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Resumo 

Este artigo tem por objetivo apresentar como as empresas do segmento de cemitérios no 

Brasil vem utilizando de ações de marketing digital em redes sociais, focado no case da 

página de Facebook do Cemitério Jardim da Ressurreição. Este trabalho propõe uma 

discussão sobre as diferentes abordagens e estratégias usadas pelo Cemitério entre 2015 

e 2017, comparando com as estratégias de seus concorrentes. Os principais autores que 

fundamentaram essa pesquisa foram Kotler (2010) e Torres (2009), que trouxeram 

pressupostos gerais sobre o marketing e específicos acerca do marketing nas redes sociais. 

A análise tomou como referência dados quantitativos de engajamento e alcance das 

publicações, confrontando-os frente aos recursos textuais e imagéticos utilizados. Entre 

os resultados, percebemos a influência das estratégias usadas quanto a branding, 

engajamento e aumento nas vendas. 
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Introdução 

           O contexto mercadológico atual da comunicação digital vem se aperfeiçoando, 

procurando formas de atrair e segmentar seu público em um mercado globalmente 

competitivo. Neste processo, ganham força as redes sociais, que proporcionam uma 

comunicação imediata, essencial em um contexto de mudanças tão rápidas; assim, cada 

vez mais, torna-se necessário equipes competentes e integradas para solucionar essa 

demanda de mercado. 

Em meio a este contexto digital é possível também às marcas criar formas de 

engajamentos divertidas e impactantes que atuem como suporte às estratégias de 

promoção do seu produto ou serviço, mas, que acima de tudo alcance um grande número 

de pessoas, o que se torna algo ainda mais forte nas redes sociais. Por meio de memes, 

gifs e imagens engraçadas com temas atuais - que se por algum motivo se tornaram 

fenômenos da internet no momento. Podemos citar vários exemplos de postagens nas 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, 

evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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redes sociais: um grande exemplo cotidiano é o uso de memes3, um fenômeno de 

viralização4 de alguma informação na internet.  

 Várias empresas se apropriam da linguagem e imagens desses memes: porém, se elas não 

os tratarem de uma forma diferenciada e que tenha a ver com o público da empresa, torna-

se prejudicial, uma vez que este conteúdo se torna facilmente viralizado. Contudo 

podemos afirmar que as mídias digitais além de toda essa aproximação entre consumidor 

e empresa também pode consequentemente aumentar o valor de uma marca.  

Ou seja, se você proporciona uma ligação entre o público e sua marca e esse elo se 

transforma em satisfação, sentimento e desejo e isso pode consequentemente resultar em 

valor para sua marca.  

            Diante de algumas pesquisas realizadas até o momento sobre o mercado da 

comunicação e seus profissionais, como: Comunicação Organizacional e Mídias Sociais: 

o uso das redes sociais nas estratégias de comunicação. (LUIZ, 2016); Uma Proposta de 

Gestão de Marcas nas Mídias Sociais (FARIA, 2013), e também a da minha vivência 

cotidiana na área – como estudante e profissional de social media-, é notório que o 

mercado ainda não se adaptou às mudanças bruscas e rápidas provocadas pela internet: 

 

As mídias sociais têm enorme visibilidade, uma forte rede de comunicação 

baseada em relacionamentos, um conteúdo poderoso e em grande volume. Ou 

você participa e se envolve ou será envolvido. Não há escolha: a única coisa 

certa é que estão falando e vão continuar falando sobre sua empresa e seus 

produtos e serviços queira você ou não (TORRES, 2009, p. 161). 

 

Entender estas mudanças e planejar uma comunicação eficiente com o seu público 

é essencial nos dias atuais. 

Neste contexto, a fim de aprofundar o conhecimento sobre esta necessidade do mercado 

e dos profissionais, este trabalho busca responder algumas perguntas específicas, através 

de uma pesquisa de quantitativa:  

-  Como a rede social potencializa o marketing de uma empresa? 

- Como o Facebook ajuda na valorização e aumento de branding? 

Do ponto de vista mercadológico, a realização deste trabalho se justifica pela grande 

demanda das redes sociais, no contexto atual de mercado que necessita de profissionais 

destinados a estas áreas. 

                                                 
3Meme: é um termo grego que significa imitação 
4Viralização: ato ou termo de viralizar. 
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Com essa grande necessidade da comunicação através de gifs5 e memes nas redes sociais, 

em diferentes nichos de mercados, o caminho e as formas de comunicação e a conversão 

em vendas serão abordadas neste trabalho, através de uma pesquisa de observação na rede 

social Facebook da empresa: Cemitério Jardim da Ressurreição e uma pesquisa 

quantitativa através das vendas e valorização de marca da empresa.  

As estratégias de comunicação da empresa já foram base para outra pesquisa  feita por 

(GOMES, BERTI, ALVES, 2016), na qual destinou para delinear o profissional 

responsável pela comunicação da empresa e o seu público da página através de um estudo 

de caso.  

 

1  Marketing  

 

         O Marketing tem um significado amplo e atinge diretamente o relacionamento entre 

clientes e empresas, assim como também empresas e concorrentes. Ele passa por um 

processo constante de aprimoramento. O marketing se sustenta nos pilares dos 4 Ps: 

preço, produto, praça e promoção (KOTLER, 2010), e através destes, é possível criar um 

planejamento eficaz para uma empresa. Esses pilares afetam diretamente empresa e 

concorrentes, uma vez que é possível ter estes como bases e objetivos no plano de 

comunicação.  

           Passando por um longo processo de transição, segundo Kotler (2010), essa 

estratégia começou com o marketing 1.0, que ganhou este nome após a revolução 

industrial, quando o foco estava nos produtos e em sua massificação, a informação 

disponibilizada ao público era de grande quantidade, mas o cliente não apresentava tanto 

poder de decisão como possui nos tempos atuais. Com o tempo, estes consumidores 

começaram a adquirir o hábito de questionamento, tornando-se muito mais exigentes: 

neste período, as empresas precisavam instantaneamente se adaptar a estes novos 

consumidores. Surgia a era da informação, quando milhares de informações eram 

expostas em questão de minutos: surge, então, o marketing 2.0, com a satisfação do 

cliente passando a ser um elemento destas ações. Essa era é chamada por Kotler (2010) 

de era do consumidor: quanto mais informações chegavam a estas pessoas, maior se 

tornava o seu poder de decisão na qual criava novos consumidores e, junto deles, uma 

                                                 
5 Gifs: é um formato de imagem muito usado na Internet, e que foi lançado em 1987 é um formato de 

imagem de mapa de bits muito usado na world wide web, quer para imagens fixas, quer para animações. 

Figura 2 
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nova forma de fazer marketing: não bastava simplesmente vender o produto as empresas 

necessitavam de algo além. 

           A sociedade passa por profundas mudanças: o mercado, a internet, entre outros 

itens, tomam uma força imensa para o consumidor, que passou a ser mais consciente em 

suas escolhas e valorizar todo esse processo de consumo. A sociedade interconectada se 

tornou mais difícil de agradar: então, as empresas tiveram que fazer uma reinserção no 

mercado através do 3.0, também conhecido como o marketing das redes sociais. Ao 

olharmos para as relações empresas e clientes, Kotler (2000) enfatiza que se faz 

necessária uma atenção maior das empresas aos seus clientes nos estágios de pré-vendas, 

vendas e pós-vendas, consumo e pós-consumo, frisando que é possível obter-se resultados 

positivos através de pesquisas com esses consumidores. 

Ou você entende o que está acontecendo ou é devorado pelo mercado. Entender 

a internet não é mais uma questão de opção. Não se esconda atrás da ideia de 

que é possível fazer marketing sem a internet. Não se iluda, achando que criar 

um site resolve seus problemas. (TORRES, 2009, p. 45)  

 

Podemos notar que esta estrutura é essencial para uma empresa, pois vivemos em 

uma era na qual é necessário destacar-se de todos os concorrentes. Manter um cliente, 

prospectar vendas e pensar na satisfação têm se tornado cada dia tarefas mais complexas: 

é somente utilizando estas ferramentas mercadológicas que uma empresa consegue o seu 

destaque no mercado atual, uma vez que, estamos passando pela era mais complicada 

para os negócios. 

 

2.1 Marketing Digital  

   

         O Marketing na internet é denominado marketing digital. Conforme Torres (2009), 

falar de marketing digital é falar sobre pessoas, suas histórias e seus desejos; é elencar 

relacionamento e necessidades a serem atendidas. Esse novo modelo torna o consumidor 

cada vez mais próximo da marca:  

As empresas, o marketing, a comunicação e a publicidade devem ser focadas 

no consumidor, pois essa é a única fonte que permite a sobrevivência da 

empresa, seu crescimento e a obtenção de lucros duradouros. Nada mais eficaz 

do que adotar uma estratégia de marketing digital tendo o consumidor como 

centro de nosso círculo de influência, e olhando por essa lente, fixando seu 

comportamento como base de nossa estratégia (TORRES, 2009, p. 68). 

 

         O marketing digital também propõe uma nova experiência entre usuários e empresas 

em todos os processos como; atração do cliente, processo de venda e pós-venda. 

Conforme Kotler (2010), marketing digital traz uma nova experiência englobando todos 
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os processos de marketing já existentes. Como cita o autor, a internet, neste momento, era 

controlada pelos donos dos conteúdos: porém, quanto maior o número de usuários obtém 

acesso, mais difícil se tornava este controle por parte das empresas.  

          Chamando-a de web 3.0, Kotler (2010) afirma que a nova forma de se relacionar e 

vender na internet vem impactando milhares de empresas, criando novas interfaces entre 

elas e os consumidores através das redes sociais. Estas pessoas se comunicam de forma 

rápida e eficaz em questão de segundos: é, em apenas um clique, se torna possível 

identificar quase tudo sobre uma marca. Com isso, as empresas têm a necessidade de um 

profissional apto e capacitado para atender esse mercado. 

 

3 Comportamento do consumidor na era digital e Branding 

 

          De acordo Kotler (2010), a grande necessidade de entender melhor o consumidor 

criou um surgimento de uma nova era do marketing, quando tudo o que antes era essencial 

se tornou secundário, e o foco passou a ser totalmente no cliente e em seus valores: as 

empresas procuram entender o cliente como um ser holístico, formado por espírito, mente 

e coração para, a partir daí, criar estratégias para essas pessoas, muito mais do que vender 

um produto, e sim pensando no contexto todo por trás da sua decisão de compra. Torres 

afirma que: 

O consumidor é o mesmo, e seu comportamento on-line reflete os desejos e 

valores que ele traz de sua experiência na sociedade. As mudanças vêm da 

evolução do comportamento da sociedade, como no caso do novo código de 

defesa do consumidor, que deu um novo impulso ao desejo das pessoas por 

mais respeito proteção na relação de consumo. (TORRES, 2009, P. 62) 

 

Como cita o autor, o que mudou foi o grande conteúdo que tem chegado até o consumidor, 

provendo-o, assim, de maior poder de decisão; através deste controle, foi criado um novo 

estilo de consumo. Conforme Cavallini (2008), todas as modificações motivaram este 

novo comportamento no mundo que, consequentemente, influência o mercado, as 

empresas e o consumidor, principalmente pelo surgimento de novas mídias, que 

ramificam respectivas informações sobre empresas e produtos. A era digital proporcionou 

uma revolução para as empresas e também para os consumidores. Essa nova maneira de 

se comportar online refletiu gradativamente no consumo. Como dito anteriormente, as 

empresas têm buscado adequações aceleradas para atender essa grande demanda de 

mercado.  
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Se observarmos atentamente, as mídias sociais resgatam, por meio da internet, 

o modelo de comportamento mais básico do ser humano: um animal social, 

que sempre viveu em grupo, se comunicou, se alimentou e criou de forma 

coletiva. Isso explica o grande sucesso das mídias sociais. Elas simplesmente 

atendem ao desejo mais básico das pessoas e, ao mesmo tempo as colocam no 

centro dos acontecimentos de sua tribo ou comunidade. (TORRES 2009, 

p.113) 

 

Os novos modelos de marketing, principalmente o digital, já são baseados nesse 

consumidor: crítico, independente e informado o que sugere que as empresas procurem 

respeitar este espaço do consumidor, mas, ao mesmo tempo, procurem alternativas para 

driblar essa independência virtual. Nos dias atuais, se uma pessoa efetua uma compra e 

de alguma forma se sente lesada; seja pelo atendimento, serviço ou produto, ela pode 

reclamar diretamente com a empresa ou em sites propícios para essas discussões.  

 Buscar novas estratégias de marketing nas redes sociais é pensar diretamente em 

todos estes fatores, trabalhar em conjunto criando métricas plausíveis para a sua marca, 

sempre tentando compreender ao máximo o seu público em todas as suas esferas; seja 

regional, social ou comportamental. O valor de uma marca pode ser perceptível não 

somente em fatores financeiros, mas também em fatores institucionais e afetivos entre 

empresa, consumidor e mercado.  

A forma de tratar os seus clientes, a sua maneira de se posicionar diante possíveis 

crises e tudo que é retratado em suas páginas seja; anúncios, fotos, gifs, matérias, vídeos 

e postagens. Se posicionar da maneira correta com o seu público é o ponto crucial no 

meio digital. Digamos que as empresas são como produtos expostos nesta prateleira 

digital para milhares de pessoas ao mesmo tempo que ficam ali o tempo inteiro durante 

todos os dias, um pequeno deslize nessa prateleira eletrônica pode introduzir uma grande 

crise para toda a empresa. 

 

3.1 O Zero Momento Da Verdade 

 

        Hoje nossa maior fonte de pesquisa é a internet, vivenciamos em uma era onde é 

possível comprar, avaliar e precificar um produto apenas com uma breve pesquisa. Os 

consumidores estão se tornando cada dia mais exigentes e antenados uma vez que é 

possível conseguir a maioria das informações de um produto ou loja pela internet. 

         O que antes era demorado hoje com apenas um clique se torna real, esse novo 

comportamento gerado através da era da informação tem possibilitado aos consumidores 
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o maior poder de decisão sobre empresas, serviços e produtos. O que tem trazido 

visibilidade para empresas que antes não tinham seu espaço de oferta fora do seu espaço 

físico e que no momento atual consegue competir com empresas grandes que investem 

em veículos de comunicação e mídias.  

Esse comportamento do consumidor que já existia há bastante tempo tem se tornado mais 

forte no período atual pelo grande poder que a internet tem proporcionado a eles.  

         O ZMOT o zero momento da verdade é aplicado nesses novos consumidores uma 

vez que o estimulo virtual tem alcançado níveis inimagináveis. Quando o cliente recebe 

um estimulo de compra ele automaticamente prioriza focar em pesquisas seja virtuais ou 

com amigos e conhecidos que para receber feedback sobre experiências de compra, 

serviços e produtos: 

O envolvimento com o cliente hoje não é apenas despejar uma mensagem na 

cabeça dele e esperar que ele a absorva. É realmente compreensível que você 

deve estar presente em uma conversa quando eles querem tê-la e não quando 

você quer. A pré-compra se tornou uma parte enorme do comportamento do 

consumidor. No passado, isso era algo confinado a itens de grande porte como 

carros ou aparelhos eletrônicos caros ou casas. Agora as pessoas se envolvem 

na descoberta antes de comprar até mesmo coisas muito banais. Ele cruzou 

todas as categorias do comportamento de compras. É a maneira com que as 

pessoas compram hoje. — (Bob Thacker Conselheiro estratégico de 

gravitytank e ex-CMO do OfficeMac  p. 15) (2015, p.15 apud Jim Lecinski). 

 

 

3.2 Mídias Sociais  

 

         Na era da internet, surgiram as mídias sociais, que proporcionam interação em 

tempo real entre seus usuários. Compartilhamento de fotos, mensagens e momentos estão 

entre alguns dos milhares de recursos destas mídias.  

As mídias sociais são sites na internet que permitem a criação e o 

compartilhamento de informações e conteúdos pelas pessoas e para as pessoas, 

nas quais o consumidor é ao mesmo tempo produtor e consumidor da 

informação. Elas recebem esse nome porque são sociais, ou seja, são livres e 

abertas à colaboração e interação de todos, e porque são mídias, ou seja, meios 

de transmissão de informações e conteúdo. (TORRES, 2009, p. 113) 

 

           Como já dito anteriormente, as redes sociais representam uma parcela significativa 

no mercado comercial: se a empresa não está inserida, ela perde um grande público.  O 

Facebook atualmente é a rede social mais popular entre empresas e clientes, pois a 

plataforma permite interação em tempo real, postagem de conteúdos diversos como: 

fotos, vídeos, gifs e músicas, criando uma proximidade com o cliente.  
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        Relacionar com o cliente através destes conteúdos quebrou uma barreira que muitas 

empresas apresentavam, pois, esta estratégia cria um apreço e um apego sobre o que a 

marca representa. Neste tipo de interação, os próprios usuários geram conteúdo, que 

muitas vezes viralizam em questão de horas e se tornam memes. Este conteúdo, após 

viralizado, gera um enorme alcance para todas as pessoas, e as empresas se aproveitam 

disto para divulgar o seu nome através desses memes. A era digital proporcionou uma 

revolução para as empresas e também para os consumidores. Essa nova maneira de se 

comportar online refletiu gradativamente no consumo.  

 

4 Cemitério Jardim da Ressurreição 

 

 

         No Brasil segundo o Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil 

SINCEP (2017) existem cerca de 240 cemitérios particulares cadastrados, já as capitais 

como São Paulo possui cerca de 26 cemitérios. Se destacar neste meio se torna cada dia 

uma tarefa mais árdua, proporcionar um diferencial para seus clientes tem se tornado uma 

proposta cada vez mais frequente nesses cemitérios.  

          “O mercado funerário fatura em torno de R$ 7 bilhões por ano, com a operação de 

aproximadamente 5,5 mil funerárias, mil cemitérios privados e 90 crematórios, que 

empregam de forma direta mais de 50 mil pessoas. Diversos outros negócios ajudam a 

movimentar este mercado, como floriculturas, transportadoras, indústrias de velas, 

caixões e urna”. (Filipe Lopes, 2017) 

           A agência responsável pelas mídias sociais e algumas mídias externas do cemitério 

Jardim da Ressurreição é a CJFlash localizada em Teresina Piauí, possui cerca de 20 

colaboradores que atuam no meio on e off. Após a repercussão do sucesso do cemitério, 

a agência fechou três grandes contas, sendo uma delas em São Paulo. As mídias externas 

possuem a abordagem tradicional e geralmente são feitas em datas comemorativas. A 

agência também teve a ideia das estratégias de endomarketing fazendo postagens com 

fotos da equipe nas redes sociais do cemitério. 

 

5  Metodologia 

 

Para responder às perguntas propostas neste trabalho, foi realizada, inicialmente, 

uma pesquisa qualitativa de observação com a empresa Cemitério Jardim da 
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Ressurreição, uma vez que esta empresa atende a todos os requisitos propostos neste 

trabalho nas mídias digitais, com abordagens de grande sucesso com seu público. 

A empresa Jardim da Ressurreição foi escolhida após grande repercussão de sua 

comunicação nas redes sociais, comunicação essa que ocorre através de memes e muita 

interatividade no ambiente virtual. A empresa foi fundada em 1977 e se destaca no 

mercado através de sua página do Facebook. A marca não possui site: o seu marketing 

nas mídias digitais é feito somente pela sua fan page: 

(www.facebook.com/cemijardimdaressurreicao/).  

 

6 Análise  

 

         O Cemitério Jardim da Ressurreição está localizado no bairro Gurupi na cidade de 

Teresina no Piauí. Possuía aproximadamente 847.430, no ano de 2016, habitantes 

segundo o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O cemitério 

foi fundado em 1997, sua principal meta é ser referência como um dos melhores 

Cemitérios Parque do Nordeste. A empresa entrou na rede social Facebook no ano de 

2014, com uma abordagem institucional e um posicionamento bem parecido com os seus 

concorrentes, utilizando-se de frases motivacionais no estilo “sonhos”, “auto-ajuda” e 

“dicas”, sendo possível citar também entre suas estratégias o uso de hashtag’s6. A função 

da hashtag é evidenciar o assunto e promover engajamento. No entanto o uso de hashtag 

nessas publicações da época não seguem o objetivo pois elas somente ressaltam palavras 

e não criam engajamento para a empresa já que não foi utilizado palavras chaves sobre o 

conteúdo postado. As figuras abaixo expressam essa estratégia. Na Figura 5, vemos uma 

frase do escritor George Eliot “Nunca é tarde demais para ser aquilo que sempre se 

desejou ser.”  

Figura 5 - Postagem da empresa Cemitério Jardim da  Ressurreição no Facebook 

                                                 
6 Hashtag trata-se de palavras chaves utilizadas para evidenciar conteúdos. São caracterizadas por utilizar 

o # antecedente a palavra.  

http://www.facebook.com/cemijardimdaressurreicao/
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Fonte: Facebook Cemitério Jardim da Ressurreição  

        Em análise com os seus concorrentes diretos do mesmo nicho de mercado nenhum 

outro cemitério faz um trabalho nas redes sociais parecido como mostra a Figura 06 o 

concorrente na mesma cidade faz um trabalho de postagens com links direcionando para 

sites e com matérias sobre o assunto do nicho de mercado com uma matéria 

exemplificando o fato do cantor pop Justin Bieber ter planejado o próprio funeral com a 

frase “Sabemos que a tarefa de planejar o próprio funeral não é algo tão corriqueiro. Mas 

se até o jovem astro, Justin Bieber, já começou a se prevenir, que tal começarmos a pensar 

nesse assunto? ” No fim da publicação os créditos da matéria são para um site de 

funerária, o que ressalta a falta de conteúdo autoral por parte da empresa. A Figura 07 

trata-se do cemitério Parque Renascer localizado na cidade de Belo Horizonte que 

também ressalta dúvidas e dicas sobre o funeral com a seguinte postagem “ Lidar com a 

morte de um ente querido pode envolver muitas questões psicológicas e também 

burocráticas. Você está passando por esse momento e tem dúvidas especificas como se, 

por exemplo, um jazigo perpetuo entra no inventário? Saiba tudo sobre o assunto! ” 

Ambas utilizam de links externos que promovem menor engajamento no Facebook. 

 

Figura 06, 07, 08 - Postagem das empresas Cemitério Recanto da Saudade, Parque 

Renascer Cemitério e Crematório e Cemitério Jardim da Ressurreição no Facebook 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

 

Fonte: Facebook Recanto da Saudade Cemitério Parque, Parque Renascer Cemitério e Crematório e 

Cemitério Jardim da Ressurreição 

 

        Os concorrentes se posicionam de uma maneira diferente em sua página no 

Facebook com informações sobre enterros, informações sobre a área de atuação da 

empresa, institucional e frases de apoio e também a maioria dos post são com 

direcionamento para o site o que diminui o engajamento da publicação. Sua maior 

diferenciação é justamente tratar um assunto delicado, que é denominado socialmente 

como um tabu a se falar diretamente com os clientes como algo comum, tentando levar 

humor para esse público. As avaliações dos usuários na página são todas positivas e com 

nota máxima. Tais elementos como na figura acima indicam que os concorrentes possuem 

um posicionamento similar com receio de ser informal.  

As três postagens que tiveram o maior alcance e interações na página “Meu fechamento”, 

“Gente tão especial que dá vontade de guardar em um potinho” e “Use o FGTS como 

entrada no seu imóvel, só não disse qual” se tratavam de assuntos que viralizaram na 

internet e com cunho humorístico.  

 

Figura 9 – Printscream dos dados de interação da  página Jardim da Ressurreição no 

Facebook 
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Fonte: Dados fornecidos pela Agência CJFlash 

A postagem “Meu fechamento” com o meme “meu fechamento” que viralizou na 

internet após uma música de funk que tem o nome “Deu onda” e possui o refrão “meu 

fechamento é você mozão” que foi a mais tocada em janeiro de 2017.  

Como representado na figura acima a publicação chegou em mais de um milhão em 

alcance orgânico e envolvimento com o público. É notável que a comunicação com 

memes e assuntos humorísticos trouxe uma renovação no público da página.  

Figura 10 - Postagem da empresa Cemitério Jardim da Ressurreição no Facebook 

 

 

Fonte: Facebook Cemitério Jardim da Ressurreição 

Após análise em dados internos da página podemos comprovar que todo o alcance 

foi orgânico e também que os dias com as postagens com memes converteram em maior 

número de likes na página o que não é muito comum, já que alcance de publicação não 
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tem obrigatoriedade de virar conversão em curtidas na página. O que podemos constatar 

é que o conteúdo convenceu o público a se tornar um seguidor dessa página. 

Tabela 1 – Análise de dados internos da página: 

Data Curtidas Descurtidas 

15 de Dezembro de 2016 4434 119 

16 de Dezembro de 2016 2264 65 

17 de Dezembro de 2016 660 19 

11 de Janeiro de 2017 3050 91 

12 de Janeiro de 2017 2988 80 

13 de Janeiro de 2017 843 28 

 

Consequentemente os dias com maiores interações e curtidas na página foram os 

dias de postagens com memes e os dias que sucederam a postagem que atingiu em um dia 

1.303.350 pessoas e o dia seguinte atingiu 909.469 pessoas.  

Com o avanço do número de interações e de likes na página a marca começou a ser 

conhecida nacionalmente, proporcionando um avanço de conhecimento tanto regional 

como nacional.  

Já pensando no impacto de vendas por se tratar de um serviço local dificulta bastante a 

vendas em outras cidades, mas no gráfico abaixo podemos notar que no ano de 2016 

houve um crescimento em relação ao ano anterior na venda de jazigos o que pode ter sido 

consequência de toda essa fama na internet, pois a empresa continuou vendendo, porém, 

ganhando cada vez mais espaço neste nicho de mercado: 

Figura 11 – Gráfico de vendas da empresa Cemitério Jardim Ressurreição  

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 14 

Fonte: Dados internos fornecidos pela gerente responsável pelo Cemitério Jardim da Ressurreição 

 

Ou seja, a rede social pode aumentar a valorização da marca o que impacta no 

conhecimento da empresa. Devemos levar em consideração que esse nicho de mercado é 

crescente e movimenta milhões anualmente e que as empresas precisam focar em 

estratégias de marketing para atração e fidelização do público, pois o mercado necessita 

de inovações.   

 

Considerações finais 

 

            O que pode se concluir é que a rede social ajuda no conhecimento de uma empresa 

e funciona como um imã de atração de novos clientes e conhecimento e manutenção de 

branding, pois as empresas estão expostas mundialmente e seu posicionamento pode 

implicar na forma em que seus clientes criam laços de relacionamento com a sua empresa 

e seu momento de decisão por aquele produto ou serviço. Como mostra no capitulo 3 o 

que pode acontecer é a marca em si valer mais do que os produtos e serviços de uma 

empresa em aspectos financeiros e emocionais pois a valorização de branding é distinta 

de valor de produtos e serviços.  

          Os consumidores estão mais exigentes em relação a conteúdo que as empresas têm 

proporcionado nas redes sociais como dito no capitulo 3 em que o autor Kotler (2010) 

cita que o foco tem que ser nos clientes e em seus valores pensando no cliente como um 

ser holístico, formado por espírito, mente e coração. A página do cemitério no facebook 

virou motivo de admiração por todos os seus clientes e seguidores por criarem justamente 

esses conteúdos interativos.  

           Por fim conseguir um engajamento dessa magnitude orgânico é tarefa árdua 

pensando no marketing de conteúdo como cita Torres (2009) no capitulo 2.1 é falar sobre 

pessoas, suas histórias e seus desejos; é elencar relacionamento e necessidades a serem 

atendidas. Esse novo modelo de marketing torna o consumidor cada vez mais próximo da 

marca.  
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