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 Lançado em 4 de fevereiro de 2004, em 4 de outubro de
2012, o Facebook atingiu a marca de 1 bilhão de usuários
ativos, sendo assim a maior rede social em todo o mundo.

 Atualmente com 1,8 bilhão de usuários ativos, desses, 1,2
bilhão usa o aplicativo da rede social para celulares.

 Tempo médio dedicado ao Facebook é cerca de 50 minutos
diários.



 Publicidade Social:

▪ Publicidade Dirigida - As anunciantes escolhem a quem
deve chegar;



 Publicidade Social:

▪ Anúncios Interativos - As empresas pedem que os usuários
façam algo em seu anúncio;



 Publicidade Social:

▪ Anúncios Contextuais - Nos quais o Facebook mostra quais
dos amigos do usuário gostam de determinada marca ou
produto.



 Acordos firmados com empresas:

▪ Como a Microsoft, que vende publicidade dentro do 
Facebook desde uma negociação feita em 2007. 

▪ Só disso, o Facebook lucrou cerca de US$ 50 milhões em 
2009.



 Facebook Credicts: 

▪ Permite ao usuário transformar o seu dinheiro real em um 
dinheiro virtual que lhe permite comprar inscrições em 
jogos, adquirir bens virtuais ou presentes para seus 
amigos. 

▪ Lucrou US$ 100 milhões em 2011.





 O algoritmo do Facebook é um recurso utilizado para,
principalmente, determinar o que é posto em primeiro no
seu feed da tela principal.

 Estima-se que um usuário médio tenha acesso a, pelo menos,
1500 posts diários, mas que, no final, presta atenção em
apenas 20% disso.



 A rede utiliza uma série de fatores individuais que tentam
traduzir o que esses 20% tinham de diferente de todo o
restante, e com os dados coletados, ele passa a buscar
combinações, definindo o que deve, ou não, vir a figurar na
sua tela inicial.

▪ Quem postou;

▪ Quando postou;

▪ Tipo de conteúdo;

▪ Engajamento com o post.



 5 REGRAS DE CATEGORIZAÇÃO

▪ 1. Família e amigos têm prioridade;

▪ 2. Informação;

▪ 3. Entretenimento;

▪ 4. Multiplicidade de ideais;

▪ 5. Autenticidade.



 Em uma década, a rede social transformou os
relacionamentos, sua privacidade, seus negócios, a mídia
jornalística, ajudaram a derrubar regimes e até mudou o
significado de palavras de uso comum.

 “Amigo” virou uma coisa fácil. Ao contrário da vida real,
quando o final de uma amizade pode ser profundamente
traumático, é fácil deixar de ser “amigo”, dispensando um
conhecido casual quando ele não está mais realçando sua
página inicial no Facebook.

 Apesar de o significado das palavras “compartilhar” e “curtir”
ser essencialmente o mesmo, o Facebook deu um peso
totalmente novo a esses termos.



“Um mundo mais aberto e conectado é um 
mundo melhor. Ele traz relacionamentos mais 

fortes com as pessoas que você ama, uma 
economia mais forte, com mais oportunidades, 
e uma sociedade mais forte, que reflete todos 

os nossos valores”, 
Mark Zuckerberg



 Superou pela primeira vez, a barreira dos US$ 300 bilhões de 
valor na bolsa (05/11/2015).



 Cerca de 12,691 funcionários. 



Plataformas de comunicação e publicidade;
Aplicativo móvel do Facebook, o Messenger e 

o Paper;
Gerenciador de Páginas ou as Informações do 

Público;



Facebook Payments Inc. 
(https://www.facebook.com/payments_terms/pr
ivacy)

Atlas (http://atlassolutions.com/privacy-policy)
 Instagram LLC 

(http://instagram.com/about/legal/privacy/)
Onavo (http://www.onavo.com/privacy_policy)
Moves (http://moves-app.com/privacy)



Oculus (http://www.oculus.com/privacy/)
WhatsApp Inc. 

(http://www.whatsapp.com/legal/#Privacy)
Masquerad 

(https://www.facebook.com/msqrd/privacy)
CrowdTangle 

(https://http://www.crowdtangle.chom/privacy)



▪ Relacionamento com o target; 
▪ Compartilhamento de conteúdo multimídia; 
▪ Aplicativos;
▪ A interação do botão curtir;
▪ Comentários;
▪ Compartilhamentos;
▪ Sistema de anúncios;
▪ Segmentação;
▪ Métricas;
▪ O formato único da sua Timeline;



Melhorar interação entre as pessoas com o uso 
de “avatares” que expressam sentimentos 
sobre um determinado post. 

 Intensificação do uso de marketing digital nas 
redes sociais com o uso do serviço Facebook 
Ads.



A criação de páginas com diversos tipos de 
acordo com suas necessidades. 

Os diversos tipos de mídia(live, snap, jogos, 
etc.)

Reações nas mensagens do Messenger.



Por pertencer as ciências Sociais Aplicadas, o 
facebook colabora na identificação e extração de 
conhecimento nos diversos aspectos sociais das 
variadas realidades humanas. Nesse sentido, 
devido a facilidade de compartilhamento e acesso 
aos dados, a ferramenta(API) permite 
acompanhamento e estudos sobre questões 
culturais, sociais, políticas e econômicas, podendo 
colaborar na construção de mecanismos que 
atendam os interesses e necessidades da 
sociedade e do mercado.



Facebook
▪ https://www.facebook.com/help/1561485474074139
▪ https://www.facebook.com/help/111814505650678?

helpref=faq_content

Estrategia Digital
▪ http://www.estrategiadigital.com.br/blog/publicida

de-on-line/midias-sociais-parte-i-facebook/



Desenheiros 
▪ http://desenheiros.com.br/assuntos-

blog/web/item/34-caracteristicadasredessociais

Estadão 
▪ http://link.estadao.com.br/blogs/filipe-serrano/a-

grande-inovacao-tecnologica-criada-pelo-
facebook/


