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RESUMO

 O número de usuários da Internet, rede de computadores espalhados pelo

mundo, têm crescido substancialmente a cada dia, interligando milhares de usuários e

proporcionando a disseminação de um alto número de informações impulsionadas pela

web. Com milhares de pessoas acessando a Internet todos os dias, as redes sociais que

tem como objetivo relacionar as pessoas, surgem como espaços ideais e eficazes de

compartilhamento de conteúdos diversos, que se tornam ferramentas aptas para

divulgação de serviços e produtos. O presente trabalho tem como objetivo analisar o

perfil de propagandas 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 se comunicarem com o cliente usuário. A metodologia

desenvolvida visa analisar três modelos de propagandas previamente selecionadas

(veículo, colchão e tênis) que atendem a proposta de exemplos para análise, essencial

para construção da pesquisa. Os referenciais teóricos da pesquisa estão baseados nos

pressupostos da Comunicação Empresarial e das Novas tecnologias. Com os resultados

parciais do trabalho, entende-se que com um alto número de informações vivida nos

dias de hoje e impulsionadas pela web, às redes sociais é o espaço ideal e eficaz de

conteúdo que nos ajudem a consumir produtos. O desenvolvimento organizacional

implica em entender as 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. Nos últimos anos o marketing

nas redes sociais tem sido um dos segmentos que mais cresce em todo o mundo.
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