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Resumo 
Este artigo aborda as estratégias de comunicação utilizadas na fan page do Facebook do 
Cemitério Jardim da Ressurreição, localizado em Teresina, capital do Piauí. A página 
possui grande popularidade devido a sua forma bem humorada de falar sobre um tema 
delicado que é a morte. Os principais diferenciais são as publicações que brincam com 
situações do cotidiano e assuntos de grande repercussão no país e no mundo.  
Primeiramente é feita uma abordagem sobre comunicação organizacional, depois apresenta-
se os conceitos de mídias sociais e redes sociais, ressaltando a importância do social media 
na comunicação de uma empresa ou pessoa pública. Aborda-se também como é feito o 
planejamento das postagens, que tipo de público curte a página, a interatividade dos 
moderados com os usuários e sobre a crise na fan page. 
 
Palavras-chave: Facebook; estratégias comunicacionais; social media; redes sociais, 
Cemitério Jardim da Ressurreição. 
 
 
Introdução 

Utilizar a internet e as redes sociais virtuais para divulgar o trabalho de empresas 

privadas virou algo necessário em uma sociedade cada vez mais infoconectada e pautada 

nos preceitos comunicacionais virtuais. Mas saber como conseguir milhares de seguidores, 

curtidas, compartilhamentos não é tarefa fácil.  

O desafio aumenta ainda mais quando a empresa, em questão, é um cemitério.  

Há dois anos, a fan page no Facebook do Cemitério Jardim da  Ressurreição 

(https://www.facebook.com/cemijardimdaressurreicao), localizado em Teresina, capital do 
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doutorado em Comunicação, Cidade e Região na UMESP (Universidade Metodista de São Paulo – SP). É doutor e mestre 
em Comunicação Social pela UMESP, com estágio doutoral na UMA (Universidad de Málaga), em Málaga, Espanha. É 
vice-presidente da Rede Brasileira de Mídia Cidadã. Desenvolve série de projetos de pesquisa e extensão voltados para 
estudar rádio, rádio comunitária e tecnologias atuais no Nordeste do Brasil. E-mail: orlandoberti@yahoo.com.br 
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(Universidade Federal do Piauí). Coordena vários trabalhos de pesquisa na UESPI e tem militância social e cultural no 
Piauí, além de experiência em televisão e documentarismo. E-mail: diegolopes21@yahoo.com.br 
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Piauí, passou por algumas mudanças. Desde 2015 conseguiu aumentar o número de curtidas 

para uma marca de mais de 35.000, número que, em uma realidade piauiense é considerado 

um sucesso. 

Isso só foi possível depois que o social media responsável pela página mudou a 

estratégia comunicacional na rede social. Deixou de lado postagens com mensagens 

motivacionais, melancólicas e passou a apostar em memes e imagens bem humoradas sobre 

assuntos de grande repercussão na internet.  

O social media é um profissional, na maioria das vezes um jornalista ou publicitário, 

que gerencia e administra alguns meios de comunicação de determinadas empresas, 

chamadas de clientes. É ele que planeja as postagens que vão ser colocadas nas mídias, faz 

enquetes, responde comentários, mensagens, ou seja, o entretenimento e informações 

passadas para o público é de responsabilidade do profissional. 

Os sociais medias do Cemitério Jardim da Ressurreição souberam aproveitar as 

várias formas de comunicação presentes na rede social para divulgar a imagem da empresa 

e conquistar milhares de seguidores.  

A presente pesquisa tem como objetivo analisar os conteúdos que são postados na 

página do cemitério, como é baseada a relação entre os usuários e empresa, assim como 

suas estratégias comunicacionais para atingir o público de interesse e também fazer uma 

reflexão sobre esse fenômeno, bem peculiar e emblemático para uma realidade de redes 

sociais virtuais no Piauí.  

Para isso, utilizou-se como metodologia estudo de caso e como técnica entrevista 

semi estruturada e também pesquisa bibliográfica. 

 

1. Mídias sociais na comunicação organizacional 

Comunicação organizacional possui vários termos semelhantes como comunicação 

empresarial, comunicação corporativa, comunicação institucional, relações públicas, dentre 

outros. Porém, nenhum deles tem o mesmo significado.  

Para entendermos melhor, Nanachara Sperb (2012) explica que “o termo 

“comunicação organizacional” passou a ser adotado inicialmente por Torquato (Gaudêncio, 

grifo nosso), tanto no mercado quanto na academia, justificando-se isso pela observação de 

que nem todos os entes sociais produtivos são empresas” (SPERB, 2012, p.54).  

Todas as formas de organização fossem sindicais, associativas, partidárias passaram 

a entrar nesse contexto de comunicação organizacional e não somente nos das empresas.  
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A comunicação organizacional não se limita as formas de organizações presentes na 

sociedade envolvem também pessoas, estratégias, atividades e muitos outros processos. 

 
A comunicação organizacional compreende um grande e complexo conjunto de atividades, 
ações, estratégias, produtos e processos desenvolvidos por uma entidade, seja ela um 
sindicato, o governo, uma organização não governamental, uma universidade, uma 
associação, junto aos stakeholders (públicos de interesse – consumidores, empregados, 
formadores de opinião, classe política ou empresarial, acionistas, comunidade, jornalistas) 
ou à opinião pública (TORQUATO apud SPERB, 2012, p.55). 

 

As organizações fazem parte do nosso cenário econômico, social, cultural, político 

que move a sociedade. A comunicação chega para lembrar que é preciso diálogo entre 

empresas e as pessoas na construção de um mundo melhor. “Não basta só gerar empregos, 

pagar impostos e atingir lucros, mas que se deve ir além, contribuir para uma sociedade 

melhor. Há que existir uma relação sinérgica entre o mundo e as organizações. E, nesse 

contexto, é a comunicação que viabiliza todo o processo” (KUNSH, 2014, p.37). 

A comunicação de hoje não está limitada somente a televisão, jornais e rádios. Ela 

se estende para as mídias sociais que são os meios de comunicação que estão inseridos no 

ciberesperaço. Com o advento dessas mídias, a forma de se comunicar da sociedade mudou.   

Dessa maneira, também foi preciso mudar a forma de comunicação entre 

organizações e seus públicos. As pessoas estão conectadas praticamente o tempo todo por 

celulares, computadores e tablets, sempre ávidas por informações. Elas procuram nas 

mídias sociais saber o que está acontecendo no mundo, o que as empresas com as quais se 

identifica estão fazendo no mercado.  

Tiago Maineri e Eva Ribeiro (2011, p.5) destacam a participação ativa da sociedade 

nas mídias sociais em que elas: 

 
contribuem para a difusão de informações e também para a participação dos agentes sociais. 
Portanto, devemos considerar a existência de um sujeito ativo neste processo, que possa 
tanto analisar criticamente as informações recebidas, quanto assumir o papel de emissor da 
comunicação.  

 

As pessoas estão cada vez mais atentas para as questões de sustentabilidade, 

igualdade social, crises econômicas e políticas. Elas esperam das organizações formas de 

melhorar a condição humana e não pensar somente em lucro. Para atender a essa demanda, 

a comunicação tem papel estratégico dentro das organizações e precisa de uma equipe 

consolidada para suprir as necessidades dos clientes. Margarida Kunsh (2014, p.46) afirma 

que essa área da comunicação: 
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deve ajudar as organizações a valorizar as pessoas e a cumprir sua missão, atingir seus 
objetivos globais, contribuir na fixação pública dos seus valores e nas ações para atingir seu 
ideário no contexto de uma visão de mundo, sob a égide dos princípios éticos. Ressalte-se, 
ainda, que as ações comunicativas precisam ser guiadas por uma filosofia e uma política de 
comunicação integrada que levem em conta as demandas, os interesses da sociedade e as 
exigências dos públicos e da sociedade. 

 

Uma das ferramentas das mídias sociais que a comunicação organizacional utiliza 

para se aproximar do público são as redes sociais. Redes como Facebook e Twitter possuem 

uma estrutura de interface e temporalidade diferentes das outras mídias sociais.  

Ficou mais fácil para as pessoas acompanharem em tempo real e em qualquer lugar 

o que as organizações estão publicando nas suas redes sociais.  

Não foi só o público que ganhou com toda essa evolução tecnológica. A 

comunicação organizacional também usufrui da mobilidade presente nas redes sociais. 

Pelos celulares, notebooks e tablets ficou mais prático e rápido publicar os conteúdos que 

podem ser postados na empresa ou em qualquer lugar que o comunicador estiver.  

A equipe de mídias sociais do Cemitério Jardim da Ressurreição optou pela rede 

social Facebook para consolidar a comunicação que queriam estabelecer com o público. 

Através dessa ferramenta das mídias sociais, eles souberam que tipo de público conquistar, 

que tipos de mensagens transmitir e conseguiram provocar uma reflexão a cerca de um 

tema ainda delicado para a sociedade que é a morte.  
 

2. O poder das mídias e redes sociais na popularização do Cemitério Jardim da 

Ressurreição 

O ser humano sempre sentiu a necessidade de se comunicar, com o passar do tempo, 

meios de comunicação foram sendo criados com objetivo de aproximar as pessoas. Uma 

nova forma de comunicar através de mídias sociais iniciou nos anos 90 com o 

aperfeiçoamento dos sistemas existentes na Web.  

A primeira geração da internet comercial começou com a Web 1.0, onde as pessoas 

podiam criar sites e páginas, mas devido a um valor muito alto isso impedia o acesso mais 

amplo.  

Com a evolução das ferramentas e sites chegamos até a Web 2.0 onde o público 

pode criar, compartilhar e consumir conteúdos criados pelos próprios usuários. Em pleno 

início do segundo semestre de 2016, a fase atual da internet é chamada de Web 3.0 porque 

os internautas podem interagir em tempo real, jogar online e postar conteúdos de onde 

estiver através dos smartphones, tablets e notebooks.  
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Confunde-se muito o termo mídias sociais com redes sociais. A última existe em 

todos os lugares, é formada por grupo de pessoas ou organizações que trocam informações 

e experiências entre si. As redes sociais, por mais que pareçam recente, constituem  

sociedade há muito tempo. As pessoas quando passaram a viver em sociedade, criaram 

relações, conexões e pontes entre si. Hoje, essa ligação se estende no virtual. 

 
As redes sociais existem desde sempre na história humana, tendo em vista que os homens, 
por sua característica gregária, estabelecem relações entre si formando comunidades ou 
redes de relacionamentos presenciais. Hoje, por meio da internet, estamos transcrevendo 
nossas relações presenciais no mundo virtual de forma que aquilo que antes estava restrito a 
nossa memória agora está registrado e publicado (SOTERO, 2009 apud GALLUCCI; 
MADEIRA, 2009, p.05-06). 

 

O que dá suporte as redes sociais são as mídias sociais. Como explica Elias Gourlart 

(2014, p.14) “as mídias sociais dizem respeito às pessoas e suas interligações, formando 

grupos de interesse e sob a mediação das tecnologias digitais de comunicação e interação”. 

O termo mídias sociais é abrangente, pois envolve várias ferramentas e meios de 

comunicação que estão inseridas no ciberespaço. Uma dessas ferramentas são as redes 

sociais, sites que permitem a interação dos usuários que trocam informações e experiências. 

Porém, como diz Raquel Recuero (2009, p.25) “nem todas as pessoas que seguimos ou são 

conexões na Internet são realmente as pessoas com quem trocamos mensagens. Daí 

dizermos que nem todas as redes são iguais: algumas são só compostas de conexões, outras, 

de conversas, outras ainda, de uma mistura de ambos”. 

O avanço das mídias sociais e suas ferramentas permitiu não só que os indivíduos se 

comunicassem entre si, como também que as empresas pudessem contatar seus públicos, 

saber quais suas necessidades e o que não estava agradando. As redes sociais são um ótimo 

espaço para esse tipo de aproximação. Rob Cross (2009 apud SOUZA, p.11) afirma que:  

 
a compreensão e a modelagem das redes sociais são habilidades importantes e necessárias a 
todo empreendimento, ainda mais neste histórico momento, em que a produção de 
conhecimento é apontada como uma competência essencial para a geração de diferenciais 
sustentáveis, com o auxílio de métodos, produtos e serviços. Como o mundo das redes 
sociais se baseia em construir relacionamentos, as marcas realmente têm que fazer um 
esforço para compreender o que atrai e move os clientes. 

 

O Facebook, rede social criada em 2004, possui um espaço favorável para que as 

empresas possam estar mais perto de seus clientes e saber como agradá-los. Além de 

promover a sua imagem, as empresas interagem com o seu público. Como afirma Costa “o 

Facebook deixou de ser um espaço somente de relações sociais/pessoais para se transformar 
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também em um espaço de negócios. A comunicação mercadológica sofreu mudanças 

drásticas com o boom dessas mídias sociais” (COSTA, 2009, p.5). 

As opções de curtir, comentar, compartilhar, avaliar e mandar mensagens que se 

encontram na rede social levam a uma aproximação considerável com os moderadores da 

fan page. Através dessas ferramentas eles se comunicam com os usuários dando 

informações, explicações, corrigindo um erro, agradecendo sugestões e tirando dúvidas.  

O Facebook é a rede social mais utilizada pelos brasileiros de acordo com uma 

pesquisa realizada em maio de 2013 pela Hitwise. É uma rede em que as pessoas podem 

criar páginas, fazer publicações, curtir, compartilhar, trocar mensagens e interagir com outras 

pessoas de qualquer lugar do mundo. Com todas essas possibilidades de comunicação, as 

empresas viram um próspero lugar para vender seus produtos e divulgar sua imagem.  

Dessa forma, o Cemitério Jardim da Ressurreição, que possui uma página no 

Facebook há dois anos, passou a ganhar milhares de seguidores após investir em uma 

linguagem jovem e bem humorada para falar sobre o produto da empresa. Em um ano de 

reestruturação a página tem mais de 35 mil seguidores. 

Até o meio de julho de 2016 a equipe era composta apenas por duas pessoas, um 

redator e um designer, que trabalham na empresa de assessoria de imprensa e marketing, 

CJFlash. No início, o social media criava postagens com mensagens motivacionais. O 

design, na maioria das vezes, vinha com flores (característica de um cemitério), ou seja, a 

sensação era de melancolia. Ao observar que isso não atraía seguidores, e que as postagens 

tinham poucas curtidas, o profissional resolveu mudar de estratégia. 

Primeiro foi preciso planejar formas de atrair o público para curtir a página de um 

cemitério, mas sem que isso se tornasse algo assustador. A ideia era criar postagens 

humoradas baseadas em fatos de grande repercussão local ou internacional ou em datas 

comemorativas. As mensagens deixaram de ter um tom melancólico para dar espaço a 

bordões usados por jovens nas redes sociais, além dos memes que em poucos minutos se 

espalham por toda a rede. A equipe também se preocupou em não expor às pessoas que 

estavam enterradas no cemitério, por isso, as fotos que são utilizadas nas postagens são do 

site de pesquisa Google como explica o social media da página Onildo Filho (2016)5:  

 
Nós queríamos falar da morte de maneira leve, sem assustar ninguém, a gente queria que as 
pessoas se divertissem com nossas postagens. Então, começamos a fazer montagens com 
assuntos que estavam bombando na internet como foi com a postagem em homenagens aos 

                                                
5 Entrevista concedida à pesquisadora Juliana Gomes em 01 de julho de 2016. Todas as entrevistas constantes neste 
trabalho do referido citado foram feitas nesta mesma data. 
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mortos em Orlando e também uma no Dia Mundial Sem Tabaco. Nós sempre tivemos 
também a preocupação de expor ninguém, as fotos utilizadas na página são do Google. 

 

Uma pesquisa na rede é possível observar que de todas as páginas de cemitérios 

brasileiros existentes na rede social, a mais curtida e seguida é a do Cemitério Jardim da 

Ressurreição. Os responsáveis pela página atribuem essa popularização devido à nova 

forma de comunicar com os usuários que vai desde a produção das postagens até a interação 

nos comentários nas publicações. 

 

3. Planejamento das postagens publicadas na fan page 

Estar inserido nas redes sociais não é suficiente para a popularização de uma 

empresa. É preciso planejar desde as mídias sociais que vão ser utilizadas até aquilo que vai 

ser postado para que as pessoas tenham acesso. O público presente nas redes sociais é 

atento, exigente e crítico. 

 
Construir um relacionamento, de qualquer natureza, sempre é um grande desafio. Nesse 
processo estarão envolvidas algumas condições essenciais para o desenvolvimento do 
mesmo. Confiança, sinceridade, clareza, transparência e ética são fundamentais nesse 
processo. Os consumidores estão cada vez mais exigentes e perceptivos (BARONI, 2011, 
p.60). 

 

Depois que os moderadores da página observaram que as postagens com mensagens 

motivacionais não estavam dando certo, resolveram, assim, mudar de estratégia. Uma delas 

foi observar que tipo de público estava presente na página.  

Eles perceberam que os jovens gostavam de conteúdos leves, mas também gostavam 

de se divertir. Então, começaram a desenvolver novas postagens brincando com situações 

do dia a dia com uma linguagem utilizada pelos usuários no Facebook. 

 A maioria das publicações tem ligação com o cemitério ou com a morte, mas 

existem exceções quando o social media faz uma homenagem a alguém como no dia da 

morte do ator Rubén Aguirre (o professor Girafales). Na imagem uma frase: “Ao mestre, 

com carinho” acompanhado de flores, um chapéu e um charuto, símbolos que 

caracterizavam o personagem do seriado Chaves.  

Esse tipo de post alcança as pessoas que curtem a página e que gostavam do 

personagem provocando empatia por parte do público.  
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FIGURAS 01 E 02 – POSTAGENS FAN PAGE CEMITÉRIO JARDIM DA RESSURREIÇÃO 

FONTE: FAN PAGE CEMITÉRIO JARDIM DA RESSURREIÇÃO, 2016. 

 

Também fez parte do planejamento utilizar bordões presentes nas redes sociais. Em 

algumas postagens encontramos “close”, “nudes”, “eu tô no chão”, termos bastante 

utilizados pelos jovens na internet. Os moderadores utilizam música e vídeos para ‘quebrar’ 

o ritmo de imagens na página, isso permite a interação com os indivíduos quando estes 

encontram outros que gostam das mesmas músicas, ou das mesmas bandas. Os memes, 

também utilizados pela equipe ajudam na movimentação da página, pois em poucos 

minutos se espalham pela internet.  

Contudo, para falar sobre morte foi preciso sensibilidade para não assustar os 

internautas. Era necessário ter cautela com o conteúdo das publicações e saber brincar com 

a morte, que ainda é um tema tabu no país. Além disso, o alto índice de suicídio presente no 

Piauí também foi motivo para o planejamento dos conteúdos. Um levantamento elaborado a 

partir de dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde 

aponta que em 2013 o Piauí foi o quarto Estado com maior índice de suicídio, um 

percentual de 7,19%. Rio Grande do Sul veio em primeiro lugar com uma taxa de 10,18%. 

Onildo Filho (2016) afirma que a intenção sempre foi valorizar a vida e não expor as 

pessoas que estão enterradas no cemitério.  

 
Nós tomamos muito cuidado com o que colocamos, nossa intenção nunca foi ofender ou 
expor alguém. Quando erramos, admitimos o erro. Até hoje foram poucas as pessoas que 
não gostaram de alguma publicação, duas no máximo. Sempre fazer post’s que valorizam a 
vida.  
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Dentre as postagens que merecem destaque pelo grande número de curtidas foi uma 

imagem com um caixão e uma frase de impacto: “para os homofóbicos, isto é um armário”. 

A publicação alcançou 4,8 mil curtidas. A imagem faz referência a campanha do dia 17 de 

maio, Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. O caixão representa as vítimas que 

sofrem com ataques homofóbicos todos os dias. A frase transmite ao público a mensagem 

de que os crimes cometidos por pessoas homofóbicas levam a uma consequência que é a 

morte dos homossexuais que vão parar em um “armário”, no caso, um caixão.   

Outra imagem que registrou um número ainda maior de curtidas, com 5,9 mil, foi no 

dia da estreia do filme Star Wars: O despertar da força. Nesse post vemos uma mão 

segurando uma espada (símbolo do filme) dentro de uma cova em um cemitério. A 

mensagem diz “aqui não tem força que te desperte”. O social media adaptou a frase do 

título do filme para brincar com os usuários ao dizer que depois que a pessoa morre não tem 

mais como voltar à vida.  

A estratégia dessas duas publicações é alcançar um tipo de público específico, 

aqueles que se identificam com as postagens. Além disso, faz parte também da estratégia 

mostrar que a página acompanha e está atenta as atualidades presentes nas mídias sociais.  

Outra publicação de grande repercussão na página foi a imagem de um carro 

batendo em um poste. A imagem e a legenda remetem a um assunto que tem sido 

trabalhado através das mídias que é não utilizar o celular enquanto dirige. A mensagem é 

direta: “não use o celular enquanto dirige”. Os elementos visuais fazem lembrar a interface 

da rede social Snapchat, onde as pessoas tiram fotos e postam vídeos curtos. O fantasminha 

presente na imagem é símbolo do snapchat e simboliza também a morte. A estratégia 

comunicacional dessa vez é conscientizar a população para os riscos que correm 

manuseando as redes sociais e dirigindo ao mesmo tempo, além de mostrar que mesmo a 

página sendo de um cemitério, a vida vem em primeiro lugar.  

 

4. Público que segue a página do cemitério 

O Facebook chegou a anunciar, em uma pesquisa, que a rede social é acessada por 

um bilhão de usuários todos os dias, esses dados são referentes ao primeiro trimestre de 

2016.  

A equipe de mídias sociais do Cemitério Jardim da Ressurreição conseguiu 

conquistar o maior público existente nas redes sociais: os jovens.  Em uma análise feita pela 

equipe, foi constatado que as cidades que possuem mais seguidores são de: São Paulo 
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(3.976), Rio de Janeiro (2.467) e Teresina (1.791). No mesmo levantamento feito pela 

empresa onde trabalham os sociais medias, foi constatado que as mulheres estão em maior 

número na página, com 56% e os homens equivalem a 43%.  

Esse público (colocar que não são somente clientes e sim admiradores) não está 

interessado em comprar jazidos, por isso, são poucas as postagens com mensagem de 

vendas. Os jovens que curtem, comentam e compartilham as publicações querem se divertir 

com esse tema, que é tratado de forma leve e bem humorada. 

 
Não usamos a página no Facebook para vender os jazidos, isso quem faz é a equipe do 
comercial do cemitério. O jovem não tá interessado em comprar nada agora, ele nem pensa 
muito sobre a morte porque é algo que ainda assusta. Então, nós falamos sobre a morte que 
vem para todos um dia, de forma divertida que chama a atenção das pessoas e ainda divulga 
a imagem do cemitério (ONILDO FILHO, 2016). 

 

Percebe-se que pessoas que mais curtem a página são de outros estados. A maioria 

não conhece in loco o cemitério. Com isso, é perceptível que as redes sociais permitem que 

internautas tenham contato com pessoas e lugares de todas as partes do mundo.  

 
Quando uma empresa decide investir também na internet, é fundamental, como no mundo 
real, que a mesma pesquise e conheça seus clientes. Só depois que conhecer seus hábitos e 
preferências terá dados suficientes para planejar e executar um bom planejamento. Nessa 
pesquisa, terão que ser levantados quais são as atividades virtuais que mais atraem esses 
clientes (BARONI, 2011, p.61). 

 

O espaço de compartilhamento no Facebook ajuda a disseminar todos os tipos de 

publicações. Sendo assim, um indivíduo que reside em Teresina ao compartilhar uma 

publicação do cemitério Jardim da Ressurreição na sua rede social está mostrando para os 

outros usuários que achou aquilo interessante. Um usuário de outro Estado pode ver aquela 

publicação, curtir, compartilhar e ainda passar a seguir a página do cemitério. 

 
Nos dias que correm, todos nós podemos, através da Web 2.0, aceder aos mais variados 
conteúdos, sejam eles do nosso interesse ou não, comentá-los, partilhá-los e até criticá-los. 
Tudo isto acarreta maiores preocupações aos profissionais da área da comunicação, pois os 
seus públicos passaram agora a ter mais poder que anteriormente: o poder da comunicação 
livre e pública. Os públicos possuem uma maior liberdade de expressão, e como 
consequência “as fronteiras e as distinções entre os públicos e os produtores estão a 
desaparecer (DIEGUES, 2011, p.25). 

  

Por isso é mais que importante a interatividade com o público e respectivos 

feedbacks. 
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5. Interatividade com o público e feedback 

O público da internet é ativo e passivo ao mesmo tempo, isso porque além de criar 

conteúdos, ele também consome. Nas redes sociais percebe-se uma intensa troca de 

informações entre os usuários nas páginas virtuais. Eles não só curtem, compartilham e 

expõe sua opinião nas publicações como sugerem postagens aos moderados das páginas. 

Essa troca de informações é considerada uma interatividade realizada em um meio 

interativo que é Facebook. 

 
O termo "interatividade" em geral ressalta a participação ativa do beneficiário de uma 
transação de informação. De fato, seria trivial mostrar que um receptor de informação, a 
menos que esteja morto, nunca é passivo. Mesmo sentado na frente de uma televisão sem 
controle remoto, o destinatário decodifica, interpreta, participa, mobiliza seu sistema 
nervoso de muitas maneiras, e sempre de forma diferente de seu vizinho (LEVY, 1999, 
p.87). 

 

Analisando a parte de “comentários” de uma publicação no Facebook, percebe-se 

que é um canal em que as pessoas podem dar sua opinião, debater com outros internautas a 

cerca da discussão, criticar, dar sugestões. É também através dos comentários que os 

moderadores percebem se o que foi publicado causou a reação esperada ou se causou uma 

repercussão negativa. O social media da página do cemitério afirma que a repercussão do 

que foi publicado nos comentários é uma das formas de feedback. 

Porém, existem outras formas de obter feedback dos curtidores da página no 

Facebook. André Telles (2010, apud BARONI, p.76, 2011) sugere que: 

 
a empresa lance algumas perguntas (enquete, para os seguidores que desejaram participar), e 
obtenha feedback dos mesmos. Seria uma forma de pesquisa informal de opinião pública, 
com a exposição de gostos, interesses e preferências apresentados. A empresa pode postar ao 
longo do dia algumas perguntas na sua página. A partir da análise dessas respostas, podem-
se inferir algumas conclusões iniciais e planejar ações em cima dos dados. Esta é uma boa 
forma de tomar conhecimento do que seu consumidor realmente quer.  

 

Além destas formas de retorno, o Facebook permite avaliações dos usuários nas 

páginas das organizações através de estrelas. Quanto mais o público gosta da página, mais 

estrelas ganha. De cinco estrelas ao total, o cemitério Jardim da Ressureição conquistou 4,9.  

Os seguidores da página do cemitério e os moderadores possuem uma interatividade 

entre si, mas não fazem enquetes e nem lançam perguntas para saber a opinião dos usuários 

como sugere André Telles. Na maioria das publicações há uma “conversa” entre 

moderadores e seguidores nos comentários. Quando uma imagem é publicada, as pessoas 
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começam a expor sua opinião sobre ela e o social media as responde como se fosse o 

cemitério.  

Essa troca de comentários aproxima ainda mais o público e a empresa, as pessoas se 

sentem correspondidas. Para os administradores, isso é importante para que possam analisar 

se o público está ou não gostando do trabalho que vem sendo executado. Foi a partir dessa 

interação que as pessoas apelidaram o Cemitério Jardim da Ressurreição de “cemi”. Uma 

abreviação curta e carinhosa que demonstra o afeto do público com a página.  

 
Faz parte da estratégia comunicacional responder as pessoas nas publicações. Elas se sentem 
mais próximas e a gente pode ver se elas estão gostando ou não. Esse feedback através dos 
comentários é muito importante, quando passaram a chamar o cemitério de ‘cemi’ 
entendemos que o nosso trabalho estava sendo reconhecido (ONILDO FILHO, 2016). 

 

 Mas o cemitério sempre foi uma organização de sucesso? 

 

6. Crise na página do cemitério 

Toda organização que esteja inserida nas mídias sociais devem estar preparadas para 

lidar com eventuais crises. A exposição da imagem de uma empresa numa rede social está 

sujeita a críticas boas e ruins dos internautas. Para isso, o trabalho de uma equipe de 

comunicação é fundamental para contornar situações que desfavoreçam a imagem de uma 

organização.  

Texeira (2011 apud PAULA, 2014, p.36) classifica que o momento da crise numa 

mídia social é chamada de fase de gerenciamento. Nela a organização precisar seguir alguns 

passos para não piorar ainda mais a sua imagem. “Nesse momento, a organização precisa: 

estar atenta à mídia; identificar o tipo de crise por que está passando; manter uma 

comunicação com o público e com a mídia; ser transparente e honesta em suas ações; e 

colocar em prática o que foi planejado nas etapas anteriores”.  

Após passar por uma crise, Texeira (2011 apud PAULA, 2014, p.36) explica que 

algumas medidas precisam ser tomadas para não perder o público. “Após passar por uma 

crise, a instituição deve: monitorar as redes sócias; manter a comunicação com público; 

avaliar os efeitos da crise; e estabelecer estratégias para reconstituição da imagem e 

reputação da marca”.  

O social media do cemitério Jardim da Ressurreição, contou em entrevista a autora 

que não aconteceram muitos episódios de crise na página e que as publicações que não 

foram bem recebidas pelos usuários foram retiradas da fan page. “Quando isso acontece, 
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nós não discutimos com o público, nós reconhecemos que erramos e retiramos a postagem, 

porque se você for tentar argumentar é pior. Mais comentários negativos aparecem” 

(ONILDO FILHO, 2016). 

A postagem mais recente até a publicação desse trabalho que foi retirado do ar foi a 

imagem de um motoqueiro da série ‘mini mortes’ (série de imagens que tratam de fatos que 

acontecem no cotidiano que nos deixa apreensivos ou que nos dá um susto) em que 

continha uma mensagem dizendo: “aquele susto quando o motoqueiro pede uma 

informação”.  

A publicação tinha o objetivo de refletir uma situação que alguns motoristas de 

carro passam quando um motoqueiro se aproxima, o susto ao pensar que pode ser um 

assalto.  

Essa situação não agradou algumas pessoas que justificaram que a publicação 

reforçava um estereótipo de que motoqueiros podem ser considerados pessoas de má índole. 

Outras pessoas, por outro lado, se divertiram com a postagem. Porém, a imagem foi retirada 

da fan page devido a reclamações. 

 

Breves considerações finais 

Analisando as estratégias comunicacionais utilizadas na página do cemitério Jardim 

da Ressurreição (de Teresina, capital do Piauí) no Facebook, percebemos a importância das 

mídias sociais dentro das organizações comunicacionais e como o trabalho do social media 

é importante para melhor direcionar a comunicação que as organizações desejam alcançar. 

Há alguns anos essa comunicação entre organizações e público era somente através de 

meios como TV, rádio e jornais, ou seja os meios ditos convencionais.  

Na contemporaneidade ela está presente virtualmente, mais rápida, onipresente, 

moderna e acessível. E cheia de novidades e casos emblemáticos. 

Quem ganha com isso não é só as empresas que podem estar mais perto dos seus 

clientes e saber como agradá-los. O público tem a chance de acompanhar de forma mais 

“íntima” as ações das organizações, dar sugestões, fazer críticas e ajudar na construção de 

uma comunicação mais humana.  

A equipe de mídias sociais do cemitério soube aproveitar as ferramentas 

proporcionadas pela Web 3.0. Um redator e um designer conseguiram por meio de sua 

criatividade arrematar mais de 35 mil seguidores em um ano numa página cujo tema 

principal é a morte e em uma unidade federativa como o Piauí que ainda dá seus primeiros 
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passos em vários segmentos relacionados à mídias sociais. Porém, eles só conseguiram isso 

porque são preparados e tiveram conhecimento acadêmico que aplicaram no seu trabalho. 

Ou seja: a força do conhecimento foi posta à prova. 

 
FIGURA 03 – POSTAGEM SNAPCHAT DO CEMITÉRIO JARDIM DA RESSURREIÇÃO 

 
FONTE: SNAPCHAT CEMITÉRIO JARDIM DA RESSURREIÇÃO, 2016. 

 

Eles perceberam que não bastava estar inseridos numa rede social e criar conteúdos 

de pouca relevância. Era preciso planejar para alcançar o público que desejavam, assim 

como falar a mesma língua que eles. A preocupação em publicar conteúdos que 

representassem a maioria dos diferentes tipos de pessoas que curtiam a página foi muito 

importante para a popularização da fan page.   

E por fim, saber lidar com críticas e com crises tem reafirmado o compromisso da 

página com os usuários. Esse é o verdadeiro espírito da comunicação organizacional, pensar 

no bem estar do público, depois nos lucros. 

Este artigo não encerra por completo o assunto e muito menos esgota a temática 

relacionada a empresas, casos interessantes e mídias sociais. Termina por instigar mais 

questões, não só do Cemitério Jardim da Ressurreição, mas de outros casos emblemáticos 

no Piauí e em outras partes do País. 
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