesse que cativa em seus usuários, pessoas interessadas 

nas novidades propiciadas pelas mesmas. As estratégias de marketing digital têm se mostrado 

eficazes em muitas organizações, podendo ser aquelas totalmente online ou então aquelas que 

se utilizam de múltiplas plataformas (CINTRA apud COSTA et al., 2016, p. 342). 

Assim, as empresas devem refletir sobre o resultado favorável que alcançariam com 

suas ações na web, observando atentos o que lhes trará melhor resultado, se pode ser as 

estratégias usadas dentro das plataformas digitais ou em outros meios em que se aplicam 

marketing (SILVA, 2016). A autora ainda acrescenta que a internet pode ser muito adequada 

para umas empresas desenvolverem as suas estratégias, mas em contrapartida, em outros casos 

não, é preciso atentar para os objetivos que cada organização almeja atingir, ou seja, elaborar 
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um planejamento de marketing, para direcionar melhor as ações à serem produzidas.  

O marketing digital deve ter em base um processo cíclico de 8p’s que sustentam as 

estratégias, são eles: Pesquisa, para identificar o cliente ideal; Planejamento, para o 

estabelecimento das diretrizes de atuação; Produção, para executar o planejamento; Publicação, 

para expor o conteúdo para o mercado e consumidor; Promoção, para gerar mais resultado em 

curto prazo; Propagação, para a divulgação de conteúdo entre os consumidores; Personalização, 

para fidelizar e se relacionar com o consumidor; e Precisão, para avaliar os resultados obtidos 

no período das ações estratégicas (VAZ, 2011 apud SOUZA, 2017, p. 54). 

Ainda, em relação aos 8p’s, Conrado Adolpho aborda da seguinte forma: 

 

O processo dos “8 Ps do Marketing Digital” não é uma mistura de marketing digital 

com mais Ps do que os tradicionais 4 Ps. É um processo a ser seguido passo a passo 

para que sua estratégia de marketing digital central, que é se apoiar no grau de 

atividade do consumidor, possa ser cumprida com êxito. A metodologia proposta 

apresenta uma sequência formal e contínua de passos que levam a empresa a um 

processo cíclico de geração de conhecimento a respeito do consumidor e do seu 

próprio negócio na internet (que tem uma proposta de valor ligeiramente diferente do 

negócio offline), de qual a melhor maneira de divulgar sua marca, qual a melhor 

maneira de se apoiar na atividade do consumidor para estimular a circulação de 

informação e gerar a comunicação viral da sua marca, como mensurar resultados e 

como reavaliar o perfil do público-alvo para direcionar as novas ações (2011, p. 298).  

 

Dessa forma, para melhor compreensão desta estratégia, é válido apresentar os tópicos 

com a definição de cada um dos 8p’s detalhadamente, apresentados com base no livro autor 

Conrado Adolpho que tem o título "Os 8PS do marketing digital”. 

 

2.2.1 Pesquisa 

 

Sabe-se que as pesquisas são imprescindíveis para o marketing, inclusive, tornaram-se 

mais frequentes com a era digital. O 1° P do marketing digital é a pesquisa, a qual torna-se 

responsável pelo estudo do comportamento dos consumidores, aliás, o cliente precisa conhecer 

o produto que deseja antes de finalizar a compra.  

Assim, Adolpho afirma que “O deliverable (entregável) do 1º P é uma quantidade 

enorme de dados e informações levantadas sobre o público-alvo, sobre a marca, sobre o serviço 

prestado, sobre o segmento e tantas outras coisas mais quanto houver. ” (ADOLPHO, 2011, p. 

304). 
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2.2.2 Planejamento 

 

O 2° P abordado que compõe a estratégia de marketing é o planejamento, não menos 

importante. O planejamento é colocado e prático através da pesquisa (1° P), ambos estão 

interligados, dessa forma, o planejamento pode ser entendido como uma forma de traçar metas. 

 

Conforme Adolpho menciona “O deliverable do 2º P é o planejamento de Marketing 

Digital com todas as diretrizes de todos os outros Ps, utilizando tudo que foi pesquisado no 1º 

P” (ADOLPHO, 2011, p. 307). 

Assim, para realizar um bom planejamento é essencial conhecer os aspectos observados 

na pesquisa, bem como outros componentes para assim, traçar uma linha de plano de acordo 

com o perfil do consumidor para que haja efetivo sucesso no negócio. 

 

2.2.3 Produção 

 

A produção encontra-se como 3° elemento do marketing digital, o qual é fundamental 

para que haja execução, de fato, de toda a estratégia planejada. 

Deste modo, conforme Adolpho “O 3º P, na maioria das vezes, é a programação e 

envolve basicamente os programadores” (ADOLPHO, 2011, p. 309). 

Portanto, a produção também possui um papel fundamental dentro do marketing digital, 

onde é a retirada do papel para finalmente, colocar em prática tudo que fora planejado, ou seja, 

a própria execução do negócio. 

 

2.2.4 Publicação 

  

 O 3° P, por sua vez, trata-se do momento em que o projeto é ativado e passa 

finalmente, para a fase prática do negócio. Para melhor clareza sobre o referido tópico, é 

importante frisar a colocação de Adolpho: 

 

O 4º P trata do conteúdo que sua empresa deve disponibilizar para o mercado e para 

o consumidor com o objetivo de fazer com que ele fale de você e lhe recomende para 

os outros, seja por meio de redes sociais, seja por meio de um e-mail para seus amigos. 

O consumidor exerce seu grau de atividade a partir do momento que tem conteúdo 

para distribuir, quando tem elementos que lhe sejam relevantes e relevantes aos seus 
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amigos: conteúdo é o que gera relevância e viralização da sua marca. A função do 

conteúdo, além de construir o relacionamento e ser um elemento passível de ser 

compartilhado, é também ser lido pelo Google e, por isso, gerar tráfego por meio de 

busca natural no buscador. (ADOLPHO, 2011, p. 311) 

 

 

Dessa forma, entende-se que a publicação deve ser algo atrativo e frequente, que 

instigue o consumidor a analisar de forma profunda os serviços e produtos ofertados pela 

empresa, seja por meio de site ou rede social. Entretanto, é necessário produzir conteúdo 

relevante e cativante ao público alvo, onde o incentivo gere interação entre a empresa e o 

cliente, com isso a marca se torna visível na internet e com grande credibilidade na sociedade. 

 

2.2.5 Promoção 

 

Para viabilizar as estratégias de marketing digital, o 5° P é fundamental ao passo que 

torna-se responsável pela divulgação de informações sobre os produtos e serviços. A promoção 

é considerada um dos Ps mais importantes dentre os 8 Ps do Marketing digital. 

Na concepção de Adolpho “No 5º P você fará uma comunicação para os “alfas” com 

um viés viral, para que eles propaguem a comunicação. A atividade da empresa em comunicar 

a marca tem que ser a menor parcela da comunicação total realizada em uma campanha. ” 

(ADOLPHO, 2011, p. 316). 

Em vista disso, é importante haver uma boa estratégia de promoção para atingir o 

público alvo, para isso tem como opção o investimento de anúncios em plataformas onlines 

populares, como o Facebook, que oportuniza o melhor acesso dos conteúdos promocionais aos 

clientes e consequentemente a propagação da comunicação entre diversas pessoas que, 

inclusive, possam tornar-se novos clientes e gerar maior crescimento da empresa negociadora. 

 

2.2.6 Propagação  

 

Primeiramente é válido destacar que a propagação caminha junto com a promoção, 

conforme brevemente abordado no item anterior. Esse elemento trata-se da comunicação ampla 

entre os próprios clientes, o qual possui como principal objetivo, incentivar o público alvo a 

propagar as ações da empresa para que a mesma se torne mais ativa e viral na internet. 

Adolpho expõe que “[...] no 6º P, você estimula os “alfas” (1% do mercado) a espalhar 

seu conteúdo pela rede para os multiplicadores (9% do mercado) para que estes os espalhem 
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para o restante do mercado (os outros 90%). ” (ADOLPHO, 2011, p. 319). 

Assim, compreende-se que este 6° componente do marketing digital busca a vasta 

comunicação entre os consumidores, em vista da exposição de serviços e produtos de forma 

atrativa para que haja, de fato, a propagação da empresa e seus itens no modo digital para que 

atraia maior números de clientes. 

 

2.2.7 Personalização 

 

Após atingir a propagação desejada, é chegado o momento de dispor da comunicação 

personalizada com o público alvo. O 7° P abordado, é um ponto primordial para garantir o 

sucesso na internet, onde o mesmo possibilita o diálogo com o consumidor de maneira única e 

individual, que inclusive, pode ser utilizado através de ferramentas, para melhor conhecimento 

e tratamento para com seu cliente, como por exemplo, breves perguntas cadastrais.  

Adolpho exibe sua concepção sobre o referido elemento, assim: 

 

A personalização gera relacionamento com o consumidor. Por isso que propaganda 

não gera relacionamento. Uma propaganda geralmente é de massa. Não leva em conta 

as peculiaridades de cada mercado. Um site que é o mesmo para todos acaba não 

sendo relevante para praticamente ninguém. Ele é uma ferramenta de massa em um 

mundo de personalizações (ADOLPHO, 2011, p. 321). 

 

Portanto, a comunicação precisa ser personalizada, com tratamento especial ao 

consumidor para que o mesmo se sinta atraído e consiga interagir com a empresa, mesmo de 

forma remota, para que, consequentemente, o relacionamento entre ambos seja engajado e haja 

negócio satisfatório entre as partes envolvidas. 

 

2.2.8 Precisão 

 

O 8° e último P constante na cadeia de elementos do marketing digital é a Precisão. Esse 

item tem por finalidade avaliar os resultados obtidos até então, como os dados coletados, os 

acessos e etc. Nessa senda, Adolpho evidencia que: 

 

Para fazer suas vendas crescerem e, consequentemente, sua empresa alcançar metas 

cada vez maiores, é preciso mensurar todos os resultados de suas ações para saber o 

que deu certo e o que não deu. Só assim você poderá fortalecer o que deu certo e 

eliminar o que não deu, aumentando sua margem de acertos ao longo do tempo. 

(ADOLPHO, 2011, p. 325). 
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Por conseguinte, esse elemento é crucial, o qual busca compreender os frutos atingidos 

para visualizar o que deu certo e o que não deu certo e pode ser melhorado. Sendo assim, o P 

da precisão consiste na mensuração de tráfego e das metas que foram traçadas/cumpridas. 

 

2.3 MARKETING DIGITAL EM REDES SOCIAIS 

 

Na atualidade, as redes sociais têm se mostrado inovadoras no que se diz respeito à 

marketing digital (SOUZA et al., 2017). Logo, a visibilidade das redes sociais para o marketing 

digital se torna uma ferramenta bem atrativa devido a dois fatores: as redes sociais e conteúdos 

colaborativos; nas redes sociais devido suas capacidades de inter-relacionar a comunidade e a 

propagar informações, e os conteúdos colaborativos por possuir força de atratividade em 

relação a conteúdos criados apenas para um indivíduo, acabam que atraem mais audiência nos 

meios de comunicação (TORRES, 2009 apud SOUZA et al., 2017, p.56). 

Sabe-se que os meios digitais vem sendo os principais meios utilizados pela sociedade, 

assim com a grande demanda é necessário atentar-se a oportunidade de aplicação do marketing 

digital de forma a potencializar os efeitos do marketing tradicional. Nessa perspectiva, Oliveira 

expressa: 

No contexto competitivo atual, é impossível negar a importância da tecnologia para o 

desenvolvimento das empresas em seus respectivos mercados de atuação. Novos 

desafios apresentam-se com frequência e intensidades crescentes, potencializados por 

mudanças no ambiente de marketing que pressionam a empresa a assumir novas 

posturas e procurar novos meios de se diferenciar da concorrência (OLIVEIRA, 2011, 

p. 330). 

 

As redes sociais foram destaques nas pesquisas exploratórias, pelo meio mais eficiente 

de interação e comunicação com clientes e leitores, neste caso citados (Instagram, Snapchat, 

Facebook e Twitter). Estas emparelham se não ultrapassando a eficácia que o blog costuma ter 

para a construção e manutenção da marca, afirmações estas baseadas nas áreas de atuações das 

colaboradoras das pesquisas (Braga e Coelho, 2018). 

Mateus (2010 apud Coutinho, 2007, p. 65) enumera alguns motivos para as marcas se 

fazerem presentes dentro das redes sociais, estas: Crescente envolvimento dos utilizadores 

nestas atividades, o impacto causado mídias digitais na percepção de modernidade da marca, 

redes sociais criadoras de novas ideias de comunicação e marketing, etc…. 

 



23 

 

 

 

 

Souza et al. (2017) relata que desenvolver estratégias para atrair os produtores de 

conteúdo e influenciadores digitais para propagar este conteúdo ao seu público-alvo nas mídias 

sociais é uma potencial estratégia de marketing digital para certas empresas que se identificam 

com este meio de interação, pois podem reduzir custos e com a publicidade da empresa alcançar 

clientes e futuros clientes mais distantes e que mantém vínculo de interesse com o conteúdo 

proporcionado. 

Assim através do marketing digital, é possível e preciso auxiliar o próximo a resolver 

um problema que seja, pode ser o diferencial que sua imagem acometerá a partir daquele 

momento para o envolvido a fim de divulgar seu próprio negócio dentro da rede (PORTO, 

2014). Os autores afirmam que para executar as estratégias de organização, o planejamento 

estratégico foi definido como uma ferramenta fundamental para estabelecer sentido nos planos 

de ações, mídias e comunicação para se ter uma comunicação eficaz sobre as campanhas 

executadas.  

Souza et al. (2017) analisaram que as estratégias de marketing digital são capazes de 

aumentar a quantidade de consumidores de produtos ou serviços através da dilatação de 

publicidades online, embora analisado que se torna mais difícil reter o consumidor para usufruir 

apenas de sua marca, pelo fato de existir vasta concorrência neste meio de atuação. Ainda, no 

tocante a interação consumidor e empresa, há uma gestão colaborativa, que difere da gestão 

unidirecional da empresa para o consumidor, supõe que existam diálogos entre empresa e 

cliente, e entre clientes através dos canais de comunicação. Nestes que os clientes puderam 

expressar sua opinião e conceito formado e a empresa podendo interagir com ele e com os 

demais de forma dinâmica, gerando valor para ambas as partes nestas trocas interativas 

(DAMBROS; REIS, 2008). 

     Mateus (2010) expõe supostos motivos para a permanência da aliança 

empresa/cliente dentro das mídias digitais, e por parte do potencial cliente há o Altruísmo, 

sentido de comunidade, reconhecimento da empresa, amizade, relacionamentos, suporte social, 

ideologia, conteúdo interessante, troca de conhecimento, aprendizagem pessoal, incentivos 

monetários, razões técnicas, reciprocidade, reputação e sentido de eficácia na influência.   

Nesse sentido, Soares e Monteiro (2015) ressaltam que as redes sociais por meio das 

mídias sociais ajudam na promoção de interações entre empresa e cliente, que podem aumentar 

a exposição da marca da empresa no ambiente virtual. Permitem usuários distintos de interagir 

diretamente com outros usuários e com a própria empresa, criando marketing de relacionamento 
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de forma virtual. 

No contexto das mídias digitais, é de fato uma das ferramentas que, conforme a 

criatividade do seu desenvolvedor, pode estimular as vendas, gerar fluxos adicionais de renda 

e principalmente contar com a participação do usuário para divulgação de seus 

produtos/serviços através do compartilhamento de informações e dos comentários (SOUZA, 

2018). 

Soares e Monteiro (2015) por sua vez, após um estudo de caso puderam afirmar que as 

publicações redigidas nas mídias sociais apenas com texto produzem efeito inversamente 

proporcional nas interações, e as publicações acompanhadas de fotos são as mais propensas a 

gerar interações. Conhecer os conceitos essenciais do marketing e os fundamentos de 

estratégias é a condição básica para planejar e praticar ações de sucesso, incluindo plataformas 

e tecnologias digitais (GABRIEL, 2010 apud COSTA et al, 2016, p. 339). 

Vale ressaltar afirmação de Stern: 

 

Enquanto a internet continuar a oferecer comunicações aperfeiçoadas a um custo mais 

baixo, cada vez mais pessoas irão se conectar na rede. Enquanto mais e mais pessoas 

se conectarem na internet, mais ela se envolverá nos negócios e vida particular. E 

quanto mais ela se envolve nas nossas vidas, mais sentido faz utilizá-la como meio de 

marketing (STERN, 2000, p. 30).  

 

Torres, 2009 apud Costa et al. (2016) cita que as mídias sociais mais representativas no 

Brasil, para ações de marketing digital, são nomeadas: Facebook, MySpace, LinkedIn, Twitter, 

Youtube e os Blogs. Estas mídias vêm se promovendo cada vez mais como espaços utilizados 

com certa frequência para se manter contatos, tanto pessoais como profissionais (COSTA et al., 

2016). Já Machado (2018) após pesquisa realizada, destaca que a presença de varejistas nas 

publicidades online e nas mídias sociais é ativa, e usam em média seis redes sociais cada. Ainda, 

o autor destaca que as redes sociais mais frequentadas por eles são o Youtube, Instagram, 

Twitter, Blogs, Facebook, Pinterest e GooglePlus, em ordem decrescente as duas mais 

utilizadas são Facebook e GooglePlus, enquanto as de menores acessos destaca o Pinterest. 

Portanto, entende-se que o marketing digital dentro das redes sociais é de grande 

importância em diversas âmbitos, mas principalmente, no tocante a efetiva relação entre a 

empresa e o cliente, pois o acesso torna-se mais flexível entre ambos, podendo portanto, gerar 

maior demandas de serviços, como vendas de produtos disponíveis na empresa, e 

consequentemente aumento de nível de satisfação do cliente pela facilidade de negociação 
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devido ao desperto interesse aos produtos e/ou serviços proporcionado pelo marketing 

vinculado a empresa na sua própria rede social. 

 

2.4 FACEBOOK 

 

Aborda-se dentro do trabalho de conclusão uma das redes que desde a época de seu 

lançamento em meados de 2004 até o presente momento soma mensalmente milhares de novos 

participantes e, é considerada uma das redes mais famosas e bem classificadas entre usuários 

da web num contexto geral: o Facebook. 

De primeiro momento o lançamento seria com o maior e único intuito de conectar 

estudantes da Universidade de Harvard nos Estados Unidos, mas logo em 2005 começava a 

expandir seus serviços para outras universidades, chegando no ano de 2008 como a maior rede 

social (Fernandes, 2015). Seis anos após esta data, a autora afirmava que rede social Facebook 

contava com 1.23 bilhão de usuários, recebia diariamente 4.75 bilhões de conteúdo, faturava 

7.8 bilhões de dólares ao ano, e possuía 6.336 funcionários espalhados em 36 escritórios ao 

redor do planeta (Fernandes, 2015 apud SBARAI, 2014, p. 2). 

A rede social chegava ao Brasil em meados de 2011 e após esta implantação do 

escritório na cidade de São Paulo, a ferramenta virtual cresceu 600% e está próxima de atingir 

80 milhões de usuários - o que significa em porcentagem 80% da população que tem acesso a 

web (FERNANDES, 2015). 

As redes sociais, mais propriamente o Facebook em particular, constituem na atualidade 

um meio privilegiado para as marcas usarem da interação junto aos seus clientes e também 

intencionalmente seus potenciais clientes (PINTOR, 2014). O autor relata que uma simples 

publicação dentro da mídia digital pode atingir em pouco tempo milhares de pessoas. 

Fernandes (2015) explica que através do Facebook é possível alcançar usuários e 

potenciais clientes com ações diferenciadas e contando com baixo custo. Ela relata que a rede 

social ainda oferta vasta quantidade de ferramentas: Páginas de perfis pessoais e profissionais, 

a criação de grupos, anúncios gratuitos e pagos e também Fanpages, etc. Todas estas opções 

acessíveis dentro do site tornam-o uma das ferramentas de atividades de marketing online com 

maior crescimento e preferência dos usuários (Rodrigues et al, 2014, p.6 ).  

Conforme Santos et al (2013) um elemento que atrai usuários para esta rede e os 

usuários já logados é o crescente aparecimento de lojas online dentro dela, o que acrescenta 
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para a empresa que usa como meio de negócio a divulgação de forma gratuita do seu produto 

ou do serviço prestado através de compartilhamento entre todos envolvidos. Já que os conteúdos 

prestados pelas páginas não serão visualizados apenas por apreciadores da marca e sim por 

todos os atingidos pelos compartilhamentos, curtidas e comentários no geral. 

 O Facebook é um site de rede social que funciona entre perfis e comunidades. (Oliveira 

e Paiva, 2012 apud Recuero, 2009, p. 6). Segundo os autores, a rede comporta 955 milhões 

cúbicos de usuários em atividade e considera-se a rede social que atua de forma mais privada 

em comparação às demais online, porque apenas assinantes desta ferramenta tem acesso aos 

perfis e informações dos demais usuários.  

Oliveira e Paiva (2012) concluem que o site de interações Facebook pode gerar vínculos 

afetivos conforme o desenvolvimento do convívio entre os usuários, firmados pela confiança, 

gratidão e generosidade.  

Santos et al (2013) citam que esta rede social em especial, oferta vastas ferramentas 

gratuitas para a realização do marketing digital, sendo uma das principais e destaques destas a 

oferta de criação de uma página personalizada para o produto ou serviços prestados. Afirmam 

também que para uma boa reputação da página, os conteúdos postados e também 

compartilhados devem ser cada vez mais criativos e originais para atrair um público moderno 

e informatizado, independentemente de suas respectivas idades. 

Porto (2014), destaca que os grupos no Facebook são exemplares fontes de contatos, de 

informações e também de novos clientes. A autora ressalta a importância das páginas separarem 

perfis comerciais de perfis pessoais, permitindo que apenas perfis pessoais tenham acesso ao 

conteúdo dos grupos. 

Empresas brasileiras enxergaram a bastante tempo que a rede social Facebook é uma 

ferramenta muito importante no auxílio da gestão de marketing, onde há possibilidade de 

divulgar produtos e serviços de forma eficaz, promover a própria reputação e ainda filtrar os 

interesses e também os desinteresses por parte dos visualizadores do conteúdo, o que pode ser 

usado como base de dados para o progresso do produto e também da marca (Santos et al, 2013).  

Conforme respostas de um questionário aplicado por Fernandes (2015), o autor pôde 

afirmar que na maioria das opiniões dos participantes, a visibilidade da rede social Facebook é 

a sua utilização para aumentar a visibilidade das ações determinantes de marketing. Ainda, 

afirma que a rede pode captar clientes e potenciais clientes e direcioná-los para o site da 

empresa, a fim de receptar as informações e a opinião do público, forma que auxilia os gestores 
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a melhorar os produtos e serviços prestados, cultivar defensores da marca, visionando 

futuramente colher bons frutos com negociações realizadas. No resultado desta mesma 

pesquisa, consta que 77% dos entrevistados pretendem aumentar ou manter os investimentos 

que realizam no Facebook (FERNANDES, 2015). 

Assim, pelo exposto, o Facebook é uma mídia social imprescindível quando se trata de 

marketing digital. Além de haver inúmeros usuários habilitados, possui também uma vasta 

possibilidade de atividades que permitem conhecer clientes potenciais, bem como seus 

interesses, que através de informações apresentadas, seja possível identificar suas necessidades 

e intenções para assim, oferecer serviços e produtos pertinentes aos clientes que demonstram 

interesse na própria plataforma digital - Facebook. 

 

2.5 MARKETPLACE 

 

A ferramenta marketplace surgiu no Brasil em 2012, e é conhecida como um shopping 

virtual, ou seja, é onde encontra-se tudo o que se precisa em um lugar só, assim diversas lojas 

podem comercializar seus produtos em uma única plataforma digital.  

Segundo Borges (2017), o modelo de negócio, também conhecido como feirão virtual 

ou e-shopping, começou no Brasil em 2012 através de grandes nomes do e-commerce e ganhou 

força expressiva no mercado nos últimos anos. 

Para melhor compreensão, Pimenta (2018) traz um exemplo prático de como funciona 

o processo de inserção no mercado marketplace. Dessa forma os lojistas que possuem interesse 

em vender um determinado produto na plataforma disponível precisam se cadastrar, bem como 

realizar o cadastro dos produtos a serem ofertados aos consumidores, sendo que em troca de 

toda a estrutura e divulgação, será cobrada uma taxa, forma pela qual a empresa que gerencia o 

marketplace consegue monetizar e lucrar perante seus itens. 

Segundo Sampaio (2017), os marketplaces funcionam da seguinte forma: o consumidor 

acessa a plataforma X, escolhe um produto que está sendo vendido e enviado pela loja Y. Além 

disso, pode-se comprar de várias lojas diferentes e efetuar apenas um pagamento, em vez de 

passar pelo mesmo processo em todas essas lojas (carrinho de compras). Resumidamente, o 

marketplace é como um shopping center, onde se encontram diversos produtos de vendedores 

diferentes em um único lugar. 
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Conforme Castanho (2017), o principal marketplace operando no Brasil atualmente, é o 

grupo B2W, administrando os sites americanos como Shoptime e Submarino, que, 

conjuntamente, possuem mais de 21 milhões de visitantes únicos por mês, têm mais de 1 milhão 

de produtos ofertados e captam 2,4 milhões de pedidos mensalmente. Em terceiro, por fim, vem 

a organização Cnova, responsável pelos sites Casasbahia.com, Pontofrio.com e Extra.com, que, 

recebem 25 milhões de acessos únicos mensais e registram cerca de 1,4 milhões de pedidos 

mensalmente. Segundo a pesquisa realizada, a empresa estudada teve, no período de análise, 

326.809 visitas em seus e-shops. 

É essencial fazer a correlação do assunto com o tema principal, e para tanto é válido 

trazer a exemplificação abordada por Marcelo Eloy Fernandes acerca de veículos automotores, 

que aduz  

 

Até surgirem os sites de venda de automóveis na web, havia uma profunda assimetria 

de informação entre revendedores de carros e clientes. Somente os revendedores 

conheciam os preços dos fabricantes e era difícil para o consumidor pesquisar o 

melhor preço. As margens de lucro dos revendedores de automóveis dependiam dessa 

assimetria de informação. Agora, os compradores têm acesso a uma legião de sites 

que oferecem informações sobre preço, e a maioria usa a Internet para procurar o 

melhor negócio. Assim, a web reduziu a assimetria de informação que envolvia a 

compra de um carro. A internet também ajudou as empresas que desejavam comprar 

de outras empresas a reduzir a assimetria de informação e encontrar melhores preços 

e condições (2016, p. 21). 

 

No dia 22 de janeiro 2018, a ferramenta marketplace foi inserida dentro da plataforma 

Facebook, onde possui como principal objetivo facilitar a descoberta e também compra e venda 

de produtos localmente (CannalTech, 2018). A ferramenta oficializa as atividades que já eram 

praticadas pelos mais de 550 milhões de membros que visitam a rede social em busca dos 

Grupos dedicados ao comércio. 

Conforme o autor da redação do site Cannaltech (2018), Karandeep Anand diretor de 

gestão de produtos do Marketplace, se posiciona assim que foi realizado o lançamento dessa 

ferramenta na rede social Facebook, assim, afirma que “Sabemos que as pessoas já usam o 

Facebook para comprar e vender entre elas em suas comunidades e, agora, estamos tornando 

esse processo mais fácil”. 

Segundo dados publicados pelo site CanalTech (2018), atualmente, o Marketplace está 

ativo em 47 países, e dentre as categorias mais procuradas pelos usuários estão veículos, móveis 

e computadores e eletrônicos. Fora dos Estados Unidos, cidades como Santiago, Cidade do 

México e Londres são as mais populares da ferramenta – baseado em número de vendedores. 
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O Marketplace online possui dois tipos mais comuns de negócios:  B2B Bussines - to - 

bussines e B2C Bussines-to-consumers, assim, passa-se a descrição de cada uma para melhor 

entendimento do tema abordado. 

 

2.5.1 B2B Bussines-to-bussines 

 

O termo Bussines-to-bussines, na tradução da língua portuguesa significa “de empresa 

para empresa”. Segundo definição de Bonifácio (2016) a ferramenta B2B ou “Business-to-

Business” é quando temos um canal de venda digital com foco na venda entre empresas, e não 

para o cliente final. 

Dentre os principais modelos de venda B2B que estão se digitalizando estão: Venda 

para Consumo; Venda para Revenda; Venda para Indústria/Transformação; Venda para 

Franquias; Venda MRO (Manutenção, Reparo e Operações). 

É indispensável realizar a exposição de exemplos para haver maior clareza de como 

funciona um mercado B2B, nessa senda, pode ser explanado a fabricação de automóveis. 

Exemplo, os pneus, baterias, mangueiras e eletrônicos indispensáveis para o produto final – o 

veículo – são frequentemente fabricados por empresas distintas e vendidos para o fabricante do 

automóvel. Assim, este fabricante de automóveis produzirá o produto final e venderá para o 

consumidor final (B2C), ou seja, quando se compra um veículo de uma determinada empresa, 

está sendo adquirido também peças que foram desenvolvidas por diversas empresas diferentes. 

Portanto, entende-se que o modelo de negócios B2B via marketplace trata-se de 

empresas que oferecem serviços ou produtos para outras empresas, ou seja, nada mais é que um 

site de varejo, o qual permite que diversas empresas possam vender seus produtos dentro de 

uma única ferramenta, atendendo, portanto, às exigências de outros CNPJS. 

 

2.5.2 B2C Bussines-to-consumers 

 

 A contraparte do B2B, o termo Bussines-to-consumers, na tradução da língua 

portuguesa significa “De empresa para consumidor”.  De acordo com Vissoto e Bionati (2013, 

p.22), o B2C é o “comércio efetuado diretamente entre a empresa produtora, vendedora ou 

prestadora de serviços e o consumidor final, através da internet” 
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A ferramenta B2C apresenta a ligação entre a empresa e consumidor, via Internet, 

websites que dispõem de serviços a venda, onde compradores realizam as transações por algum 

meio de pagamento estabelecido pelo website. B2C é a categoria que possui mais destaque e 

está em constante crescimento em vista que novas empresas e clientes procuram novas 

oportunidades nesse mercado (QIN, 2009). 

Os exemplos de negócios B2C estão em todos os lugares, pode citar a título de 

exemplificação, as empresas de varejo: supermercados, lojas e comércios; empresas de 

prestação de serviços diretos para pessoas físicas, pontos de alimentação: restaurantes e outros 

lugares de venda de refeições. 

Assim, compreende-se, portanto, que o modelo de negócio B2C trata-se de uma 

operação comercial o qual realiza operações comerciais onde a venda de serviços, produtos ou 

informações são efetuadas diretamente entre a empresa e o consumidor tornando assim, um 

procedimento simples e rápido. 
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3 METODOLOGIA 

 

A metodologia explica detalhadamente toda a ação desenvolvida no método ou na 

trajetória do trabalho de pesquisa. Com isso, deve-se obedecer aos critérios científicos para o 

levantamento das informações necessárias (MALHOTRA, 2006). 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

A pesquisa tem natureza teórico-empírica, unindo a parte teórica desenvolvida através 

da revisão bibliográfica sobre o tema em materiais secundários como livros, artigos, sites e a 

prática o estudo aplicado ao caso investigado. A pesquisa teórica trata-se da pesquisa que é 

"dedicada a reconstruir teoria, conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, tendo em vista, em 

termos imediatos, aprimorar fundamentos teóricos" (Demo, 2000, p. 20). Já a pesquisa empírica 

a "face empírica e fatual da realidade; produz e analisa dados, procedendo sempre pela via do 

controle empírico e fatual" (DEMO, 2000, p. 21). 

Quanto aos objetivos o estudo caracteriza-se como exploratório, ou seja, foi explorado 

o problema a fim de trazer à tona um assunto que cativa indagações. A pesquisa exploratória, 

proporciona maior familiaridade com o problema.  Segundo Mattar (2001), os métodos 

utilizados pela pesquisa exploratória são amplos e versáteis. Os métodos empregados 

compreendem: levantamentos em fontes secundárias, levantamentos de experiências, estudos 

de casos selecionados e observação informal. Segundo Mattar (2001), os métodos utilizados 

pela pesquisa exploratória são amplos e versáteis. Estes métodos empregados compreendem: 

levantamentos em fontes secundárias, levantamentos de experiências, estudos de casos 

selecionados e observação informal. 

O procedimento técnico que caracteriza a pesquisa é o estudo de caso. Foi desenvolvido 

e analisado um anúncio de dois veículos automóveis em quatro ocasiões diferentes, veículos 

estes pertencentes à um comerciante autônomo de automóveis. Conforme Machado (2006) esta 

pesquisa costuma ser extremamente eficaz, quando é desenvolvida envolvendo situações que 

merecem maior e mais profundada atenção, e que o pesquisador necessita se adentrar na 

pesquisa para entender como se desenvolve tal objeto investigado. 

Quanto ao tratamento e análise dos dados o estudo foi tanto quantitativo como 

qualitativo, porque foram analisados e observados o retorno do público participante em 

números, por exemplo as curtidas, os comentários, os chats, etc. E na sequência foi observado 
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a reação dos mesmos quanto às duas formas de anúncio. A pesquisa quantitativa, é aquela em 

que o investigador usa primeiramente alegações pós-positivistas para desenvolvimento de 

conhecimento, ou seja, raciocínio de causa e efeito, redução de variáveis específicas e hipóteses 

e questões, uso de mensuração e observação e teste de teorias (CRESWELL, 2007). Já a 

pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social ou de uma organização (GOLDENBERG, 

1997).  

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

Nesse tópico, destaca-se que a pesquisa foi desenvolvida com o auxílio das ferramentas 

do marketing digital. Dentre tantas opções e oportunidades de desenvolvimento desta 

ferramenta, foi escolhida uma rede social para aplicação da amostragem, que é o Facebook. 

Dentro desta rede há em especial uma aba para o Marketplace, espaço onde foi desenvolvida e 

aplicada a pesquisa e em seguida coletados os dados para a análise.  

 Também pode-se considerar que a pesquisa foi redigida como amostra intencional, pois 

obteve apenas retorno de perfis que usam a rede social Facebook, mais precisamente usuários 

frequentes do Marketplace. Essa amostra é escolhida intencionalmente pelo pesquisador 

(MARCONI & LAKATOS, 1996). 

 

3.3 COLETA DOS DADOS 

 

Para realizar a coleta dos dados da pesquisa foi criado um anúncio de dois produtos, um 

veículo automotor (VW Saveiro 2015) e uma motocicleta (Honda Biz 125cc 2006), onde esteve 

descrita suas principais características, as exigências do anunciante para realizar a negociação 

e os benefícios possíveis para o futuro interessado ou comprador do item. A partir da conclusão 

do anúncio, foi observado atentamente a reação dos usuários do Marketplace da rede social 

Facebook, seja com o número de visualizações, iniciativas de bate-papo entre o WhatsApp e o 

Facebook, as curtidas, comentários da publicação, possíveis salvamentos de anúncio ou então 

compartilhamentos da amostra publicada.  

O tempo estimado para a aplicação da coleta de dados foi de aproximadamente 1,5 

meses (45 dias). Para obtenção dos mesmos foram previamente escolhidos 2 (dois) itens de 
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diferentes gêneros (veículos automotor e motocicleta), coletando dados de um item dentro de 

um mês e do outro durante 15 dias. Nos primeiros 15 dias do primeiro mês foi feito a publicação 

de 1 item dentro do Marketplace do Facebook de forma orgânica (gratuita), e nos 15 dias 

restantes deste mês foi anunciado novamente o mesmo item de forma patrocinada (paga). Foi 

repetido o ato com o respectivo 2º item, durante sete (07) dias foi aplicado e observado o 

anúncio gratuito (orgânico) e o anúncio patrocinado (pago) nos oito (08) últimos dias da 

pesquisa num todo. Para obtenção de dados mais precisos, foi feito o experimento com dois 

produtos de diferentes marcas e modelos e também de diferentes gêneros.  

A data para a coleta dos dados foi de 30 de agosto de 2020 com término em 18 de 

outubro de 2020. 

Em relação aos instrumentos de utilização para a pesquisa, esta passou por três etapas 

no desenvolvimento, que são: a elaboração, a validação e a aplicação da pesquisa. A pesquisa 

utilizada para o desenvolvimento foi a observação-participante, pois necessita o contato 

frequente do autor da pesquisa com os envolvidos neste processo, como por exemplo a troca de 

mensagens por um ou mais meio de comunicação entre as duas partes. Assim, Grossi define a 

Pesquisa Participante como: “um processo de pesquisa no qual a comunidade participa da 

análise da sua própria realidade, com vistas a promover uma transformação social em benefício 

dos participantes [...]” (Grossi apud Demo, 1999, p. 126).  

A forma de registro que foi adotada durante a observação dos dados foi a observação 

sistemática estruturada, pois foram adotadas medidas previamente definidas para a análise do 

desenvolvimento dos dados, por exemplo, neste caso foram analisados a diferença em 

quantidade de curtidas do anúncio, quantidade de usuários que entram em contato através de 

alguma plataforma de bate-papo disponibilizada pelo autor e até mesmo possíveis 

compartilhamentos de anúncio. 

 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

 

No ato de análise e interpretação dos dados, estes foram tabulados de forma manual. 

Foram analisados e ressaltados de forma quantitativa a fim de desenvolver a comparação das 

duas maneiras de lançar o anúncio na plataforma do Marketplace no Facebook, a orgânica e a 

patrocinada. Dentro dos fatos, foram observados dados consequentes da prática de utilização 

deste meio de comercialização online, ou seja, se houveram diferenças significativas no número 
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de visualizações destes exemplares, as curtidas que serão redigidas entre o anúncio patrocinado 

e o anúncio orgânico, da mesma forma a quantidade de mensagens às serem recebidas dos 

potenciais clientes, nas diferentes alternativas de bate-papo ofertadas pelo anunciante. Também 

foram analisados e levantados possíveis compartilhamentos do anúncio entre usuários desta 

rede social e stakeholders no processo, da mesma forma possíveis salvamentos destes. Também 

foram observados e expostos os dados em caso de conclusão de uma negociação e ressaltados 

em qual maneira de anúncio esta iniciativa se fez presente.  

Todo este processo de análise que foi desenvolvido entre o período de início ao fim dos 

anúncios e teve como principal razão explorar a reação de todos os usuários possíveis dentro 

das duas formas de se fazer um anúncio na plataforma do Facebook, a fim de levantar o 

resultado de que, em que medida na atualidade torna-se viável no âmbito financeiro desenvolver 

um anúncio patrocinado para concluir uma venda ou até mesmo expandir a região e quantidades 

de pessoas no Marketplace do Facebook. 

Na apresentação dos resultados obtidos, os dados serão expostos basicamente mesclados 

entre tabelas e quadros ou figuras, contendo as informações e comparações entre as duas formas 

de aplicar o anúncio que serão extraídas do desenvolvimento da pesquisa.
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

No dia 30 de agosto de 2020 deu-se início o desenvolvimento e a aplicação da pesquisa, 

onde na ocasião foi criada e publicada de forma on-line, no Marketplace da rede social 

Facebook. 

Foi desenvolvida em quatro ocasiões diferentes, onde os primeiros trinta dias foram 

destinados a anunciar o primeiro veículo, uma camionete de marca Volkswagen Saveiro 1.6 

Trendline de ano/modelo 2015/2015 e nos últimos quinze dias da aplicação realizado o anúncio 

de uma motocicleta de marca Honda Biz 125cc de ano/modelo 2006/2006. Todos os 

componentes para a aplicação da pesquisa foram minuciosamente elaborados, observados e 

atentados pelo responsável e aplicador do estudo, à fim de publicar exatamente os mesmos 

dados, como a descrição do anúncio, as imagens do produto, o valor à ser requerido deste e até 

mesmo os locais destinados para o comparecimento do anúncio de venda. Com a intenção de 

tornar exclusiva a diferença dos dados unicamente das duas diferentes formas de contratar o 

plano do Marketplace para publicar, pois qualquer detalhe na diferença do embasamento do 

anúncio, poderia vir a cativar interesse nos visualizadores da ocasião, implicando um pouco no 

foco de atentar-se aos comportamentos de cada situação. 

Nas figuras 1 e 2 que estão expostas abaixo, estão sendo apresentados os dois primeiros 

anúncios para coleta de dados da pesquisa, onde o produto escolhido é a Volkswagen Saveiro 

2015. Ambos apresentam o título da publicação, a descrição e as especificações detalhadas do 

produto escolhido e preferências de negociações do autor, contendo também as fotos do item e 

também o preço desejado para possíveis negociações. Nota-se que a única diferença entre as 

duas formas de embasar os anúncios, está apenas a ordem das fotos da capa da publicação, a 

fim de refinar os dados da pesquisa e cativar diferença numéricas de dados apenas pela diferença 

existente nas duas modalidades de anúncio. 
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Figura 1. Primeiro anúncio feito de forma orgânica  Figura 2. Segundo anúncio feito com a Volkswagen 

(gratuita) com a Volkswagen Saveiro.  Saveiro 2015 aplicado de forma patrocinada (paga) 

 

Percebe-se que a única diferença entre as duas formas de embasar os anúncios, está 

apenas a ordem das fotos da capa da publicação, a fim de refinar os dados da pesquisa e cativar 

diferença numéricas de dados apenas pela diferença existente nas duas modalidades de anúncio. 

Para realizar a divulgação deste produto em grupos de venda no Facebook, foi optado 

por elencar dez grupos que fossem frequentados e localizados por usuários da região da cidade 

de tapejara-RS, da mesma forma que foram embasados nos dois modelos de anúncios. Neste 

caso, de opção de grupos, também foi optado por anunciar nas duas ocasiões dentro dos mesmos 

grupos, a fim de focar apenas na diferença de dados obtidos pelas duas formas de anunciação, 

desfocando a mudança de regiões, grupos, e demais fatos que pudessem prejudicar a análise 

nos dados finais. 
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Figura 3. Amostra dos grupos elencados para realizar o             Figura 4. Amostra dos grupos elencados  

   anúncio orgânico (gratuito).                                                        para realizar  anúncio patrocinado (pago)   
                                                                                                                                                        

Nas figuras (5 e 6) relata-se a diferença numérica de resultados que os dois anúncios 

apresentaram quando lançados dentro do Marketplace do Facebook. Demonstram a quantidade 

de visualizações através de acessos que cada anúncio teve, se houve salvamentos por parte 

destes visualizadores e também se houve compartilhamento do anúncio.  
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Figura 5. Amostra de dados do Marketplace            Figura 6. Amostra de dados do Marketplace 

da Volkswagen Saveiro 2015 anunciada de            da Volkswagen 2015 anunciada de forma  

forma orgânica (gratuita).                            patrocinada (paga) 

 

Nota-se após a observação das respectivas figuras acima, que houve uma diferença 

numérica considerável entre a forma de anúncio orgânico e anúncio patrocinado. Na ocasião, o 

anúncio patrocinado se destacou entre os dois, teve a quantidade de visualizações que foi uma 

das análises com mais ênfase, maior que triplicada com relação ao anúncio orgânico, obteve 

também três salvamentos de classificado em quanto o outro não contou com nenhum 

salvamento e ambos não obtiveram compartilhamentos. 

Durante o prazo da realização do anúncio patrocinado (pago) foi concluída a venda da 

Volkswagen Saveiro 1.6 ano 2015. Também foram extraídos os dados pouco menos relevantes, 

porém, também importantes serem observados e ressaltados para concluir de forma mais precisa 

a diferença entre as ações de publicação de anúncio orgânico (gratuito) e anúncio patrocinado 

(pago). Nas tabelas abaixo (tabela 1 e tabela 2), estão expostos de forma numérica os resultados 

colhidos dos dois (2) primeiros anúncios da Volkswagen Saveiro, como por exemplo:  

   Quadro 1. Exposição dos resultados extraídos do anúncio gratuito da Vw Saveiro 2015 
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Quadro 2. Exposição dos resultados extraídos do anúncio patrocinado da Vw Saveiro 2015 

 

 Ainda, na ilustração a baixo os números foram convertidos em porcentagens e 

apresentados através de gráficos a fim trazer melhor compreensão e clareza em relação aos 

números obtidos por meio da pesquisa realizada: 

 

          
Gráfico 1. Exposição dos resultados extraídos do             Gráfico 2. Exposição dos resultados extraídos d 

anúncio orgânico da Vw Saveiro 2015              anúncio patrocinado da Vw Saveiro 2015 

 

Observa-se que há uma superioridade numérica de dados quando se compara a 

quantidade de iniciativa de bate-papo e também quantidade de comentários do anúncio 

patrocinado com relação ao anúncio orgânico, porém, em números de curtidas o anúncio 

orgânico conta com um (1) usuário a mais comparando ao anúncio patrocinado. Considerando 

de suma importância analisar quantidades de iniciativas de bate-papo nas duas modalidades, 

pode-se afirmar que conforme aumenta o número de usuários envolvidos nesta decisão de 

contatar o vendedor, cresce também as chances de concluir uma negociação. Das outras duas 

reações dos usuários do Facebook perante ao anúncio, também é importante atentar-se a uma 

possível oportunidade de conclusão de venda, porém, nem sempre curtidas e comentários 

demonstram interesse direto na publicação exposta. 
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70%
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Na segunda parte do desenvolvimento da pesquisa, foi lançado o anúncio orgânico 

(gratuito) e também o anúncio patrocinado (pago) para realizar a análise e coleta de dados da 

mesma forma em que foi feita na primeira ocasião, com diferença apenas no tempo de duração 

de cada anúncio em cada modalidade, onde cada um teve o prazo de sete (7) dias de duração.  

Para esta segunda parte, foi escolhido outro veículo de locomoção para desenvolver o 

anúncio, porém desta vez tratou-se de uma motocicleta de marca Honda Biz 125cc de 

ano/modelo 2006/2006. As figuras 7 e 8 que estão expostas abaixo, mostram como foi 

desenvolvido cada anúncio, contendo as características do produto, o valor exigido pelo 

vendedor, as condições de negociações, etc. 

 

                

Figura 7. Anúncio da Honda Biz 125cc na modalidade      Figura 8. Anúncio da Honda Biz 125125cc na 

modalidade de anúncio gratuito                                           modalidade de anúncio patrocinado 
 

Observa-se também, que a única diferença entre as duas formas de embasar os anúncios, 

está apenas a ordem das fotos da capa da publicação, a fim de refinar os dados da pesquisa e 

cativar diferenças numéricas de dados apenas pela diferença existente nas duas modalidades de 

anúncio. 

Com o mesmo intuito da primeira parte da pesquisa, na segunda parte foi elencado os 

dez (10) mesmos grupos para o desenvolvimento e a aplicação deste anúncio, com a intenção 

de coletar dados baseados na mesma região de público, deixando o enfoque dos dados 

desenvolvidos apenas para a diferença entre as duas maneiras de publicar um produto a venda 

(anúncio orgânico e anúncio patrocinado).  
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       Figura 9. Amostra dos grupos elencados para realizar o Figura 10. Amostra dos grupos elencados para  

        anúncio orgânico (gratuito).      realizar o anúncio patrocinado (pago) 

 

 

Neste segundo objeto anunciado para pesquisa, foram analisados e ressaltados também 

os dados obtidos do anúncio no qual foi publicado no Marketplace do Facebook, extraiu-se 

dados como a quantidade de visualizações que o anúncio obteve durante estes sete (7) dias nesta 

ferramenta, a quantidade de salvamentos do classificado e também se tivera compartilhamento 

da oferta.  
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Figura 11. Amostra de dados do Marketplace    Figura 12. Amostra de dados do Marketplace da 

Honda Biz 125cc anunciada de forma orgânica (gratuita).        da Honda Biz 125cc anunciada de forma patro- 
        cinada (paga). 

 

É importante ressaltar a grande diferença numérica entre os dois anúncios novamente, 

enquanto o anúncio orgânico obteve trezentas e duas (302) visualizações, o anúncio patrocinado 

alcançou a quantidade de setecentas e quarenta e oito visualizações (748), o que de fato é 

considerado um grande aumento em comparação uma à outra. Também vale observar que houve 

outros dois fatores em que houveram divergências, o item publicado na alternativa gratuita não 

conteve nem compartilhamentos e também nem salvamentos. Já na modalidade patrocinada, 

foi obtido um (1) salvamento do classificado e cinco (5) compartilhamentos.  

Durante a ocasião da realização do anúncio patrocinado (pago) foi concluída a venda da 

Honda Biz 125cc ano 2006. Na ocasião dos dois (2) anúncios da Honda Biz 125cc 2006 foram 

extraídos os dados pouco menos relevantes, porém, também importantes serem observados e 

ressaltados para concluir de forma mais precisa a diferença entre as ações de publicação de 

anúncio orgânico (gratuito) e anúncio patrocinado (pago). Nas tabelas abaixo (tabela 3 e tabela 

4), estão expostos de forma numérica os resultados colhidos dos dois (2) exemplares para 

análise: 

 

Quadro 3. Exposição dos resultados extraídos do anúncio gratuito da Honda Biz 125cc 2006 
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Quadro 4. Exposição dos resultados extraídos do anúncio patrocinado da Honda Biz 125cc 2006 

 

Da mesma maneira, foi realizada a amostragem equivalente do anúncio da Vw 

Volkswagen 2015, onde o objetivo foi ilustrar os números convertidos em porcentagens, porém 

com a Honda Biz 125 cc 2006, conforme gráficos a seguir: 

 

          

 Quadro 3. Exposição dos resultados extraídos do         Gráfico 4. Exposição dos resultados extraídos do 

 anúncio gratuito da Honda Biz 125cc 2006          anúncio patrocinado da Honda Biz 125 cc 2006 

 

 

Vale salientar que há uma grande superioridade numérica de dados quando se compara 

a quantidade de iniciativa de bate-papo entre o anúncio patrocinado com relação ao anúncio 

orgânico, levando em consideração o curto espaço de tempo de duração de cada pesquisa. 

Também há superioridade na quantidade de comentários e expressiva vantagem no número de 

curtidas entre os dois anúncios. Considerado de suma importância analisar quantidades de 

iniciativas de bate-papo nas duas modalidades, pode-se afirmar que conforme aumenta o 

número de usuários envolvidos nesta decisão de contatar o vendedor, cresce também as chances 
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de concluir uma negociação. Das outras duas reações dos usuários do Facebook perante ao 

anúncio, também é importante atentar-se a uma possível oportunidade de conclusão de venda, 

porém, nem sempre curtidas e comentários demonstram interesse direto na publicação exposta.  
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5 CONCLUSÃO  

 

A ferramenta do Marketing deixou de ser uma estratégia de diferencial de uma 

organização e com o passar do tempo tornou-se uma peça considerada fundamental para o 

desenvolvimento de uma marca, capaz de potencializar e tornar o produto mais atrativo e, se 

bem aplicada, cativa o interesse e a necessidade de aquisição para os atingidos pelo feito. O 

marketing aplicado de forma digital cresceu de forma alavancada desde os últimos anos, foi 

aderido por milhares de organizações à fim de inovar no que se diz propaganda da marca e 

conforme os resultados foram surgindo, mais e mais empresas, comerciantes em geral foram 

adquirindo essa ideia e as redes sociais por consequência estão cada vez mais povoadas por 

empresas, anúncios e propagandas. Por este fato, frequentemente surgem inovações estratégicas 

nos atos de aplicações de marketing digital, e é essencial em quanto organização estar sempre 

atento a essas mudanças para serem geridas de forma positiva, para colher os frutos capaz de 

serem produzidos por cada estratégia.  

Dentro da rede social chamada de Facebook, há o Marketplace, espaço destinado a 

comercialização por parte dos usuários desta rede social. Neste trabalho de conclusão, o 

objetivo do autor foi analisar se há viabilidade de investimento na publicação de anúncio de 

forma patrocinado (pago) dentro do Marketplace, opção esta que surgiu há pouco tempo como 

uma inovação desta aba do Facebook. A escolha desta opção foi aumentar a visibilidade do 

produto publicado, expandir o alcance do anúncio para um maior número de usuários, onde 

mantém o anúncio ativo no topo da página do Marketplace, casualmente surge no Feed de 

notícias dos frequentadores como opção de análise, etc.  

 Na ocasião da análise e extração dos dados entre os quatro anúncios publicados, foram 

concluídas as duas (2) vendas dos produtos exemplares durante a execução da publicação do 

anúncio patrocinado. Nesta mesma linha, notou-se diferenças significativas entre as duas 

maneiras de realizar a publicação dos produtos à venda (anúncio gratuito e anúncio 

patrocinado). Durante a análise, observou-se consideráveis diferenças numéricas em todas as 

opções que foram analisadas, com exceção de uma ocasião, o anúncio realizado de forma 

patrocinada (paga) foi considerado destaque em relação ao anúncio orgânico (gratuito). Entre 

os dois produtos observados, foi notado e ressaltado que as quantidades de visualizações nas 

alternativas patrocinadas somaram números maiores que o triplo em comparação aos anúncios 

orgânicos, o que significa que de fato foi alcançado um maior número de público-alvo com o 



46 

 

 

 

 

investimento publicando na alternativa patrocinada. Além disso, houveram divergências 

significativas no que se trata de iniciativas de bate-papo entre as ferramentas disponibilizadas 

pelo vendedor (WhatsApp e Messenger), destacando novamente o maior alcance de usuários 

através da opção do anúncio patrocinado, nas duas ocasiões houveram maiores procuras e 

interessados que entraram em contato com o vendedor comparado com os dois momentos em 

que os anúncios foram redigidos de maneira orgânica. Nas demais observações numéricas em 

que foram feitas, tais quais, quantidade de curtidas, comentários, salvamentos e 

compartilhamentos de cada anúncio, estas pouco menos significativas quando se trata do 

processo encaminhado para a conclusão de uma negociação, porém, importantes serem 

ressaltadas para análise e conclusão do estudo. Com exceção de um caso, todas as demais 

comparações entre as duas maneiras de anunciar o produto (gratuito e pago) mostraram-se mais 

eficazes na alternativa de anúncio patrocinado quando somaram números superiores a 

alternativa de redigir o anúncio gratuito. 

O grande objetivo de realizar o investimento de redigir o anúncio de forma patrocinada 

é concluir a venda do produto exemplar, preferencialmente em curto espaço de tempo e 

envolvendo um maior número de interessados para poder observar as propostas e 

posteriormente tomar a decisão certa. Foram os casos destes dois anúncios exemplares para o 

estudo, onde na ocasião foram concretizadas as duas vendas, ressaltando o baixo custo de 

investimento nesta estratégia de marketing digital, que totalizou o valor de R$ 30,00 dividindo-

se R$ 15,00 para cada anúncio patrocinado. 

Portanto, pode-se afirmar que este estudo conseguiu atingir os objetivos propostos, 

tornando-se viável assim a realização de investimento no anúncio patrocinado no Marketplace 

da rede social Facebook.    
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