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RESUMO

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E AS NOVAS TECNOLOGIAS: A PROPAGANDA NO FACEBOOK

Luciano Dias de Sousa

Paulo Roberto Cunha Júnior

Kleyton Marlon de Moraes Barcelos

João Vitor Ferreira de Assis

Resumo: A trajetória da comunicação relaciona-se intimamente com as transformações históricas e sociais da humanidade. A manifestação em forma de fala, a escrita, os

discursos, o surgimento do cinema, rádio e televisão, enfim, todo o processo de desenvolvimento da comunicação é causa e consequência da ação de atores como emissor,

receptor, meio de comunicação (voz, imagem, escrita, gestos, etc.), inseridos em determinada realidade social. A comunicação empresarial surge, neste contexto, devido à

necessidade das organizações consolidarem sua imagem, venderem seus serviços e ideais e transmitirem seus valores e responsabilidades, na sociedade globalizada. O

presente projeto tem como objetivo analisar a realidade da comunicação empresarial na rede social Facebook, um dos setores que as empresas usam para divulgarem seus

produtos. Verificar como essas empresas divulgam seus produtos e as possibilidades dos produtos comunicar com o cliente usuário. Em nossa metodologia vamos analisar uma

série de propagandas vinculadas na rede social Facebook, propagandas previamente selecionadas para o estudo. Nosso arcabouço teórico são as teorias da Comunicação

Empresarial e principalmente Pierre Lévy ao tratar do ciberespaço. Refletir sobre o desenvolvimento organizacional implica em entender as a mudanças que tem como finalidade

perpetuar a capacidade de renovação das empresas através da resolução de problemas e de uma compreensão da realidade atual e da dinâmica dos negócios na era digital.

Com um alto número de informações vivida nos dias de hoje e impulsionada pela web, às redes sociais é o espaço ideal e eficaz de conteúdo que nos ajudem a consumir

produtos.
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