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O marketing digital é conhecido por inúmeras empresas como forma 
de trazer potenciais clientes. Anteriormente, os anúncios eram feitos de 
forma ampla, atingindo um público heterogêneo, mas, hoje, por meio 
das ferramentas disponibilizadas pelas redes sociais, é possível chegar 

mais perto do chamado cliente-potencial: aquele realmente interessado 
pelo produto ou serviço que a empresa oferece. 
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O relacionamento com o cliente 
também sofreu mudanças 

significativas. Se antes o público 
estava distante da empresa, agora, 
com as redes sociais, ele tem uma 
linha direta para reclamações ou 
sugestões – tudo isso exposto para 

outros clientes e empresas.
Estar presente no Facebook é 

muito importante, porque o público 
acredita que empresas que estão 
na rede tem mais credibilidade. 
Quanto mais curtidas e posts de 
qualidade, mais credibilidade a 

empresa ganha.
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O objeto desse e-book é mostrar, 
de forma ampla, como o Facebook 

pode auxiliar a companhia a atingir os 
clientes em potencial, mostrando como 

a rede funciona para empresas, seus 
algoritmos e termos usuais empregados 

pelos profissionais da área.

Aproveite a leitura!
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COMO O FACEBOOK FUNCIONA

Facebook é uma rede social bastante popular: são mais de 85,6 
milhões de usuários no Brasil.  A rede foi uma das grandes responsáveis 

pela popularização do marketing digital e pelo seu crescimento e 
desenvolvimento. Ele funciona através de algoritmos, que ditam as 

regras por meio de fórmulas matemáticas. 

Já reparou como muitas vezes você vê posts no Facebook, e 
outras pessoas que seguem as mesmas páginas/pessoas não 

veem? Isso acontece porque o Facebook mostra apenas posts 
que te interessam baseado nas curtidas anteriores e no seu perfil 
de ação na rede. O algoritmo utiliza alguns dados como “quem 
postou, quando postou, o tipo de conteúdo e o engajamento”. 
Além disso, existe também uma ordem de relevância de quem 

posta dentro dos seus próprios amigos. 

Entender como esse algoritmo funciona é fundamental para 
pensar estratégias sem perder o espaço no feed dos clientes!
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COMO É O BASTIDOR DA SUA PÁGINA

A página tem diversas informações para serem gerenciadas e que 
não aparecem para as pessoas que a curtem. A seguir, uma pequena 

lista de funções que sua página apresenta e que só são visíveis aos 
administradores e editores.

Na aba “visão geral”, é possível ver alguns dos dados principais de sua 
página. Todos os dados são selecionados de acordo com o período 
de tempo escolhido. Assim, no período de 20 de junho a 26 de junho 

de 2017, a página deste exemplo, conseguiu um aumento de 18% 
das visualizações, o que significa que mais 13 perfis visualizaram a 

página. Repare que o período mostrado dentro dos quadros coloridos 
é diferente do período apontado no quadro em azul. Isso acontece 
porque a data em que o screenshot foi tirado não contou, e foram 

analisados os seis últimos dias entre 19 e 25 de junho de 2017.
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Visão geral da página
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  A divisão entre alcance pago e orgânico aponta nos gráficos 
as diferenças entre as ações pagas e as orgânicas. Para a criação de 
estratégias, isso é essencial.
 Este quadro apresenta o alcance total da página no período e diz 
respeito ao número de pessoas que visualizaram qualquer publicação 
da página.
 Número de vezes em que visualizaram a página.
 Número de vezes que pessoas envolvidas com a página curtiram 
posts, comentaram ou compartilharam o conteúdo.
 Número de novas pessoas que curtiram a página.
 Principais dados e funções da página.
 Período analisado.
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TOP 10 TERMOS DA ÁREA QUE 
VOCÊ PRECISA CONHECER

10. CPC (custo por clique): o 
Facebook disponibiliza algumas 
formas de cobrança de anúncio. 
CPC é uma dessas formas e significa 
que o pagamento é feito pelo 
número de cliques em determinado 
anúncio, por exemplo.

9. CPM (custo por mil impressões): é 
também uma forma de cobrança. 
O pagamento se refere ao gasto 
gerado a cada mil impressões.
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8. Impulsionamento: é o termo que o Facebook utiliza para que você 
potencialize o alcance por meio de mídia paga.

7. Impressão: representa o número de vezes 
em que a publicação foi vista.

Fonte da Imagem: 
Photoroyalty - Freepik.com

6. Engajamento: termo utilizado 
para tratar de ações que 
fazem com que o público 
interaja mais com a página/
post. Um post que gera 
engajamento traz mais 
interação para a página.

5. Envolvimento: é uma métrica 
que utiliza como base os 
números de comentários, 
compartilhamentos e reações.
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4. Alcance: indica quantas pessoas tiveram acesso a determinada 
publicação. O alcance pago tende a ser maior que o orgânico, já que o 
Facebook incentiva cada vez mais a mídia paga.

3. Marketing de conteúdo: metodologia para engajar e aumentar 
o número de clientes através de uma série de ações que priorizam 
conversão em vendas ou negócios sendo concretizados, por exemplo. 
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1. Estratégia e planejamento: podem parecer termos mais comuns a 
áreas administrativas e gerenciais, entretanto, sem organização, os posts 
do Facebook não se direcionam e acabam sendo aleatórios, com 
poucas chances de atingir o objetivo. 

O próximo capítulo traz mais detalhes sobre a importância do 
pensamento estratégico e do planejamento para a gestão eficaz das 

redes sociais da sua empresa.

2. Persona: é a representação do cliente 
potencial. Para criar a persona, pensamos 
quem são os possíveis clientes para 
determinado produto, a sua faixa-etária, 
seus hábitos e gostos. É para a persona que 
a página deve se dirigir. Se foi constatado 
que o cliente potencial é jovem e tem 
preferência por  linguagem coloquial, é 
dessa forma o conteúdo e os posts devem 
ser pensados.
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ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO
Como dito anteriormente, 

pensar a estratégia e o 
planejamento é essencial. 
Faz parte da estratégia a 

definição da persona, as ações 
necessárias para atingir a 

persona, entre diversas outras 
estratégias. No planejamento, 

pensamos como essas 
dinâmicas vão funcionar, o que 
é necessário para que se atinga 
o objetivo (como a definição de 

horários de trabalho, qual a 
dinâmica do relacionamento com clientes, como esquematizar a gestão 

de crise). A automatização dessas ações torna o processo mais rápido 
e mais eficiente. Tendo esses aspectos definidos, podemos utilizar mais 

tempo analisando os dados e necessidades de cada cliente. 
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CRIAR, GERENCIAR E ANALISAR A PÁGINA
A criação da página 

depende de diversos fatores, 
entre eles, a definição 
de uma foto de perfil e 

capa que sigam a mesma 
identidade visual. Atenção 
às imagens mal feitas, sem 

definição e que ficam 
descontextualizadas fora de 

datas comemorativas. 
A definição da persona e a criação de posts são os próximos passos. 
Caso não haja investimento em mídias pagas inicialmente, o trabalho 
de conseguir curtidas deve focar em popularizar a página entre seu 
público. A geração de engajamento é um trabalho que precisa de 

planejamento específico, como ações que atendam as especificidades 
de cada empresa, seus objetivos na rede e, principalmente, que 

entendam quem são os clientes e quais suas necessidades.
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Depois de algum tempo de existência, já fica mais fácil entender 
os hábitos daqueles clientes e qual o perfil de seguidores mais 

comum. O trabalho de gerenciamento é focado em duas frentes: 
a primeira fase de reconhecimento e criação; a segunda, de 

expandir e manter o crescimento planejado.

Após essas fases, é possível perceber e determinar o que 
funciona, o que não é interessante postar, o que gera mais 

curtidas, comentários ou compartilhamentos e o que é 
importante para traçar estratégias de engajamento.
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Na verdade, tudo o que foi trazido neste ebook é apenas 
uma parte do trabalho de gerenciamento de redes sociais. 
Cada ponto aqui colocado se desdobra em vários outros 
e deve-se considerar também as especificidades de cada 

empreendimento.

Por isso, investir em agências que já conhecem essas fases, como 
a Lumiar Social, pode ser muito importante para sua empresa 
para trazer eficácia de forma planejada e estratégica. Além 
disso, o conhecimento prévio e experiência são essenciais, 
especialmente, em uma rede que, de tempos em tempos, 

apresenta mudanças e inovações. 

Saber se adaptar é fundamental!

Então, isso é tudo?
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Se interessou pelo trabalho da Lumiar Social?

Quer saber mais?

Tem mais conteúdo em nosso site e em nossas redes sociais!

www.lumiar-social.com
www.facebook.com/lumiarsocial

http://lumiar-social.com
http://www.facebook.com/lumiarsocial

