
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA – UNIR 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – NUCSA 

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jussiely Nogueira Nunes 

 

 

 

 

Redes Sociais Como Ferramentas no Marketing Digital para Atrair, Comunicar e 

Fidelizar Clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

PORTO VELHO 

2017 



JUSSIELY NOGUEIRA NUNES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Redes Sociais Como Ferramentas no Marketing Digital para Atrair, Comunicar 

e Fidelizar Clientes. 

 

Monografia apresentada ao curso de graduação 

em Administração da Fundação Universidade 

Federal de Rondônia - UNIR, como um dos 

requisitos para obtenção do título de bacharel em 

Administração. 

 

Orientador: Prof. Msc Luiz Antônio Fescina Jr. 

Co-orientador: Dr. Dércio Bernardes de Souza.   

 

 

 

 

PORTO VELHO 

2017 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Deus, por sua graça. 

À minha mãe e minha avó, por todo amor. 

Aos meus sobrinhos Ryan e Cauã, minha 

inspiração. 

E as minhas irmãs, pelo amor, 

companheirismo e apoio. 



AGRADECIMENTOS 

 

Em primeiro lugar, quero agradecer а Deus, que iluminou o meu caminho durante esta 

jornada. A esta universidade, ao professor Wander Pereira de Souza, Luiz Antonio Fescina 

Junior e em especial ao professor Dércio Bernardes de Souza por sua imensa paciência, nunca 

poderei agradece-lo a altura, obrigado a todos pela compreensão, paciência e incentivo. A 

minha família, sobretudo a minha mãe Jael, a minha avó Laudicéia e minhas irmãs Juniely e 

Juliany por toda dedicação, paciência e apoio contribuindo diariamente para que eu pudesse 

alcançar esse objetivo, apesar de muitos obstáculos. Agradeço a todas as empresas que 

possibilitaram a concretização desse estudo, que abriram suas portas e com toda boa vontade 

se despuseram a contribuir com o estudo, o meu muitíssimo obrigado. А meus amigos e 

colegas, por todas as alegrias, tristezas е dores compartilhas, em especial as minhas amigas 

Tamille de Sousa Pinheiro e Ana Victória Santos Silva pelo seu apoio e ajuda e incentivo para 

que eu conseguisse concluir mais essa árdua etapa do curso, e todos que compreenderam a 

minha ausência em diversas ocasiões e pelo incentivo, sou muito grata por isso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Redes sociais são canais de 

relacionamentos. Relacionamentos são negócios 

disfarçados. ” 

 André Damasceno 



RESUMO 

 

O uso das redes sociais como ferramentas de marketing digital e estratégias para atrair, 

comunicar e fidelizar clientes em empresas de Porto Velho. Este trabalho teve como objetivo 

analisar o uso das redes sociais nas empresas estudadas e como elas tem utilizado esses tais 

meios de ferramenta estratégica de marketing digital para prospecção e fidelização. A 

fundamentação teórica baseou-se nas teorias de Torres (2009) e de vários conceitos da área 

abordados por diversos autores. A pesquisa caracterizou-se como exploratória, com 

abordagem qualitativa, sendo delineada através de pesquisa de campo. A amostra foi 

composta por 07 empresas localizadas na região sul da capital, Porto Velho – Rondônia. O 

instrumento para coleta dos dados foi por meio de entrevistas e análise de dados. O presente 

estudo concluiu que a utilização dessas ferramentas é fundamental para a maioria dos 

negócios, pois atualmente são os únicos meios de divulgação delas e traz consideráveis 

retornos para as mesmas. Porém constatou-se que é necessário um aprimoramento por parte 

da empresa quanto a sua utilização. Ao final do estudo, apresentam-se as sugestões e 

considerações finais acerca do objeto da pesquisa e dos resultados obtidos. 

 

 

Palavras-Chave: Marketing Digital; Redes sociais; Estratégias de marketing digital; Porto 

Velho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The influence and use of social networks with digital marketing tool and strategies to attract, 

communicate and loyal customers in companies of Porto Velho. This study aimed to analyze 

the influence of social networks in the companies studied and how they have used such media 

as a strategic digital marketing tool for prospecting and loyalty. The theoretical basis was 

based on theories of Torres (2009) and several concepts of the area addressed by several 

authors. The research was characterized as exploratory, with a qualitative approach, being 

delineated through field research. The sample was composed of 07 companies located in the 

southern region of the capital, Porto Velho - Rondônia. The instrument for data collection was 

through interviews and data analysis. The present study concluded that the use of these tools 

is fundamental for most businesses, as they are currently the only means of disseminating 

them and bring considerable returns to them. However, it was verified that an improvement 

on the part of the company as to its use is necessary. At the end of the study, we present the 

final suggestions and considerations about the theme and the results obtained. 

 

 

Keywords: Digital marketing; Social networks; Digital Marketing Strategies; Porto Velho. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

A popularização do uso da internet advinda do processo de globalização nas duas 

últimas décadas influenciou a evolução competitiva de mercados, as mudanças no 

comportamento dos consumidores, gerando também novas formas de gestão de uma empresa, 

bem como alterou a maneira de “fazer marketing”. O que ocasiona assim, a necessidade das 

empresas a buscarem se diferenciar, modificar seus negócios e buscar conquistar o seu 

público. As pessoas estão trocando e tendo acesso às informações como nunca visto antes na 

história da comunicação. No caso do Brasil, o número de usuários da internet tem aumentado. 

Entre o período 2012-2015, as taxas de crescimento anual de uso da internet ficaram entre 

quatro e seis por cento, tendo alcançado cerca de 120 milhões de usuários da internet no ano 

de 2015. (ONU, 2017).  

A internet é um meio de comunicação que possibilita a comunicação entre muitas 

pessoas em escala global. Com o potencial que a internet pode proporcionar, logo é utilizada 

como vantagem competitiva de modo que as empresas possam aumentar suas vendas fazendo 

uso de ferramentas de marketing digital e também para usa-las como um canal de fácil acesso 

de produtos e serviços entre a empresa e o cliente. A utilização das redes sociais nos negócios 

pode ser uma nova forma em que as empresas as utilizam de maneira a divulgar, atrair, 

comunicar, conquistar e a fidelizar clientes. Essas ferramentas possibilitam novas maneiras 

para as empresas poderem ampliar novas maneiras de realizar o marketing em seus negócios, 

que serão melhor abordados ao longo do estudo.  

Portanto, este estudo buscou estudar como as empresas aqui estudas utilizam as redes 

sociais como ferramenta de marketing e conhecer as estratégias que elas têm utilizado para 

prospecção de clientes para conquistá-los e assim poder fidelizar clientes. Para tanto, 

selecionou-se como objetos de análise sete empresas localizadas na região sul da capital Porto 

Velho com a qual a autora tivesse familiaridade e certa acessibilidade para a realização da 

pesquisa. 

O estudo está estruturado em cinco seções, iniciando-se por esta introdução. Após, 

será apresentado o referencial teórico com noções sobre, marketing digital, estratégias de 

marketing digital e utilizadas nas redes sociais, internet, as redes sociais, sua utilização e 

monitoramento. A terceira seção diz respeito aos elementos utilizados para delineamento 

metodológico deste estudo, enquanto a seção seguinte expõe as análises em relação aos 
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resultados obtidos. A quinta e última etapa abrange as considerações finais em alusão ao 

atendimento dos objetivos propostos. 

 

1.1 Problemática 

 

As constantes e rápidas transformações da tecnologia e o desenvolvimento da internet 

levou as organizações a verem de uma nova forma como poderiam utiliza-la para os seus 

negócios. O marketing digital é uma estratégia de alta competitividade, as empresas buscam a 

melhoria de sua imagem, adaptando-se cada vez mais para conquistar seu público alvo com 

maior facilidade e gerar ótimos resultados para o negócio. (MAIA, 2016; MARCONDES, 

2015). Considerando essa perspectiva, com a popularização do uso da internet, destaca-se a 

fomentação do uso das redes sociais. As pessoas passam horas nas redes sociais e possuem ao 

menos uma rede social, interagem com outras pessoas, absorvem e falam sobre diversos 

conteúdos por dia, as pessoas começaram a interagir mais com as empresas, e por decorrência 

muitas além de falar com as empresas muitas vezes falam sobre elas também. (TORRES, 

2009; COSTA et al, 2015; TRAININI, 2014)  

A percepção da importância do uso das redes sociais como uma ferramenta utilizada 

para ampliar as oportunidades de negócio e suas estratégias de mercado, e proporcionar mais 

visibilidade da marca para os clientes de maneira a alcança-los, atrai-los, conhece-los, assim 

como testar novos produtos, promover interesses, fazer novos mercados e monitorar suas 

marcas, vem despertando nas empresas o interesse de se adaptar e de utilizar esse novo meio 

da comunicação como estratégia para alcançar os seus objetivos, sendo utilizadas como 

“ponto de partida” na hora em que vão tomar decisões estratégicas do negócio e das ações 

para promover os seus produtos e serviços, criando oportunidades para construir um 

relacionamento ainda mais próximo com seus clientes. (VAZ, 2011; MAIA, 2016; 

MARCONDES, 2015) 

A internet por si só, possui um poder de formar opiniões, as redes sociais também 

assumem esse importante papel, ou seja, contribui para promover uma marca ou produto ou 

até mesmo em caso contrário, arruinar uma marca ou a empresa (TRAININI, 2014). A forma 

que as empresas se posicionam, a forma que elas interagem com os seus clientes por meio 

dessas redes sociais, diz muito a respeito da empresa, agregando ainda mais valor à 

organização. (KOTLER, 2013). 
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Todos, inclusive as empresas, estão cercados por essas ferramentas. O modo em que as 

utilizam, modificaram a maneira que as pessoas buscam informações a respeito de 

determinado produto ou serviço, sejam nas experiências de outros consumidores ou até nas 

próprias informações fornecidas pelas marcas dos produtos, relação essa que se desenvolve e 

mantem-se muitas vezes através das redes sociais.  

As práticas do marketing digital assumem um papel decisivo atualmente, pois muita 

das vezes os consumidores no momento da tomada de decisão por determinado produto, sua 

satisfação pela compra é partilhada na sua rede de contatos, de seguidores e fãs, que 

consequentemente expõe no ciberespaço suas motivações e objetos de desejos. Dessa maneira 

a forma que as empresas têm se relacionado através das redes sociais com os seus clientes tem 

sido um desafio, pois existe a necessidade de entendimento ao agir neste ambiente para 

atender às vontades do cliente sem que, no entanto, exponha a empresa de forma negativa. 

O avanço na tecnologia, e com as mudanças de comportamento dos consumidores e 

adaptações, diante do fato que os clientes tendem a estar mais conectados em qualquer lugar e 

momento, por meio deste estudo destaca-se que a pesquisa foi realizada tendo como 

indagação principal do estudo o seguinte problema de pesquisa: Qual é a influência das 

redes sociais nas empresas estudadas, e como elas têm utilizado as redes sociais como 

ferramenta estratégica no negócio para atrair, comunicar e fidelizar clientes?  

 

1.2 Objetivos da Pesquisa 

1.2.1 Objetivo Geral 

Analisar a utilização das redes sociais como ferramenta de marketing digital e 

conhecer as estratégias nas empresas estudadas de Porto Velho – RO. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos que contribuíram para alcançar o objetivo geral foram assim 

especificados:  

 Caracterizar o perfil das empresas de Porto Velho;  

 Apresentar as principais redes sociais e estratégias que são utilizadas para atrair os 

consumidores pelas empresas de Porto Velho; 
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 Verificar quais os fatores que levam as empresas de Porto Velho a utilizarem as 

redes sociais e qual o nível de sua utilização e quanto ao monitoramento; 

 Verificar a importância dessas ferramentas para o negócio das empresas de Porto 

Velho e apresentar quais são as vantagens e desvantagem.   

 

 

1.3 Justificativa 

 

O interesse para o desenvolvimento do presente estudo surgiu a partir da crescente 

utilização do uso das redes sociais e pela crescente mudança de hábitos por intermédio das 

mesmas, nas estratégias em ações de marketing das organizações e na sociedade como um 

todo. Técnicas de marketing digital adotadas pelas empresas desenvolvidas com base na 

utilização das redes sociais, tentam se adaptar as mudanças às quais as organizações estão 

sujeitas, levando em conta a internacionalização dos mercados, distintos ambientes 

econômicos, sociais e políticos, a competitividade e mudança comportamental dos 

consumidores. 

Frente a isso, as empresas passaram a utilizar mais as redes sociais como forma de 

adequação e melhoramento contínuo, vendo nelas uma oportunidade de diferencial 

competitivo. Matsushita (2016) articula que as empresas que dispõem de estratégias de 

mercado bem definidas utilizando-se dessas ferramentas, consegue alcançar num período 

menor de tempo os seus objetivos. Essa realidade emergente leva à necessidade de repensar 

antigas técnicas de como os gestores tomavam suas decisões corporativas para promover seu 

produto e sua marca, se relacionar com os clientes e lidar com a forma de gerenciar suas ações 

de marketing, que foram gradativamente substituídas por uma estratégia onde as empresas 

buscam saber encarrar e aproveitar da maneira mais eficaz possível essas ferramentas e se 

desenvolver constantemente para atender as demandas e ganhar competitividade.  

Portanto, a forma que as empresas passaram a utilizar essas ferramentas no seu 

negócio e a forma em que passou a interagir com o cliente, mantendo e buscando o 

envolvimento mais direto, tornou-se um diferencial de competitividade e as redes sociais 

apresenta-se como importante ferramenta que contribui para agregar ao desenvolvimento das 

empresas. Este estudo tem por objetivo compreender a utilização das redes sociais como 

estratégica de marketing digital e analisar a influência das redes sociais nas empresas 

estudadas.  
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É importante conhecer e saber utilizar as ferramentas como estratégia para alcançar 

objetivos no mercado, isso agregará muito conhecimento para aqueles que buscam por 

sucesso na organização. De acordo com Cavallo e Mendonça (2015, p. 5) “as redes sociais 

tem participação direta na produção de informações, além de serem sistemas em construções 

permanentes, com a principal característica de transmissão de informações.”.  Um dos 

principais papeis que as redes sociais possuem é o processo de geração e disseminação de 

conteúdo que é de fundamental importância, uma vez que o conteúdo que é gerado e 

disseminado nas redes sociais é direcionado para quem “faz” as redes sociais ou seja, as 

pessoas. O que coopera ao entendimento de que é importante para os gestores as conhecerem 

tão bem, saber utiliza-las nas suas ações estratégicas para se destacar e passar/gerar valor à 

empresa.  

Watts (2015, p. 60), diz ainda que “Indivíduos são influenciados pelo que outras 

pessoas estão fazendo, dizendo ou vestindo. Empresas são afetadas pelo que cada consumidor 

quer e também pelo que seus concorrentes estão produzindo, ou o que seus credores exigem 

delas”. O que contribui para a análise sobre o que as redes sociais podem oferecer como 

ferramenta estratégica de marketing digital, que pode mudar a visão de muitas organizações 

que ainda não conseguem enxergar o efeito e os benefícios que esta pode oferecer. Busca-se 

investigar também as relações existentes entre os fatores que levam as empresas a utilizarem e 

qual o nível de sua utilização e monitoramento, sendo este um dos objetivos do estudo.  

 Diante do exposto, o trabalho pretende contribuir para o campo de estudo ao buscar 

um maior entendimento sobre as condições de uso das ações de marketing nas redes sociais e 

das informações disseminadas por elas. Pretende-se também analisar como essa ferramenta 

influencia na divulgação das empresas e para atrair clientes e para fideliza lós. 

  Nessa perspectiva, podem-se ilustrar questões relacionadas às técnicas de utilização 

dessas redes sociais, alinhamento e otimização das estratégias praticadas e utilizadas nas 

empresas estudadas. O tema é contemporâneo e possui relevância ao contribuir com novos 

conhecimentos e informações para o campo de estudo, bem como através do incremento do 

número de pesquisas na área, é de interesse tanto para administração como para demais áreas 

afins, uma vez que propõe considerações úteis e instrumentos estratégicos para os 

profissionais que podem conhecer, compreender e aperfeiçoar mais os seus conhecimentos.  
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2 REFERENCIAL TEORICO 

 

Nesta seção, são abordados, inicialmente, conceitos e teorias relacionados à internet e 

o marketing digital. Posteriormente, delineia-se a caracterização das redes sociais e as 

principais utilizadas pelas pessoas e empresas e suas características e peculiaridades. É 

estudado a utilização das redes sociais como estratégias de marketing e seu monitoramento. 

Dentre o alicerce teórico utilizado para delinear esta pesquisa, destacam-se as obras e estudos 

de Torres (2009), Vaz (2011) e Kotler (2000, 2013). 

 

2.2 Marketing Digital 

 

Com o advento da internet e da tecnologia o tão comumente tradicional marketing 

quando voltado para esse âmbito passou a ser chamado de marketing digital. E com a 

diseminação do uso da internet, um evento que impactou e revolucionou o modo como as 

organizações fazem o seu marketing (FRANCO, 2016; MAIA, 2016; TORRES, 2009), 

principalmente pelo fato que nesse tipo de marketing existe uma comunicação bilateral com 

os dois lados, empresa e consumidor, o que não acontecia ante através do marketing voltado 

as mídias tradicionais, como o jornal, televisão e etc. (RIBEIRO, S., 2015). Em decorrência 

desse fator, Torres (2009) afirma que quando se fala em marketing digital trata-se de pessoas, 

suas histórias, desejos e anseios, ou seja, relações que são estabelecidas e necessidades que 

precisam ser atendidas.   

Oliveira Rosa (2017) contribui relatando que ele se torna importante para as 

impressões nos processos decisórios do consumidor, pois é dele que será gerado todas as 

sensações, desejos e até o reconhecimento do problema que impulsionará a realizar a compra 

ou não por parte do cliente, compreendendo também o comportamento de pós-compra, sendo 

essa etapa importante, pois poderá tornar o consumidor fiel à marca. Franco (2016, p. 20) 

ressalta que “o marketing digital faz com que os clientes conheçam o negócio, confiem nele, e 

tomem a decisão de consumi-lo.”. Costa et al (2015), destaca que o marketing digital surgiu a 

partir do ambiente de interação ocasionado pela internet, o qual busca criar uma estratégia de 

negócio que pudesse aproximar e interagir de maneira flexível com os consumidores e as 

empresas.  Para conquistar esses clientes que se encontram nesse meio, as empresas utilizam-

se do marketing digital. 
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Segundo Limeira (2000), marketing digital é o conjunto de ações de marketing que são 

feitas por canais eletrônicos, com a utilização da internet, na qual o cliente controla o volume 

e o tipo da informação que recebe. Deste modo, Torres (2009, p. 7), corrobora ao dizer que "o 

marketing digital está se tornando cada dia mais importante para os negócios e para as 

empresas", dessa forma tornando-se imprescindível para o sucesso de um negócio. O 

marketing digital contribui para o envolvimento com o usuário, atraindo-o e estabelecendo um 

contato mais “direto” com o cliente, através dos meios do seu conteúdo ou mídia. Kotler 

(2000) declara que os empreendimentos terão mais chance de sucesso os que escolherem seu 

mercado-alvo e se prepararem para programas de marketing customizados. Evidenciando que 

é importante conhecer o perfil do consumidor online.  

Ferreira et al (2017) relata que existe uma mudança no consumidor que utiliza a 

internet cada vez mais como meio de comunicação, relacionamento e entretenimento, sendo o 

marketing digital uma maneira de serem utilizadas pelas empresas em ações de comunicação 

com finalidade de relacionar-se, conquistar e fidelizar clientes. O marketing digital 

proporciona uma maior capacidade de segmentação, praticidade e agilidade ao acompanhar 

todas as ações realizadas, uma comunicação personalizada ao cliente, proporciona vantagens 

também em custos, pois acaba sendo bem mais econômico em contraposto das ações de 

comunicação convencional, apresentando vantagens nas múltiplas formas de avaliação, 

informações sobre os clientes, rastreamento dos internautas, sem restrição de informações, 

aumento do número de usuários e  aprimorando seu relacionamento com o público e seu 

investimento. (VAZ, 2011; FERREIRA, 2017; TURCHI, 2012). 

Segundo Silva (2016) a internet é um meio com ampla riqueza de informações, porém 

é mais que um meio de comunicação e pesquisa, nela encontramos de tudo um pouco, 

qualquer pessoa pode encontrar qualquer tipo de informação seja a respeito de um produto, 

serviço ou até mesmo referente a empresa, buscar informações antes de comprar algo é uma 

prática contemporânea. Torres (2009) cita que as empresas têm dado consideravelmente 

importância ao aumento da utilização do marketing digital, não pelo fato somente da 

facilidade que a tecnologia proporciona, mais pelo fato da mudança de comportamento das 

pessoas atribuída pelo uso da internet, que estão sempre utilizando a internet como meio de 

comunicação para entreter-se e se relacionar. Devido a essas mudanças, surgiu um novo perfil 

de consumidor, os permitindo melhores meios de interagir e expressar sua opinião a respeito 

de algum produto/serviço ou empresa.  
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A internet proporcionou e modificou vários hábitos, o modo como as pessoas 

trabalham, a maneira de se relacionar e de negociar o que não exclui a maneira de como as 

pessoas estão se relacionando mais com as empresas e vice-versa, várias marcas e empresas 

atualmente possui o seu ambiente de marketing place que é por onde elas encontram mais 

facilidade de se comunicar com os seus consumidores. (AZEVEDO, 2010). É notório como as 

empresas estão chegando até o consumidor e apresentando seus serviços e produtos. Quando 

uma empresa divulga o seu conteúdo na internet, é mais vantajoso do que fazer uma 

propaganda da sua marca, pois as pessoas facilmente o compartilham muito mais. (ADOLHO, 

2011; FERREIRA, 2017). Para Catanhede (2015) o objetivo do marketing digital é reproduzir 

estratégias de marketing através da internet, buscando intensa interatividade nos seus 

relacionamentos, permitindo uma rápida, personalizada e dinâmica troca de informações. 

À luz da ideia Gabriel 1(2010 apud SILVA, B., 2016) complementa argumentando 

que, o acesso à informação pode estar na tela de qualquer dispositivo móvel, os quais 

possibilitam interação de qualquer lugar e a qualquer tempo de modo que o consumidor 

adquire lugar no centro das ações, processo de presença ativa em meio às marcas. As marcas, 

portanto, tem a responsabilidade de fazer o planejamento de que forma irá utilizar a mídia 

comumente praticada, para tornar-se uma boa experiência ao consumidor da marca. Silva, B., 

(2016) destaca “o foco do marketing é a experiência do consumidor, sendo que a tecnologia 

que está possibilitando isso é a internet, e sua plataforma são as mídias sociais.”. E ressalta 

que essa ferramenta assume posição de destaque em qualquer estratégia no marketing.  

Para Kotler (2013), o marketing vem evoluindo e encontra-se num período o qual 

nomeia de marketing 3.0 onde destaca que nesse período a era da sociedade é movida por 

valores, onde ressalta que os profissionais do marketing além de lidar com as exigências de 

um mercado inteligente, informado e com poder de ter opções de ofertas comparáveis, tem 

que dar atenção agora para o consumidor como um todo, deixando de ser considerados como 

meros consumidores, ele está preocupado em buscar soluções que visem transformar e fazer 

um mundo melhor utilizando as tecnologias de nova vaga, que consistem em todas as 

conexões que possibilitem a interação entre indivíduos e grupos de indivíduos, elas portanto 

atuam como suporte de comunicação, apoiando causas e partilhando soluções.  

Para Carvalho (2014), as empresas que praticam esse tipo de marketing possuem 

valores, missões e visões mais acentuadas assim contribuem positivamente para solucionar os 

                                                 
1 GABRIEL, Martha. Marketing na era digital – conceitos, plataformas e estratégias. São Paulo: Novatec 

Editora, 2010. 
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problemas existentes na sociedade. Kotler (2013, p.20) afirma que esse tipo de interação se 

refere como colaboração de “muitos para muitos”. As pessoas estão sempre online na 

denominada era “Always on” através de tablets, smartphones, notebooks, computadores, 

diversos dispositivos e conectados as redes sociais. As empresas viram aí que utilizar os 

modos convencionais não são tão abrangentes para conquistar esse público e não são bastante 

eficazes, passando assim a investir em marketing nas redes sociais. (MORAIS, 2012; 

CARVALHO, 2014). 

 

2.3 Conceito de Rede Social na Internet e sua influência 

 

A Internet e as tecnologias digitais e todas as ferramentas que surgiram a partir delas 

aumentaram a facilidade na esfera da comunicação social,  e uma das contribuições para isso 

se deve as redes sociais, é um fato que concluímos sobre elas de acordo com o que diz 

Rebellato2 (2014, p.2031 apud LONGHI, 2017),  

Em um mundo conectado à internet, cada vez mais as redes sociais 

assumem um papel importante no cotidiano das empresas e indivíduos. Nos últimos 

anos, os consumidores ganharam espaço em expor opiniões, compartilhar 

experiências e influenciar milhares de pessoas, e boa parte disso se deve ao 

crescimento das chamadas redes sociais.  

 

O que resultou em um importante canal para auxiliar o cliente na hora da realização de 

uma compra, seja de um produto ou de um serviço, pois é através delas que foi se 

transformando em um processo mais prático, possibilitando a busca de informações de forma 

mais ágil e com ampla facilidade de acesso. As pessoas têm facilidade em obter qualquer tipo 

de informação que quiserem, sendo referente sobre horários de funcionamento de qualquer 

tipo de estabelecimento, acessar mapas, verificar locais e seus endereços, verificar a previsão 

do tempo e expõem opiniões sobre serviços, lugares, problemas, produtos e assim por diante. 

Conforme Pessôa (2015), mais de 60% dos consumidores on line, antes de efetivarem 

uma compra, buscam indicações nas redes sociais e sites de busca, além de blogs. De acordo 

com Souza3 (2009 apud MARTINS 2012), as redes sociais são uma plataforma que é cada 

vez mais utilizada pelos consumidores, onde os usuários mostram cada vez mais um laço 

                                                 
2 REBELATTO, Daysi; MARIANO, Enzo; CAMIOTO, Flavia; LEITE, Leonardo. Marketing para Cursos de 

Engenharia. São Paulo: Elsevier, 2014. 
3 SOUZA, Marcos Gouvêa de. Neo consumidor: digital, multicanal & global. São Paulo: GS&MD – 

Gouvêa de Souza, 2009. 
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afetivo, onde se partilha suas experiências de compras e utilização de serviços e produtos, 

espalhando-se livremente entre as diversas comunidades e diversas outras redes sociais na 

internet, o que traz um profundo impacto sobre os negócios das empresas.  

Salientando assim que os usuários buscam feedback on line nas redes sociais para 

obter informações a respeito de serviços e produtos através de avaliações, comentários e 

experiência de outros usuários em comunidade nas redes, resultando em comunidades de 

ajuda, dentre as oportunidades que essas ferramentas proporciona os usuários também buscam 

oportunidades de compras com descontos ou cupons de descontos, promoções e afins. Torres 

(2009, p. 74), corrobora também ao entendimento com sua definição, “As redes sociais são 

sites onde as pessoas se cadastram, registram seus dados pessoais, nos chamados perfis, e 

podem se relacionar com outras pessoas, publicando fotos, enviando mensagens e criando 

listas de amigos. ”  

As redes sociais possibilitam assim a interação entre uma gama de pessoas, é possível 

ter acesso com facilidade a informações e se conectar as pessoas e a seus interesses. Nogueira 

(2010), colabora quando afirma ao falar que as redes sociais são o meio onde as pessoas se 

unem sem barreiras geográficas com a mesma afinidade e interesses e fazendo conexão com 

milhares de pessoas conhecidas ou não. As redes sociais têm conquistado lugar de destaque na 

vida das pessoas, além de serem utilizadas para o entretenimento são utilizadas para suprir 

interesses pessoais, como por exemplo na questão de interesse de realizar uma compra como 

também diversos outros. 

O fato que corrobora e evidencia a importância das redes sociais e mostra o seu 

impacto são os notórios eventos que ocorreram como a Primavera Árabe e as manifestações 

populares no Brasil em 2013 as manifestações intituladas “vem pra rua”, pois foi através da 

utilização das redes sociais como Facebook e Twitter que promoveu interações, angariou 

membros e chamou a atenção midiática (RIBEIRO, S., 2015). O uso das redes sociais sem 

dúvida conquistou seu espaço na sociedade e contribui e influência para que os consumidores 

ampliem seus conhecimentos.   

Outros dados importantes que confirmam a importância das redes sociais são os 

índices apurados em uma pesquisa realizada pela empresa Cumulus Media (2017), divulgada 

pela revista eletrônica Exame, a qual destaca os elevados índices de acesso por minuto na 

internet em nível mundial. Conforme a figura a seguir:  
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Figura 1 —  Acesso à internet (redes sociais) por minuto. 

 

Fonte: exame.abril.com.br 

A imagem mostra que as redes sociais têm feito e fazem parte do cotidiano para 

milhares de pessoas no mundo inteiro como se pode analisar pela figura. A imagem informa 

que o índice que apresenta o mais alto número de interações por minuto é o de mensagens. 

São 156 milhões de e-mails são trocados e 16 milhões de mensagens de texto são enviadas na 

internet. Outro que está em uma posição elevada com 4,1 milhões de vídeos assistidos é o 

YouTube. O Google apresenta 3,5 milhões de pesquisas realizadas online. O Facebook tem 

900.000 logins, no Instagram 46,200 posts carregados. 

Ainda com base no site Exame outra empresa de redes sociais a Hootsuite realizou um 

levantamento sobre o uso da internet em escala mundial apresentando os seguintes dados:  

 A população do planeta é de 7.476 bilhões de pessoas, sendo 3.773 bilhões de pessoas 

dentre essas usam a internet; 

 2.789 bilhões de pessoas utilizam as redes sociais;  

 2.549 bilhões de pessoas usam regularmente smartphones; 

 4.917 bilhões de pessoas realizam acessos únicos via smartphones. 
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Vale salientar que no Brasil o uso do celular se consolida como o principal meio de 

acesso à internet de acordo com dados do IBGE desde o ano de 2015, ainda com as 

informações do instituto no mesmo ano todas as regiões passaram a navegar na internet mais 

através do celular. A Região Norte lidera apresentando o maior percentual de domicílios que 

utilizam o telefone celular para acesso à internet com (96,7%), seguida da região Centro-

Oeste com (95,6%), do Nordeste apresentando (93,9%), Sudeste (91,5%) e por último a 

região Sul (88,2%) (IBGE, 2015). Dados esses que contribuem para evidenciar o aumento do 

uso das redes sociais, uma vez que as pessoas estão utilizando mais a internet na “palma da 

mão” o que facilita e torna mais acessível aos usuários a sua sincronização as redes sociais 

por serem pequenos e portáteis, permitem assim, que as comunicações das redes sociais sejam 

mais fáceis. 

De acordo com Longhi (2017) houve um estreitamento tanto no convívio e nas 

opiniões das pessoas, elas assistem menos a televisão e consequentemente assiste menos as 

propagandas, ouve menos a rádio e leem mais notícias pela internet através das redes sociais. 

As conversas mudaram de lugar, as conversas sobre os mais diversos assuntos estão 

centralizadas nas redes sociais. Esses compartilhamentos de informação têm gerado dados que 

podem se alterar em informações valiosas para as empresas e ajuda-las a entender e 

desenvolver uma estratégia de marketing. Logo, é necessário conhecer seu público e o que se 

vende, para, por conseguinte, tomar as decisões certas e obter sucesso do marketing na sua 

empresa. 

 

2.3.1 Principais Tipos de Redes sociais na Internet  

 

Cada rede social tem funcionalidades e características específicas, buscar entende-las e 

conhecer o perfil dos usuários que as utilizam é fundamental para planejar qualquer ação de 

marketing. Gabriel4 (2010 apud FRANCO 2016). Nos próximos tópicos, serão abordadas as 

redes sociais que apresentam os índices mais elevados de utilização pelos usuários no Brasil e 

com mais possibilidade e oportunidade de uso comercial, com base nos dados da pesquisa 

Digital in realizada pela empresa We are Social em 2017. A qual apresenta as seguintes redes 

sociais, conforme o gráfico a seguir:  

                                                 
4 GABRIEL, Martha. Marketing na era digital – conceitos, plataformas e estratégias. São Paulo: Novatec 

Editora, 2010.  
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Gráfico 1 —  Redes sociais que são mais utilizadas pelos brasileiros. 

 

Fonte: Elaborado e adaptado pela autora com base na pesquisa Digital in. 

 

A pesquisa mostra ainda que no Brasil 58% da população acessa as redes sociais ao 

menos uma vez por mês e foi apontado como o segundo país que mais passa tempo nas redes 

sociais, tendo uma média diária de uso das redes por usuário de 3h43min. 

 

2.3.1.1 Youtube  

 

O YouTube foi desenvolvido na cidade de São Francisco na Califórnia, sendo os 

responsáveis pela sua criação Chad Hurley, Jawed Karim e Steve Chen, no dia 14 de fevereiro 

de 2005. A ferramenta foi criada com o propósito de compartilhar vídeos gratuitamente por 

meio de seus usuários, essa iniciativa foi comprada pelo Google um ano depois, a qual é 

pertencente. De acordo com Werneck e Cruz (2009) quando se refere a definição objetiva do 

que é o YouTube, explicam que, a palavra “YouTube” foi arranjada a partir de dois termos do 

inglês: “you”, de significado “você” e “tube”, que se deriva de uma gíria referente a palavra 

“televisão”. Assim, levando ao significado do que pode se dizer como “televisão feita por 

você”. 
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 Sendo essa a sua principal função, de permitir que os seus usuários façam os seus 

próprios vídeos e realize diretamente o upload deles para plataforma, assistam e compartilhem 

no formato digital, sendo possível ser assistido também pelo mundo todo, tendo livre acesso 

para que as pessoas comentem e compartilhem os vídeos com qualquer indivíduo e também a 

outras páginas da internet, o que inclui as redes sociais.  Segundo Silva, M. (2016), O 

YouTube após o Google é o segundo maior buscador do mundo. As pessoas procuram todo 

tipo de informação e entretenimento no YouTube, desde informações do tipo resenhas e 

tutoriais à produção de programas, web series, programas de entrevistas e videocasts 

produzidos por denominados canais dos próprios usuários que passam a ter uma audiência 

maior até do que a TV aberta. (ARNAUD 2016; QUINTANILHA, 2012; SILVA, M., 2016). 

De acordo com YouTube (2017), são mais de um bilhão de usuários, sendo o público 

predominante de jovens entre 18 a 34 anos, presente em 88 países e em 76 idiomas, tendo o 

número de visualizações em horas assistidas por dia de um bilhão de horas. Um dos reais 

motivos que podem explicar o sucesso dessa plataforma é que de acordo com Arnaud (2016), 

o pelo fato de que são seres visuais, elas reagem melhor a estímulos de imagens em 

movimento do que a imagens estáticas ou textos. Um vídeo quando levado às redes sociais, 

produz assim um interesse maior para chamar a atração do consumidor.  

Além de ser uma rede social comumente utilizada por jovens com interesse de criar 

conteúdo de sua própria autoria, relatando os mais diversos conteúdos, informações, 

acontecimentos, ela disponibiliza também a qualquer empresa para divulgar de forma mais 

lúdica e criativa de ofertas de seus produtos e serviços e entre outros.  (TORRES, 2015). 

Werneck e Cruz (2009), diz que a utilização do You Tube é viável como ferramenta de 

marketing para uma organização, pois permite a divulgação de seus vídeos comerciais com 

vantagem tanto nos custos e na possibilidade das pessoas gostarem do que assistiram e 

compartilhar para seu círculo de amigos. Desse modo, reforça a marca e auxilia na 

propagação também da divulgação de lançamentos de produtos para os consumidores.  

 

2.3.1.2 Facebook 

 

O Facebook foi fundado por Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin e 

Chris Hughes, ex-estudantes da universidade de Harvard, e lançada em 4 de fevereiro de 

2004. Inicialmente a rede no começo chamada de “The Facebook” era limitada somente aos 



26 

 

alunos do corpo estudantil da própria universidade, foi criada com o intuito de socializar o 

campus da universidade, com todo o sucesso em Harvard foi se expandindo para outras 

universidades. Dois anos após ser lançado tornou-se aberto a todos quando passou a aceitar 

estudantes, pessoas e empresas. (ARNAUD, 2016; CATANHEDE, 2015; MATSUSHITA, 

2016). 

A rede de relacionamentos, Facebook é uma ferramenta gratuita e bem detalhada, uma 

vez que os usuários informam dados pessoais para sua identificação, como a cidade natal, 

cidade onde reside, bairro de infância, status de relacionamento, informações destinadas a 

conhecer o que o usuário procura como a preferência política, religiosa. As pessoas também 

podem descrever atividades, interesses por diversas coisas como livros, programas de TV, 

músicas, artistas e assim por diante. Apresentam também seu número de celular, e-mail e 

informações para contato, se trabalha, onde é seu trabalho ou onde trabalhou, se estuda, o 

local em que estuda e o que estuda, uma sequência de informações ficando a critério do 

próprio usuário a limitar a visualização dessas informações aos seus amigos e ao público. 

(FRANCO, 2016). Furlan e Marinho5 (2013, p. 20 apud Cantanhede, 2015) contribui ao dizer 

sobre a rede social: 

Quanto às suas funcionalidades, uma das principais características do Facebook é a 

transformação de um perfil em uma Timeline (ou Linha do Tempo, em português), a 

qual permite que todos os usuários possam postar comentários a respeito das 

mensagens publicadas por todos envolvidos em sua rede de amigos, assim como 

curtir ou compartilhar as informações pelas quais se interessarem. Ao curtir 

determinado objeto dentro da rede social, o usuário valoriza o conteúdo do mesmo, 

tornando visível aos seus amigos que se interessou por determinada informação. Já o 

recurso compartilhar permite que o usuário faça uma postagem do conteúdo em 

questão na sua própria linha do tempo ou para amigos específicos. 

 

Segundo a empresa Resultados Digitais as informações que são atualizadas nas 

Timelines das pessoas são geradas de acordo com o que justamente as pessoas mais curtem ou 

acessa, o que inclui os amigos e as empresas. O Facebook julga mostrar o conteúdo mais 

relevante para cada tipo de usuário utilizando um algoritmo que absorve as informações sobre 

a navegação de cada usuário. Isso explica o motivo pelo qual nem sempre se visualiza todas 

as publicações de todas as páginas e amigos. Recebe-se, portanto as atualizações das páginas 

com as quais mais os usuários interagem, é esse algoritmo que molda a timeline de cada 

usuário.  

                                                 
5 FURLAN, Bruna; MARINHO, Bruno. Redes sociais corporativas. Disponível em: 

<http://www.desenvolveti.com.br/docs/DesenvolveTI-EBookRedesSociaisCorporativas.pdf>. Acesso em: 02 

jun. 2015. 
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Logo, é de suma importância que as empresas participem dessa rede para aproveitar 

esses recursos que essa ferramenta disponibiliza. Essa rede social é uma das mais populares, 

conforme Matsushita (2016), ao dizer que “no ano de 2008, o Facebook passou o concorrente 

MySpace e se tornou a maior rede social do mundo em números de usuários. Em outubro do 

mesmo ano, já era contabilizado 100 milhões de pessoas conectadas.”. O Facebook é ainda a 

rede social mais popular no mundo, conforme dados da pesquisa realizada pela We are Social 

(2017). Com relação ao Brasil a pesquisa mostra que a rede social aparece como sendo a 

segunda mais utilizada pelos brasileiros. 

É de caráter pessoal quanto empresarial também, se tornou uma ótima ferramenta para 

criar e manter relações com usuários, assim como também para conhecer e divulgar a 

empresa, seus produtos e serviços. Pois, a maioria dos consumidores estão presentes no 

Facebook, dessa maneira as empresas conseguem apreender sobre os perfis de seus clientes, a 

partir do que eles compartilham, do que escrevem, e quais são suas preferências, sendo se 

suma importância está presente nesse meio. (FRANCO, 2016).  

De acordo com Quintanilha (2012) mais de 80% das empresas usam o Facebook. E 

corrobora também ao ressaltar a importância de medir e saber quais os conteúdos os usuários 

curtem mais, para poder gerar interação e engajamento. A maior interação é realizada através 

do botão "curtir", que é responsável por cerca de 84% das interações com as marcas no 

Facebook. Relata que o importante não é a quantidade de dados e sim a interpretação a partir 

deles. Segundo o autor, o Facebook é uma eficiente ferramenta de relacionamento com o 

mercado-alvo. 

Consoante Quintanilha (2012, pág. 30), “O Facebook vem sendo usado cada vez mais 

como ferramenta de marketing digital. A viralidade das campanhas e ações nessa rede é 

enorme, pode-se trabalhar com perfil e fan page, além de grupos. O ideal para as empresas é 

trabalhar com Fan Page.”. Pois existe uma diferença entre os dois, no perfil existe uma 

quantidade limitada de usuários, já na Fan Page a empresa pode trabalhar pode ter milhões de 

fãs. E quanto ao monitoramento no perfil normal não se monitora, e na Fan Page sim.  
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2.3.1.3 WhatsApp 

 

O WhatsApp é um aplicativo grátis que foi fundado por Jan Koum e Brian Acton, o 

qual começou como uma alternativa ao sistema de SMS, atualmente oferece suporte ao envio 

e recebimento de uma variedade de arquivos de mídia como: fotos, vídeos, documentos, 

localização e também textos e chamadas de voz gratuitas, conversas de grupo de uma maneira 

simples. O aplicativo possui mais de 1 bilhão de pessoas e está presente em mais de 180 

países. Os usuários podem se comunicar com qualquer pessoa em qualquer hora e em 

qualquer lugar do mundo que possuir o aplicativo no celular também, através da internet 

tendo somente a obrigatoriedade de ter um número de telefone celular. O nome WhatsApp é 

um trocadilho com a frase "What's Up" em inglês, que na tradução para o português 

equivaleria a expressão: “Qual é a boa? ” (WHATSAPP, 2017). 

Ainda de acordo com informações do próprio site o WhatsApp juntou-se ao Facebook 

em 2014, porém continua sendo um aplicativo independente e com o foco em construir um 

serviço de mensagens rápido e que funcione em qualquer lugar do mundo.  A Revistapegn 

(2016) diz que:  

O WhatsApp apesar de não ser uma página, pode sim ser utilizado como ferramenta 

do marketing digital e relacional, é um meio de comunicação de mensagens 

instantâneas, assim como SMS, as informações percorrem em segundos, as 

empresas podem criar grupos específicos ou interagir com seus clientes 

individualmente, oferecendo mais um serviço personalizado. 

 

A praticidade no envio das mensagens e mídias acontece de maneira bem mais rápida 

o que contribui para a interação e estreitamento entre o cliente e a empresa. A propagação das 

informações dos produtos, serviços ou campanhas, avisos de lançamento e eventos da 

empresa, por exemplo, podem ser postados e compartilhados por uma única pessoa para 

diversos amigos e dos seus amigos para os seus respectivos contatos e assim por diante, de 

forma gratuita.  

Esse aplicativo utilizado da maneira correta e de forma condizente com os objetivos da 

empresa se torna uma interessante ferramenta de comunicação. E antes de disponibilizar os 

números ao acesso do cliente e começar sua utilização, é importante que se defina a finalidade 

para qual situação ele será usado na empresa, é fundamental que se realize treinamento com 

as pessoas que ficarão responsáveis por essa ferramenta. (FRANCO, 2016; CATANHEDE, 

2015). 



29 

 

2.3.1.4 Instagram  

 

O Instagram é um aplicativo desenvolvido pelo brasileiro Mike Krieger junto com o 

americano Kevin Systrom em outubro de 2010 como um aplicativo de compartilhamento de 

fotos. Segundo os criadores do aplicativo o objetivo era permitir que as pessoas dividissem a 

sua vida através de fotos instantaneamente em todo o mundo, no início o Instagram só podia 

ser utilizado na plataforma iOS (Apple) e com sua popularização no ano de 2012 foi liberada 

para a versão do Windows Phone (Microsoft) e Android (Google), e é disponível na versão 

web. Nesse mesmo ano o aplicativo foi uma aquisição bilionária do Facebook. 

(CATANHEDE, 2015; SILVA, M., 2016; LONGHI, 2016). 

Atualmente o aplicativo além de compartilhar fotos também trabalha com vídeos. 

Torres, S., (2015, p.13), corrobora com a seguinte definição “Instagram é um aplicativo móvel 

(Android, iOS) de edição e de compartilhamento de imagens e de vídeos” o autor descreve 

ainda que o aplicativo possui peculiares funcionalidades sociais, como por exemplo a criação 

de um perfil público, inscrição nas contas de usuários, Tags que são palavras-chave ou 

"marcadores" adicionados às fotos e vídeos, geolocalização, interações onde os usuários 

podem compartilhar e curtir, comentar e ainda possibilita a vinculação com outros aplicativos.  

Ferreira et al (2013), colabora ao descrever alguns dessas funcionalidades supracitadas 

e outros elementos específicos do aplicativo e como podem contribuir para as empresas, 

conforme listadas abaixo:  

 Facilidade de uso – o aplicativo possui uma interface simples, assim também como o 

funcionamento é, o que possibilita ao usuário uma maior velocidade nas suas 

publicações e, consequentemente, uma maior praticidade na sua usualidade. Sendo 

ideal para utilização das empresas, em decorrência da praticidade das postagens. 

 Adição de filtros – o Instagram oferece uma série de elementos que podem ser 

adicionados à imagem ou vídeo original, alterando sua essência, na busca da sua 

melhoria visual de maneira a torná-la mais atrativa, ou seja, no caso das empresas essa 

ferramenta contribui para chamar a atenção dos consumidores. 

 Utilização de hashtags – funcionam como rótulos das publicações, facilitando o 

processo de busca por algum usuário futuramente. Esses rótulos são antecedidos pelo 

símbolo "#". As hashtags ajudam o usuário a encontrar o que o interessa, ao procurar 
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ou clicar em uma hashtag é realizada uma busca e retorna-se ao usuário diversas 

postagens que utilizam a mesma hashtag de caracterização. 

 Possibilidade de compartilhamento – surge quando uma mesma publicação pode ser 

adicionada/compartilhada ao mesmo tempo com outras mídias sociais, facilitando a 

propagação da publicação para diferentes públicos, fato que amplia o alcance 

geográfico da mídia. 

 Marcação de imagens – é outra possibilidade oferecida pela rede social para a 

utilização por empresas. Com essa opção, os usuários podem tirar fotos com os 

amigos e marcá-los caso eles participem da mídia. As empresas podem utilizar essa 

possibilidade ao marcar alguns clientes mais próximos, direcionando publicações a 

estes através dessa técnica, como por exemplo para informa-lo sobre lançamento de 

novos produtos ou que alguma mercadoria já está disponível. Estratégia essa muito 

boa atraente, pois demostrar importância divulga o produto para outros consumidores 

que possa vir a desejar ou o desejam. 

 Publicação de vídeos – recurso que só foi adicionado ao Instagram em junho de 2013. 

Pode ser utilizado para uma maior interatividade, em relação a empresa e o 

consumidor, pode ser exemplificando seja como mostrando o produto, lançando uma 

promoção, depoimentos dos clientes em vídeo e várias possibilidades. 

Outra peculiaridade que o Instagram apresenta são os links patrocinados, porém esse 

recurso são nada mais que anúncios de publicidade que são pagos, que vão aparecer para os 

usuários da mídia, esses anúncios podem ser fotos, vídeos, carrossel e stories, é permitido que 

os usuários deem likes na foto ou comecem a seguir o perfil da marca, assim como qualquer 

usuário no Instagram. É possível similarmete fornecer feedback a respeito dos anúncios. Essa 

ferramenta, desde o começo, assegura que os anúncios devem ajudar ainda mais a aprimorar a 

experiência do usuário, garantindo ao mesmo que possa continuar recebendo conteúdo de 

qualidade em seu feed. (FRANCO, 2016; MUNIZ et al, 2017). 

Muitas empresas passaram a utilizar o Instagram, pois passou a despertar interesse das 

empresas como uma oportunidade para divulgar seus produtos ou serviços e fortalecimento da 

sua marca e estreitar um contato direto com os clientes e possíveis clientes. Por conseguinte, é 

possível perceber o quanto o Instagram pode ser útil a uma marca ou produto. Mesmo quando 

sua proposta inicial não seja voltada aos negócios, mas é possível adaptá-la para as 

necessidades que as empresas lidam frente ao mercado atual. 



31 

 

2.3.1.5 Facebook Messenger  

  

O Facebook Messenger em síntese é um aplicativo de serviços de mensagens 

instantâneas criando pelo Facebook em agosto 2011, o qual possibilitou transferir as 

mensagens do site móvel ao aplicativo. O aplicativo sincroniza os contatos do facebook e 

proporciona diversos recursos como o envio de mensagens de texto, de voz ou a opção de 

ligação de graça, permite o contato entre usuários em seus celulares e na Web, 

compartilhamento de fotos, vídeos, figurinhas, gifs, possibilita a inclusão de amigos de 

amigos em conversas, conversas em grupos, possibilitando ao usuário que contate amigos 

onde eles estiverem no momento e que nunca perca suas mensagens, alternando rapidamente 

entre várias conversas, dando a possibilidade também de ver as mensagens no site do 

Facebook. (FACEBOOK, 2017; LUCENA, 2014). 

O aplicativo está disponível em diversas plataformas como iOS, Android, Windows 

Phone. De acordo com Farias (2017) o Facebook em 2016 abriu a plataforma do Messenger 

para a comunidade global de desenvolvedores, possibilitando a colaboração dessa 

comunidade na melhoria e no lançamento de novos recursos e produtos. Em abril de 2017 o 

aplicativo realizou atualização da plataforma chamada de Messenger 2.0, possibilitando novas 

maneiras para os desenvolvedores construir, essa plataforma é voltada tanto para as empresas 

e usuários, incluindo o desenvolvimento de bots, respostas inteligentes, códigos paramétricos 

e outros.  

O Facebook com essa nova atualização promete ao usuário criar experiências incríveis 

com novas formas de descobrir negócios e marcas, novas formas de se conectar, 

possibilitando por exemplo que o usuário da rede social compartilhe sua música favorita, 

possibilita que jogue jogos e receba comida também, sendo esse último recurso citado 

disponível somente para os EUA no presente momento.  

Um dos recursos a das novidades que o aplicativo apresentou foi o desenvolvimento 

dos bots. Os bots ou ChatBots de acordo com Ribeiro (2017), “é uma tecnologia capaz de 

simular diálogos com seres humanos por meio de uma série de comando pré-definidos.”. São 

diversas as formas de interação que os bots proporcionam aos usuários, vai desde bots que 

ajudam na tradução para refugiados, bots que respondem a questões relacionadas a saúde, 

oportunidades para apoiar incontáveis causas, e até mesmo experiências que ajudam estudantes 

com a lição de casa. (MESSENGER, 2017). 
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As pessoas podem encontrar diversos bots relacionados aos seus interesses inclusive 

de empresas, tanto através do campo de busca do aplicativo quanto utilizando códigos QR, o 

aplicativo possibilita extensões de bate papo o qual possibilita as pessoas compartilharem 

bots. O aplicativo agora dispõe também de um assistente virtual desenvolvido por inteligência 

artificial que permite fazer sugestões na conversa, ou seja, ele permite incluir sugestões desde 

como adesivos divertidos, lembretes para encontrar uma pessoa e lembretes para pagamentos 

permitindo pagar e ser pago também, através de pagamentos peer-to-peer. Em resumo, esse 

assistente virtual denominado M reconhece quando as pessoas estão fazendo tarefas 

específicas e fornece sugestões úteis.  

O que pode ser uma ótima oportunidade para as empresas utilizarem esse aplicativo 

para propagar sua marca, produtos e serviços. O aplicativo ainda possibilita os 

desenvolvedores e empresas a criar, permitindo gerir as mensagens que uma empresa recebe 

com respostas inteligentes. O que permite as empresas se beneficiar com esses envios de 

mensagens para que possam interagir e prestar serviços aos seus clientes de maneira mais 

rápida. As empresas podem desenvolver bots de AI para sua página, por exemplo, utilizando 

as perguntas mais frequentes que os usuários fazem, como horário comercial, endereço e 

detalhes de contato.  

 De acordo com informações do próprio site ainda, o Messenger permite as empresas 

gerarem vários códigos QR paramétricos para um bot, a empresa, por exemplo, pode rastrear 

onde um código foi escaneado ou para aplicar um código QR diferente para cada seguimento 

dentro da sua empresa, como cita o exemplo de um restaurante colocando um código QR em 

cada mesa dentro do estabelecimento, as pessoas podem utilizar a própria câmera através do 

aplicativo ao invés de um leitor QR.  

O aplicativo permite que as empresas trabalhem com diversos desenvolvedores, os 

quais podem desenvolver diferentes tipos de bots para uma única empresa.  Uma empresa tem 

a possibilidade de desenvolver um bot para realizar compras pessoais e também um bot de 

serviço ao cliente por exemplo. Esse aplicativo, portanto, contribui ainda mais para que as 

empresas invadam as redes sociais, estreitando e facilitando o relacionamento com os clientes, 

tornando-se um investimento para as empresas e proporciona benefícios, uma vez que permiti 

facilidades para as mesmas na realização de pagamentos e recebimentos, comunicação rápida 

e eficiente com os clientes.  Pois de acordo com informações de uma pesquisa realizada pelo 

próprio site 53% das pessoas são mais propensas a comprar com um negócio que podem 

enviar mensagens.  Ainda segundo os dados do site a plataforma Messenger liga um usuário a 



33 

 

1,3 bilhão de pessoas por mês, 2 bilhões de mensagens entre pessoas e empresas são 

registradas tanto as automáticas quanto as incluídas pelos usuários e são 100,000 Bots ativos 

mensais na plataforma Messenger.  

 

2.3.1.6 Google+ 

 

Essa rede social foi lançada em 2011, é uma rede social que proporciona ao seu 

usuário que também possua mais de um serviço do Google a integração desses próprios 

serviços, permitindo uma nova dinâmica entre os usuários com suas diferentes características. 

Os “círculos” que são os grupos de amigos, é uma característica dessa plataforma, esses 

círculos têm como função organizar os seguidores por categorias, onde o usuário pode definir 

com quem compartilha suas postagens. Dessa forma é possível segmentar o conteúdo 

compartilhado, sendo para as empresas muito útil por classificar os usuários pelo conteúdo 

que quer partilhar de acordo com o perfil de cada pessoa como a idade, localização e etc, 

podendo ser exclusivas para determinados círculos e podendo incluir uma única pessoa 

também em vários círculos de acordo com seus interesses, o que proporciona a possibilidade 

de aumentar a interação e gerar bons resultados futuramente. (TORRES, S., 2015). 

Hangouts é outro recurso que a rede social disponibiliza, que é chat por vídeo, permite 

ao usuário realizar uma videoconferência gratuita com outros usuários. A pessoa pode criar o 

Hangout e definir quais círculos vão ter acesso sendo enviado uma notificação convidando 

aos participantes incluídos nos círculos no chat, informando-os a respeito. Outra 

funcionalidade é a opção dos Hangouts On Air, permite que seja feita uma transmissão ao 

vivo para um número ilimitado de pessoas e depois seja colocado automaticamente na conta 

do YouTube da pessoa. Possui também Hundles que são chats por grupo. A rede possui o 

botão +1 que possui a mesma função do botão "Curtir" do Facebook, mas para utilizá-lo, ou 

seja, mostra que a pessoa gostou de alguma postagem, as postagens marcadas que forem 

abertas ao público aparecerão para as pessoas que seguem o perfil do usuário, podendo 

interagir nas postagens através de comentários. 

 Permite também que seja compartilhado localizações e sejam criadas votações, criar 

listas de lugares, encontrar e compartilhar lugares usando plus codes, que funcionam como 

endereços físicos através de um código de seis ou sete letras e um número, como o exemplo 

‘X4HM+3C, Cairo”. As pessoas também podem participar de comunidades com pessoas que 
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partilham dos mesmos interesses, vendo no seu stream as suas postagens. Segundo Torres, S., 

(2015, p.12), essa rede social “é uma forte ferramenta para empresas que querem gerar 

discussões e debates com formadores de opinião.”. Portanto o Google+ é uma rede que 

possibilita infinitas interações com os seus usuários. (GOOGLE, 2017; TORRES, S., 2015). 

   

2.3.1.7 Twitter  

 

O Twitter foi fundado em 2006 por Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone e Noah 

Glass, o qual surgiu da ideia inicial em 2000 pelo executivo Jack Dorsey que até então tinha 

inventado um aplicativo que informava aos seus amigos o que estava fazendo, como um SMS. 

A ideia do nome foi retirada do significado da palavra por Noah Glass que significa “uma 

breve e inconsequente explosão de informações” ou um barulho feito por pássaros. Spadaro 

(2013 apud MATSUSHITA, 2015) contribui ao detalhar mais sobre o Twitter, “o que é o 

Twitter? Em inglês essa palavra significa ‘papilo’, mas também pode ser um verbo, ‘gorjear’, 

‘chilrear’. O símbolo do Twitter é, de fato, um passarinho que gorjeia. [...]”. (KLEINA, 2017; 

TWITTER, 2017). 

 O nome possui significado que condiz com o propósito do Twitter, pois tem 

característica por ser um serviço de micro blogging, que permitia uma quantidade mínima de 

apenas 140 caracteres, sendo em 2017 feita atualização da plataforma dobrando a quantidade 

para 280 caracteres. Na página inicial o usuário é convidado a responder a simples questão “O 

que está acontecendo” (What’s happening?). Assim ele pode expor sua opinião, comentar, 

debater sobre qualquer assunto e fazer publicidade. É uma rede de informações em tempo 

real. O próprio site corrobora ao se definir em dizer que “o Twitter é o lugar certo para saber 

mais sobre o que está acontecendo no mundo e sobre o que as pessoas estão falando agora.”. 

(TWITTER, 2017).  

Nessa rede as postagens são chamadas de tweets, as quais podem ser postadas 

diretamente a outros perfis, tendo a possibilidade de serem direcionadas mensagens privadas, 

caso necessário. A rede ainda conta com o recurso das hashtags, que nada mais são que 

marcadores das postagens, que permite efetuar buscas com a palavra precedida do símbolo 

“#”, que ao clicar em alguma palavra com a hashtag o usuário é direcionado a uma página 

que exibe todos os tweets que outras pessoas utilizaram a mesma hashtag, o twitter pode até 

mesmo buscar por frases utilizadas pelos usuários ligada ao interesse da busca do interessado 
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também. Essa ferramenta é simples e fácil ser utilizada, ela pode ser considerada uma ótima 

ferramenta desde que a empresa se atenha em manter o seu conteúdo atualizado, para assim 

conquistar o interesse do público e se ater com o retorno aos seus clientes. (LOGHI, 2016; 

TORRES, S., 2015). 

Catanhede (2015) afirma que a velocidade de propagação das informações nessa mídia 

é alta, e em decorrência disso, são muitas as formas para ser explorada. E as empresas estão 

percebendo essa oportunidade e cada vez mais querem se inserir nessa mídia, pois quando 

bem utilizada tem tudo para aumentar a força da marca. Segundo Arnaud (2016), essa 

plataforma pode ser considerada como um medidor de tendências, que permite as empresas 

acompanharem suas marcas, no que denomina como sendo também um “termômetro”, onde 

algumas organizações já realizam o acompanhamento sobre o que as comunidades falam a 

respeito dos seus produtos ou serviços. 

O Twitter possui uma listagem de assuntos, que consiste em uma lista de frases e 

hashtags mais publicadas e retweetadas, que são métricas utilizadas para identificar quantas 

vezes os usuários utilizaram uma mensagem ou tweet no Twitter, ou seja, assuntos que estão 

sendo mais repercutidos, que estão em alta seja no país ou no mudo todo. Segundo o site 

Exame (2016), são 241 milhões de usuários ativos por mês e 500 milhões de tweets por dia. 

 

2.3.1.8 LinkedIn 

 

O LinkedIn foi lançado em maio de 2003, é uma rede social com foco profissional, é 

similar as outras redes, porém o seu foco são contatos profissionais. Conforme informações 

da empresa Rock Content as pessoas a utilizam para se conectarem com outros profissionais, 

gerar relacionamentos, manter-se informados sobre conhecimentos do mercado, encontrar 

oportunidades de emprego e se conectarem com empresas ou marcas que lhes interessem. Da 

mesma forma as empresas a utiliza, sendo para recrutar, obter outras experiências através das 

comunidades e entre outras atividades do âmbito profissional. Essa rede social é voltada para 

fins estritamente profissionais, sendo a maior do mundo. (LINKEDIN, 2017). 

Ainda de acordo com a empresa Rock Content na rede social mais de dois usuários se 

conectam a ela por segundo, possui o alcance para mais de 200 países e existem mais de 40 

milhões de estudantes e profissionais. A rede social no que se refere como sendo uma 
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ferramenta de marketing digital, Torres (2009) defende que essa rede pode ser utilizada para 

esse fim desde que o perfil do seu público-alvo seja adequado para os membros do LinkedIn, 

ou seja, quando o negócio for voltado para as empresas que vendem empresas. Mas além 

disso, o LinkedIn pode ser aproveitado na extensão do networking profissional do usuário ou 

da empresa, auxiliando na localização de novos colaboradores, clientes e parceiros. O que 

possibilita agregar e gerar bons resultados no futuro. Constitui-se em uma importante 

ferramenta, onde podem ser trabalhadas estratégias empresariais interessantes. 

(CATANHEDE, 2015). 

 

2.3.1.9 Pinterest 

 

O Pinterest foi fundado em 2010 pelos co-fundadores Ben Silbermann, Evan Sharp e 

Paul Sciarra, conforme definição da própria empresa o Pinterest é o catálogo mundial de 

ideias. O qual tem como missão ajudar pessoas a descobrir o que amam e inspirá-las a realizar 

seus projetos. O Pinterest funciona basicamente de forma simples, as pessoas usam o Pinterest 

para achar e salvar novas ideias, ou seja, cada nova ideia é representada por um "Pin" que 

pode ser uma imagem que inclui uma descrição e um link para a fonte da ideia. Os usuários 

podem clicar em um endereço URL do Pin, sendo levadas a descobrir mais detalhes sobre a 

ideia ou comprar. (PINTEREST, 2017). 

O conteúdo na rede social é adicionado a plataforma pelas pessoas e empresas. Os 

usuários podem incluir conteúdo de qualquer site usando as extensões para navegador e o 

botão salvar, elas têm a possibilidade de organizar os conteúdos de seu interesse em pastas, 

separando por assuntos, por exemplo, funciona da mesma forma para as empresas. Os 

usuários e as empresas criam seus próprios Pins, sendo que as empresas por sua vez com a 

finalidade de destacar produtos, tornar ainda mais a marca reconhecida e aumentar as vendas. 

Diariamente milhões de pessoas usam o Pinterest e 75% das ideias são geradas por empresas. 

(PINTEREST, 2017). 

O Pinterest se torna, portanto, uma importante ferramenta para ganhar visibilidade, 

impulsionar o trafego, gerar ações ou aumentar as vendas online. Permitindo aproximar a 

audiência às marcas, oferece visibilidade de múltiplas formas e conectar negócios com 

clientes em potencial. A plataformas está disponível para Web, Android, iOS e em mais de 30 

idiomas.  
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2.3.1.10 Snapchat 

  

O Snapchat é uma rede social de mensagens instantâneas, criada em 2011 por dois 

estudantes na época Evan Spiegel e Bobby Murphy. Essa rede social é voltada para celulares 

smartphones, o aplicativo permite que seja enviado mensagens de textos, fotos e vídeos, o 

conteúdo enviado permanece apenas 24 horas na timeline do usuário, quando publicado 

abertamente a todos os seus seguidores da rede, desaparecendo instantaneamente após o 

período. As pessoas podem conversar com seus amigos de forma privada, sendo que dessa 

maneira o conteúdo destrói-se após de ser visualizado, tendo a possibilidade de ser visto 

apenas outra vez depois da visualização primária. (FERREIRA, S., 2016; CARVALHO et al, 

2017). 

Essa rede social possui como principal característica a privacidade e por permitir 

interações que não deixam vestígios. De acordo com Ferreira, S., (2016) devido a essa 

característica do aplicativo ele se popularizou e no ano 2014 já era terceira rede social mais 

utilizada entre jovens de na faixa dos 18 aos 34 anos. O aplicativo conta ainda com outros 

recursos como as “Lenses” ou filtros, formas interativas que permite o usuário adicioná-lo as 

suas fotos e vídeos para interagir de forma lúdica com os seus seguidores, outro recuso é o 

chamado “Discover” que é uma ferramenta que permite os usuários a interagir com as marcas, 

tendo acesso a canais interativos de informações e conteúdo. A função “Snapchat Live”, ou 

seja, a transmissão ao vivo dos conteúdos feito pelos usuários que estão participando de 

algum evento nacional ou ao redor do mundo.  

Outra função é os “Geofilters” que são filtros de geolocalização, são chamadas 

criativas que só são utilizados pelos usuários permitindo registrar em um “snap” onde se 

localizam e o que estão fazendo, esses filtros estão disponíveis em determinados lugares, ou 

seja, em um raio de área especifica. As pessoas podem adquirir esse recurso ao comprar tendo 

a possibilidade de fazer o seu próprio filtro geográfico, por exemplo, ao realizar um 

casamento ou uma festa, aniversário a pessoa pode personalizar um filtro para os convidados 

marcarem o local com o filtro da festa. Da mesma forma as empresas podem utilizar esse 

recurso, seja para lojas, marcas, restaurantes e eventos, possibilitando assim aos usuários 

visualizarem sua loja ao utilizar o filtro compartilhando com seus seguidores, impulsionando 

maior engajamento do seu negócio. (SNAPCHT, 2017; CARVALHO et al 2017). 
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As empresas podem ainda realizar campanhas delimitando o seu público, ou seja, com 

públicos pré-determinados com base no que as pessoas compram, assiste, onde andam e mais 

detalhes como idade, localização, tipo de aparelho, dados avançados como a sua renda 

domiciliar e se possui filhos, podendo assim customizar seu público.  O Snapchat de acordo 

com Carvalho (2017), conquistou um espaço na vida dos usuários, tornando-se uma 

comunidade virtual. São 178 milhões de usuários ativos no mundo, tendo em média o tempo 

de mais de 30 minutos gastos no aplicativo por dia de um usuário ativo, sendo aberto mais de 

25 vezes por dia por esses usuários ativos.  (SNAPCHAT, 2017). 

 

2.4 Utilização das redes sociais como estratégia de marketing digital e o seu 

monitoramento 

 

De acordo com Lopes (2015), as redes sociais passaram a ser uma importante 

mudança no mundo dos negócios, pois proporciona as empresas a terem um contato com os 

seus clientes na forma bidirecional, oportunizando aos clientes um canal aberto para emitir 

opiniões a respeito dos serviços/produtos, permitindo as empresas observar um 

direcionamento das tendências e gosto do consumidor. Como salienta Gil6 (2013 apud 

LOPES, 2015): 

Mais do que angariar fãs, as plataformas sociais possibilitam a coleta de 

informações sobre comportamento, localização e preferência dos indivíduos de 

maneira mais rápida e barata. Com estes dados, as empresas podem entender os 

desejos e necessidades de seus consumidores para definir estratégias de negócio, 

marketing e desenvolvimento de produtos. 

 

As redes sociais sem dúvida se tornam uma importante ferramenta para as empresas, é 

certo que elas devem estar cada vez mais presentes nessas plataformas para que assim possam 

construir sua própria imagem e ficar atentas e acompanhar o que falam a respeito dos seus 

produtos, serviços e outras coisas mais. Diferente das mídias tradicionais de marketing, as 

quais os conteúdos gerados são feitos por especialistas, as redes sociais se diferenciam porque 

permite aos usuários serem produtores também de informação e julgar também o que vale a 

pena ser lido e divulgado. (TORRES, 2009). 

                                                 
6 GIL, Antonio. Os negócios e as redes sociais. Disponível em http://www.endeavor. 

org.br/artigos/operacoes/tecnologia-internet-negocios-online.  

http://www.endeavor/
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Com o crescimento das redes sociais as empresas estão fazendo uso dessas 

plataformas como canal de marketing cada vez mais, para destacar os seus produtos e serviços 

no mercado. Com relação ao uso das redes sociais para divulgação ou promover promoções as 

empresas podem buscar se relacionar com os seus clientes, fornecendo informações relevantes 

e divulgando conhecimento e assim por diante. No entanto para isso, é necessário que a 

empresa conheça bem o seu público, para poder oferecer informações relevantes e de 

qualidade que vá captar a atenção do cliente. (TURCHI, 2012). 

Torres (2009) apresenta sete estratégias no marketing digital das quais segundo ele 

cada uma produzirá diversas ações táticas e operacionais. Cada ação deve ser vista como um 

desses fios de teia que está sendo tecida, cada ação é responsável por orientar a direção do fio, 

mas é o conjunto da teia e a quantidade de fios tecidos que geram resultado. A teia também 

ilustra que se deve ter coordenação e interação entre as ações estratégicas, que não se pode 

pensar em uma só isoladamente. A seguir apresenta-se a figura que ilustra o modelo do autor: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Torres (2009, p.71) 

 

Para tanto o autor defende que nesse modelo é necessário monitorar os resultados das 

ações, como demostra a figura onde o monitoramento se encontra no centro. Dentre todas 

essas estratégias pode-se caracterizá-las da seguinte forma:  

Figura 2 —  Teia de estratégias do marketing digital. 
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 Marketing de conteúdo: é o conteúdo relevante utilizado dentro de um site com o 

objetivo de cativar, reter e atrair os clientes, criando uma relação de confiança com os 

clientes, possibilitando a conversão em vendas e consequentemente expandindo a 

marca. A primeira e mais importante forma de comunicação com o consumidor 

conectado. (TORRES, S., 2015). 

 Marketing nas mídias sociais: são sites construídos para interação social e 

compartilhamento de informações, sejam elas produzidas ou não por seus usuários. 

Cujo nome é dado pois são sociais, ou seja, são abertas a opiniões de todas as pessoas 

e sua interação e mídias pois são meios de transmissão de informações e conteúdo. 

(TORRES, 2009). 

 E-mail marketing (mailing): É uma de marketing direto que utiliza o e-mail como 

ferramenta em que as empresas utilizaram a velha mala direta ao e-mail, criando assim 

a estratégia em questão. Uma forma de comunicação tanto pessoal quanto empresarial, 

onde podem ser enviadas mensagens em massa, para destinatários específicos, de 

maneira estratégica. (CATANHEDE, 2015; TORRES, S., 2015). 

 Marketing viral: que é a comunicação individual entre um internauta e outro, o 

chamado “boca a boca”. É baseado em um forte conceito na internet que é o 

relacionamento. A consequência de estratégias que conduz as pessoas a retransmitirem 

mensagens para amigos, conhecidos e para demais pessoas das suas redes de contato. 

(CATANHEDE, 2015; TORRES, S., 2015). 

 Publicidade on-line: é a divulgação da empresa em ambiente virtual. Geralmente são 

banners com anúncios publicitários, que foram ganhando com o tempo animação, 

interação, som, vídeo e muitos outros recursos. (FRANCO, 2015; TORRES, S., 2015). 

 Pesquisa on-line: é uma característica considerada como a base da atividade de 

marketing. Ela pode ser pode ser apoiada por programas de computador, os softwares 

que rodam nos servidores e acessam a sites, apanhando conteúdo e o armazenando 

para utilização. Em geral, esse conteúdo capturado é baseado em palavras-chave 

escolhidas pelo cliente. Essas pesquisas on-line permitem pesquisas mais elaboradas e 

baratas do que as convencionais, possibilitando ler opiniões já escritas das pessoas 

sobre determinado assunto ao em vez de perguntar às pessoas suas opiniões. 

(CATANHEDE, 2015; FRANCO, 2015).  
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 Monitoramento: é uma das maiores vantagens das grandes vantagens do marketing 

digital.  É ação estratégica que integra os resultados de todas as outras ações 

estratégicas, permitindo verificar os resultados e a tomada de decisão para correção de 

rumos ou melhorias de ações. (CATANHEDE, 2015; TORRES, S., 2015). 

As redes sociais são empregadas em algumas dessas estratégias de marketing digital 

que o autor aborda, como é o caso das mídias sociais, que não podem ser entendidas como 

sinônimos, pois de acordo com Neto (2013, p. 47) e já explanado anteriormente “a mídia 

social é o meio, ou o canal, pelo qual a informação é transmitida, enquanto a rede social é o 

espaço que o consumidor terá acesso a informação.”. É nesses espaços que as pessoas se 

relacionam, se socializam, e possuem algum nível de relação ou interesse em comuns. E de 

acordo com Felix (2008), já a mídia social é um espaço de exposição, onde o indivíduo 

apenas posta informação ou arquivos, sem gerar relacionamento direto com nenhum outro 

individuo especifico.   

A figura 3 a seguir demostra a inter-relação entre mídias sociais e redes sociais, para 

facilitar a compreensão de como as redes sociais fazem parte das mídias sociais: 

 

Figura 3 —  Inter-relação entre a mídia e rede social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Felix (2008). 

 

Sendo assim é fácil de entender porque muitas vezes há uma confusão de 

entendimento ao classificar alguma plataforma em rede social, pois não é possível existir uma 

rede social sem uma mídia social. Assim como as redes sociais podem ser empregadas dentro 

da estratégia do marketing das mídias sociais, elas também podem ser empregadas nas outras 
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formas de marketing, como no marketing viral, pesquisa on-line, publicidade on-line. 

Compreende-se que as redes sociais podem ser aplicadas dentro da maioria das ações 

estratégicas do marketing digital, as quais devem ser trabalhadas no conjunto, de forma 

coordenada e interdependente, as quais geram esforços simultâneos e resultados de acordo 

com a dinâmica utilizada. (TORRES, S., 2015; FRANCO, 2016;  

Como já explanado existem vários tipos de redes sociais cada uma com milhares de 

usuários, as quais são utilizadas pelas pessoas afim de se comunicar com outras pessoas 

através da internet, onde estão disponíveis uma compilação de fatos sobre seus gostos e 

interesses ou até outras informações que eles compartilham. Diante disto é importante para as 

empresas aproveitar esse tipo de ferramenta, já que boa parte da população muitas vezes 

segue indicações de amigos, sendo essas indicações encontradas através na maioria das vezes 

em redes sociais. Sendo uma característica do consumidor do século XXI, chamado de novo 

consumidor social que não costuma se comportar mais como o consumidor tradicional. 

Conforme contribui Cipriani (2010):  

 

. 

 

Fonte: Cipriani (2010). 

 

O autor expõe as características que o novo consumidor tem e que ele tende a utilizar 

os canais de mídia, consequentemente as redes sociais para promover o diálogo com o 

mercado, sendo através desse diálogo que o consumidor adquire maior confiança e aumenta a 

proximidade entre empresa/consumidor. Sabe-se que várias vezes as informações sobre as 

Figura 4 —  Características do novo consumidor social 
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empresas estão expostas nas redes sociais, o que se pode observar que uma empresa não 

precisa necessariamente está em uma rede social para suas informações estejam propagadas. 

Por isso é importante a sua participação nas redes sociais, para o monitoramento do conteúdo 

falado a respeito de seus serviços ou produtos. A empresa precisa estar atenta para o que é 

opinado e falado pois o cliente quando satisfeito é aquele cliente que provavelmente retornará. 

(PINTO, 2012). 

Além é claro de estabelecer interatividade nos relacionamentos entre as duas partes 

proporcionando uma troca de informação de forma dinâmica, personalizada e rápida. Torres 

(2009), contribui ao dizer que apesar dos relacionamentos levarem um tempo para se 

construírem, eles tendem a ser duradouros, isto é, o relacionamento construído acaba 

fidelizando o cliente o qual passa a ser um parceiro da empresa. Surge aí um ponto que se 

deve salientar a questão das empresas utilizarem como estratégia o marketing de 

relacionamento através das redes sociais. O marketing de relacionamento consiste justamente 

no processo em que a empresa assume para conhecer e entender melhor os seus clientes, 

através da confiança, credibilidade e segurança transmitida pela empresa. (FRANCO, 2016). 

O marketing através das redes sociais gera um alto impacto, sendo um investimento de 

baixo custo ou nenhum. Conhecer o cliente e oferecer recursos exclusivos são formas de 

aplicar essa estratégia nas redes sociais, como exemplo é o caso de oferta de brindes ou 

sorteios, uma forma que encanta e conquista o cliente, permitindo que o cliente lembre 

positivamente da marca ou da empresa. (FRANCO, 2016). Rosa e Kamimura (2012, p. 5) 

ressaltam ainda que: 

 A atividade mais utilizada nas redes sociais está voltada para a promoção 

da imagem de produtos ou serviços das empresas e do relacionamento com os 

clientes, através de campanhas de marketing com curtos períodos de duração, o 

produto ou serviço é lançado nas redes, esperando atrair seus consumidores através 

do lançamento de um novo produto ou marca, descontos promocionais, brindes, 

jogos, entre outras atividades, esta atração pode ser contagiante e espalhar-se para a 

lista de amigos deste usuário, essa disseminação da campanha é feita de graça pelos 

usuários, que nada estão recebendo em troca. 

 

Portanto, as redes sociais são utilizadas pelas empresas sendo como mais uma 

ferramenta para auxiliar na captação e atração dos consumidores. Pois campanhas de 

propaganda, patrocínio de influenciadores digitais, promoções, lançamentos são realizadas 

através delas para chamar a atenção dos clientes, o quais podem contribuir compartilhando as 

informações, gerando uma credibilidade e confiança, tonando a empresa mais conhecida. As 

empresas devem assumir as redes sociais para comunicação empresarial também, além de 
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serem usadas para campanhas promocionais e relacionamento com o cliente, a empresa deve 

assumir uma postura participativa e falar com seus consumidores sobre sua marca e seus 

produtos. (CATANHEDE, 2015). 

Torres (2009), sugere uma série de sete recomendações que devem ser seguidas pelas 

empresas na comunicação corporativa e em sua relação com as redes sociais. Como explica o 

quadro a seguir: 

Quadro  1 —  Sete recomendações as empresas na comunicação e relação com as redes sociais. 

Recomendações Descrições e aplicação das recomendações 

Monitorar tudo 
É estar atento a tudo que o consumidor está falando sobre a sua empresa nas 

redes sociais, monitorando e acompanhando o que está acontecendo nelas. 

Se conhecer melhor 

É importante definir as prioridades e o que mais importa para a empresa, ou 

seja, o que realmente ela valoriza, estando preparado para expor isso nas redes 

sociais. 

Ser social 
A empresa deve usar as mídias sociais para ser social, ampliar seu 

networking, se expondo e participando de tudo que acontece nelas. 

Comandar a festa 

É importante que a empresa comande a conversa, ou seja, comece a falar e a 

liderar discussões sobre fatos importantes de seu setor por meio de blogs e da 

participação em mídias sociais. 

Ser multimídia 

É importante que a empresa converta todo o seu material em versões de 

áudio, vídeo, imagem e texto e publique em todos os meios possíveis e 

disponíveis nas mídias sociais, principalmente, nas redes sociais. 

Continuar na mídia 
A empresa não deve abandonar a mídia convencional, mas direcionar seus 

esforços aos principais veículos de mídia online. 

Planejar 

É necessário criar uma estratégia de redes sociais que planeje sua empresa 

para se comunicar, mas também para enfrentar uma eventual crise de 

comunicação e imagem. Ela é inevitável, tendo a empresa que estar preparada 

para o que fazer. 

Fonte: Adaptado pela autora com base em TORRES, 2009 e CATANHEDE, 2015. 

 

 Referente a questão do monitoramento os donos, gestores que estão à frente do seu 

negócio podem utilizar várias ferramentas gratuitas ou até mesmo pagas disponíveis na 

internet, contudo, existem várias possibilidades de realizar esse monitoramento através de 

recursos disponíveis dentro das próprias redes sociais, como é o caso das marcações feitas 

pelos usuários e das hashtags. Os gestores podem realizar buscas por elas em várias redes 

sociais, até mesmo realizando uma pesquisa por determinada frase ou palavra-chave sem a 

utilização das hashtags pois algumas redes sociais permitem isso, como é o caso do Twitter. 

De acordo com a empresa Resultados Digitais, as redes sociais também servem para 

reforçar o posicionamento de sua marca ou empresa, além de servirem para divulgação do 

conteúdo do seu site e/ou blog. Sendo uma forma de realizar isso é criar seu próprio conteúdo, 
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sendo este relevante e voltado para as redes sociais, e não apenas divulgar o que já foi feito 

por outras mídias, o que demostra que se entende do que está falando, o que possibilita 

construir uma imagem de especialista diante do público. 

Como já explanado as redes sociais permitem gerar um relacionamento com os 

clientes de forma mais rápida, o que permite ao cliente tirar dúvidas e fazer reclamações. Essa 

agilidade que as redes sociais possibilitam tem seu lado positivo e negativo, são inúmeros os 

benefícios que elas proporcionam já anteriormente citados, mas resumidamente ela permite 

mais probabilidade de resolver os problemas e responder os questionamentos mais 

rapidamente, o que fortalece o relacionamento com a audiência. Em contrapartida, o potencial 

de viralização das redes sociais pode operar contra a empresa, caso não se dê a atenção 

necessária ao público-alvo. 

 Ainda de acordo com a empresa Resultados Digitais, é necessário que para utiliza-las 

como canal de comunicação a favor da empresa, é essencial que o profissional a frente do 

gerenciamento atenda prontamente ao seu público nas redes sociais. O mais importante, é que 

a empresa seja responsável, autentica e sincera na sua comunicação através das mídias sociais, 

consequentemente das redes socais, respondendo aos consumidores e adotando ações 

transparentes de correção quando algo sair errado. 
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3 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo é apresentada a metodologia utilizada para a realização deste estudo. 

Segundo Prodanov e Freitas (2013, p.14), a metodologia é uma disciplina que “estuda, 

compreende e avalia os vários métodos disponíveis para a realização de uma pesquisa 

acadêmica”. Além disso os autores ainda trazem os conceitos de metodologia: 

A metodologia, em um nível aplicado, examina, descreve e avalia métodos 

e técnicas de pesquisa que possibilitam a coleta e o processamento de informações, 

visando ao encaminhamento e à resolução de problemas e/ou questões de 

investigação. A metodologia é a aplicação de procedimentos e técnicas que devem 

ser observados para construção do conhecimento, com o propósito de comprovar sua 

validade e utilidade nos diversos âmbitos da sociedade.   

 

 Segundo os autores a metodologia visa possibilitar respostas a problemas e/ou obter 

conhecimento através da aplicação de procedimentos e técnicas afim de comprovar sua 

validade. De acordo ainda com Prodanov e Freitas (2013), a pesquisa cientifica é a realização 

de um estudo bem planejado, que irá sempre partir de uma problemática, ou uma dúvida na 

qual se busca uma resposta mais concretizada. Famesc (2012) corrobora ao dizer que a 

metodologia consiste da explicação minuciosa, detalhada, rigorosa e exata de toda ação 

desenvolvida no método (caminho) do trabalho de pesquisa. 

 

3.1 Classificação da Pesquisa 

 

A classificação da pesquisa científica é feita através de alguns critérios específicos 

como, por exemplo, Objetivo, natureza, abordagem, e procedimentos técnicos utilizados para 

a definição do estudo. O quadro a seguir mostra, de forma resumida, os principais aspectos 

metodológicos desta pesquisa. 
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Quadro  2 —  Estrutura metodológica da pesquisa. 

Aspectos Classificação Descrição 

1. Natureza 1.1 Básica 

Objetiva gerar conhecimentos novos, úteis para o avanço 

da ciência sem aplicação prática prevista. Envolve 

verdades e interesses universais. 

2. Objetivo do Estudo 2.1 Exploratória 

A pesquisa exploratória procura explorar um problema 

para fornecer informações para uma investigação mais 

precisa. Elas visam uma maior aproximação com o tema, 

que pode ser construído com base em hipóteses ou 

intuições. 

3. Procedimentos 

3.1 Pesquisa 

Bibliográfica 

Elaborada a partir de material publicado, com o objetivo 

de familiarizar o pesquisador ao tema abordado. São 

utilizados livros, revistas, publicações em periódicos e 

artigos científicos, jornais, boletins, monografias, 

dissertações, teses e etc. 

3.2 Pesquisa de 

Campo 

Objetiva conseguir informações e/ou conhecimentos 

acerca de um problema para o qual se procura uma 

resposta, ou de uma hipótese que se queira comprovar, ou 

ainda descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. 

4. Abordagem do 

problema 
4.1 Qualitativa 

Preocupa-se com aspectos da realidade que não podem ser 

quantificados, centrando-se na compreensão e explicação 

da dinâmica das relações sociais. 

Fonte: Adaptado de Prodanov e Freitas (2013); Gil (2008). 

 

Para o desenvolvimento desta pesquisa o presente estudo apresenta abordagem 

qualitativa. Sobre este enfoque, Prodanov e Freitas (2013) considera que há uma relação entre 

o mundo real e o sujeito, ou seja, existe um vínculo indissociável entre o mundo subjetivo e a 

subjetividade do sujeito que não pode ser traduzida em números. A qual não necessita do uso 

de métodos e técnicas estatísticas. Segundo Chiapetti (2011, p. 144) “uma característica 

importante das pesquisas qualitativas é que são exploratórias, ou seja, incentivam os sujeitos a 

pensarem livremente sobre algum tema, objeto ou conceito.”. Para Guerra (2014), nessa 

abordagem, o pesquisador objetiva aprofundar-se na compreensão dos fenômenos que estuda, 

sendo as ações dos indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente ou contexto social, 

interpretando-os segundo o ponto de vista dos próprios sujeitos que participam da situação, 

sem se preocupar com importância numérica, generalizações estatísticas e relações lineares de 

causa e efeito. Tornando-se a vertente mais viável para responder os objetivos desse estudo.  

Quanto aos seus objetivos, a pesquisa apresenta-se como exploratória, segundo Gil 

(2008, p. 27) “são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar visão geral, de tipo 

aproximativo, acerca de determinado fato”. De acordo com Vieira (2017) a pesquisa 
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exploratória visa proporcionar uma maior familiaridade com o problema pesquisado, assim 

como o nome sugere, procura explorar um problema ou uma situação afim de prover critérios 

e compreensão.  Gil (2008), acrescenta que habitualmente elas envolvem levantamento 

bibliográfico e documental, entrevistas não padronizadas e também estudos de caso. 

Finalizando o delineamento metodológico, foi escolhido pesquisa de campo, dentre as 

modalidades de pesquisa, buscando atingir os objetivos propostos. De acordo com Siena 

(2007, p. 69): 

O delineamento do estudo apresenta semelhanças com levantamento, diferenciando-

se deste em vários aspectos: o levantamento tem maior abrangência e o estudo de 

campo maior profundidade; o levantamento procura ser representativo de uma 

população, enquanto o estudo de campo visa mais o aprofundamento do problema 

proposto. 

 

O que evidencia a busca por se aprofundar em informações acerca do estudo ou fato 

proposto. Prodanov e Freitas (2013), contribuem ao dizer que a pesquisa de campo é a técnica 

utilizada na qual objetiva conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema 

para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queira comprovar, ou ainda 

descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles. O autor relata ainda que consiste na 

observação de fatos e fenômenos esses tais como ocorrem espontaneamente, na coleta de 

dados relacionados a eles e no registro de variáveis que se presumem relevantes, para serem 

analisadas.  

No que se refere aos demais procedimentos técnicos, este estudo desenvolveu-se 

inicialmente através de levantamento bibliográfico e posteriores entrevistas. Estas etapas 

serão abordadas na posterior subseção.  

 

3.2 Procedimentos e Instrumento para Coleta de Dados 

 

Inicialmente, com o objetivo de conhecer e aprofundar o conhecimento acerca do 

tema, a literatura foi examinada por meio de diversas fontes bibliográficas, como livros, 

artigos de periódicos, dissertações e materiais disponibilizados na Internet. Conforme 

indicado por Gil (2008, p. 50), a pesquisa bibliográfica permite ao pesquisador “a cobertura 

de uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar 

diretamente”. Segundo Prodanov e Freitas (2013), o pesquisador recorre a múltiplas fontes de 
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dados e a diversos métodos de coleta, como observações diretas e indiretas, entrevistas, 

narrativas, registros de áudio e vídeo, diários, cartas, documentos e entre outros.  

Os dados deste estudo foram coletados através de entrevistas, que segundo Gil (2008, 

p.109), “pode-se definir como a técnica em que o investigador se apresenta frente ao 

investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam à 

investigação.”. Os autores Ribas e Fonseca (2008), contribuem ao dizer que é uma 

comunicação verbal, onde são feitas perguntas oralmente, onde o pesquisador faz o registro 

das respostas, se o entrevistado assim permitir, tendo o papel de ouvinte, apenas coletando as 

informações. As entrevistas podem apresenta um roteiro a ser seguido, Gil (2008) diz que a 

entrevista estruturada progride a partir de uma relação fixa de perguntas, cuja ordem e redação 

permanece inalterável para todos os entrevistados, e podem ainda ser semiestruturadas, onde 

segundo Guerra (2014), “o roteiro pode possuir até perguntas fechadas, geralmente de 

identificação ou classificação, mas possui principalmente perguntas abertas, dando ao 

entrevistado a possibilidade de falar mais livremente sobre o tema proposto.”. Portanto, sendo 

dessa maneira realizada neste presente estudo.  

 

3.3 Os locais de estudo 

 

Procurando alcançar os objetivos propostos nesta pesquisa, foram objeto de estudo 07 

empreendimentos, sendo entrevistados os profissionais responsáveis à frente de cada um 

deles, todos localizados na região sul na Cidade de Porto Velho, Rondônia. A escolha desses 

locais para pesquisa se deu pelo critério de que as empresas precisavam utilizar as redes 

sociais como ferramenta de marketing digital em seu negócio.  

As empresas entrevistadas foram de diversos segmentos, que através delas foi possível 

conhecer as características de cada uma e como elas têm utilizado as redes sociais quanto 

ferramenta de marketing digital como estratégia empresarial e saber também qual é a 

influência que as redes sociais possuem para esses negócios, possibilitando também a 

compreensão e interpretação acerca das demais informações apuradas. 
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3.4 Análise de conteúdo  

 

Para este estudo, as informações coletadas nas entrevistas foram registradas através do 

gravador de voz disponibilizado no aparelho celular, transcritas na íntegra para o programa de 

computador Microsoft Word, posteriormente foi utilizada a técnica de análise de conteúdo. 

Segundo Guerra (2014), nessa técnica são conhecidas várias modalidades de análise de 

conteúdo, sendo elas: lexical, de expressão, de relações, de enunciado e temática. Dentre essas 

modalidades citadas, este estudo é baseado na análise temática.  Que segundo Bardin (2009), 

essa análise deve ter como ponto de partida uma organização, que se organizam em torno de 

três orientações: a pré-análise; a exploração do material; e, por fim, o tratamento dos 

resultados: a inferência e a interpretação. 
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Nesta seção são apresentados os conteúdos analisados da pesquisa que deu-se com os 

gestores das sete empresas estudas, todas localizadas na região sul da cidade de Porto Velho, 

Rondônia.  

 

4.1 Caracterização das empresas 

 

As redes sociais possibilitam que diversos segmentos e tipos de empresas no mercado 

as utilizem, pois nas redes sociais não há assuntos específicos, são abordados diversos 

assuntos e elas são utilizadas por diversos públicos, o que permite que diversos segmentos de 

mercados estejam presentes. De acordo com as entrevistas realizadas com as empresas pode-

se evidenciar diferentes segmentos em que as empresas utilizam as redes sociais como forma 

de ferramenta de marketing e consequentemente como interação com o cliente. Foram 

classificadas sendo correlacionadas a uma letra do alfabeto para cada tipo de empresa 

entrevistada para melhor compreensão, conforme o quadro 3 abaixo. Sendo adotada essa 

classificação ao longo de toda a pesquisa.  

Quadro  3 — Empresas entrevistadas. 

Correlação Tipos de Empresas  

A Salão de Beleza 

B Clínica Odontológica 

C  Loja de Confecções 

D  Loja de Confecções 

E Loja de Confecções e Acessórios  

F Loja de Acessórios para Celulares e Eletrônicos 

G Loja de Acessórios Femininos e Maquiagem  

Fonte: elaborado pela autora com base em dados da pesquisa. 

 

A primeira empresa correspondente a letra A, refere-se a um salão de beleza que atua 

no mercado desde o ano de 2012, o ano de sua inauguração. Foi um empreendimento 

idealizado pela dona juntamente com sua irmã, as quais abriram o negócio. O qual atualmente 

não conta mais com o vínculo da irmã como sócia, sendo exclusivo da proprietária. Desde o 
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surgimento do salão a dona ampliou o seu negócio apenas uma vez, em maio do ano de 2016, 

mudando o salão para um outro local maior onde se encontra atualmente localizado na 

principal avenida da Região Sul de Porto Velho, Rondônia. 

A proprietária é responsável por administrar o salão e respectivamente as redes sociais 

do estabelecimento e possui alguns cursos de especialização na área de beleza e estética. O 

salão trabalha com diversos serviços voltados para a beleza dos cabelos (cortes, alisamento, 

shampoo, tintura, hidratação, escova, etc.), trabalha com micropigmentação em sobrancelhas, 

limpeza de pele e possui serviços de manicure e pedicure. Possui seis funcionários, quatro 

cabelereiros, duas manicures/pedicures. Sendo a própria dona uma das cabelereiras e 

responsável pela parte da micropigmentação e limpeza de pele. Caracteriza-se como 

microempresa  *.  

A empresa correspondente a letra B, trata-se de uma clínica odontológica que atua 

desde 2013, que possui duas unidades, sendo a unidade a qual foi pesquisada localizada na 

principal avenida da Região Sul da cidade e a outra localizada na região leste da cidade. A 

clínica possui dois sócios, sendo um deles uma das dentistas que compõe o quadro de 

funcionários, na unidade pesquisada possui no total quatro funcionários, duas dentistas, uma 

biomédica e uma secretária. A clínica é administrada pelos sócios mencionados, sendo a 

dentista proprietária responsável pela gestão das redes sociais da clínica, a clínica que foi 

pesquisada possui páginas exclusivas para cada uma das unidades nas redes sociais. 

Na clínica além de se trabalhar com diversos serviços voltados para a área 

odontológica como (ortodontia, profilaxia, obturação, periodontia, endodontia, próteses, 

clareamento, implante e cirurgias odontológicas em geral), trabalha-se também na área da 

estética com micropigmentação e designer de sobrancelhas, limpeza de pele. Possui 

procedimentos para tratamento da pele como peeling e skinbooster, microagulhamento capilar 

e facial, micropuntura (procedimento que trata de estrias), escleroterapia (remoção de 

microvasos), massagens, preenchimento, botox e procedimento cirúrgico de bichectomia. 

Caracteriza-se como microempresa. 

A empresa correspondente a letra C, trata-se de uma loja de roupas que foi criada em 

1993, quando ainda a proprietária revendia suas peças em uma pequena loja na sua própria 

casa. Com o passar dos anos o negócio foi crescendo e por decorrência desse fato a 

                                                 
* As empresas foram caracterizadas segundo o critério do IBGE para classificação do porte das empresas de 

comércio e serviços quanto ao número de funcionários, que segundo o instituto até 9 empregados se classifica 

como micro, de 10 a 49 como pequena, de 50 a 99 média e mais de 100 empregados grande. 
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proprietária do negócio ampliou a loja mudando para onde se encontra atualmente, na 

principal avenida da região sul da cidade. O empreendimento é caracterizado como o negócio 

familiar, pois a proprietária juntamente com o seu esposo também proprietário administram e 

contam com a ajuda da sua filha também nos negócios e na gerência da loja, na parte do 

atendimento, cadastro dos produtos, controle e outros procedimentos, sendo a filha 

responsável pela gestão das redes sociais da loja. A loja oferece confecções atendendo a todos 

os públicos, possuindo moda masculina, feminina, infantil e infanto-juvenil. Conta ao todo 

com sete funcionários, sendo os donos e a filha na parte da gerencia da loja e quatro 

vendedoras. Caracteriza-se como microempresa.   

A empresa que se refere a letra D, trata-se de outra loja de roupas que foi aberta no 

ano 2000, pelo atual proprietário, o qual desempenha várias funções na loja, como no 

atendimento, compras de mercadoria, na área financeira, porém a gestão das redes sociais é 

realizada pelas funcionárias da loja, as vendedoras, mas com o consentimento e crivo do 

mesmo. A loja oferece confecções para o público adulto, com moda masculina e feminina, 

conta no total com sete funcionários em seu quadro, sendo cinco vendedoras, a gerente e o 

dono. Caracteriza-se também como microempresa.  

A empresa que corresponde a letra E, trata-se de uma loja de roupas, produtos 

importados e acessórios, aberta no ano de 2016, localizada atualmente na principal avenida da 

Região Sul da cidade, pois anteriormente a dona revendia as suas peças em sua residência. A 

proprietária é a gerente e está sempre no comando da loja é responsável pelas aquisições dos 

produtos, os pagamentos, conduz e recepciona o atendimento, conta com auxílio de 

vendedoras, tendo um funcionário que trabalha de segunda a sábado e também pessoas que 

prestam serviço somente de um dia na loja, somente aos dias de sábado, que apresenta mais 

movimento. E nas sextas, aos sábados e até mesmo aos domingos no período de final de ano e 

em datas comemorativas. 

A proprietária é responsável pela gestão das redes sociais da loja e conta com a ajuda e 

opinião de um casal de amigos publicitários. A loja oferece confecções, lingeries, roupas 

voltadas exclusivamente para o público feminino adulto, tendo peças de todos os tamanhos 

para atender sua clientela, do tamanho PP ao plus size, trabalham também com relógios, 

óculos femininos e perfumes importados para o público feminino e masculino. Caracteriza-se 

como microempresa.  
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A empresa correlacionada a letra F, trata-se de uma loja de capas e acessórios para 

celulares e eletrônicos. A empresa possui cinco unidades na cidade de Porto Velho, é uma 

franquia tendo outras unidades em Ariquemes, Cacoal, Jaru, Ji-Paraná, Vilhena, Ouro Preto 

do Oeste e uma unidade em Uberlândia. Possui duas unidades na região Sul da cidade, a loja a 

qual se deu a entrevista foi em uma dessas duas unidades, sendo a loja pesquisada 

reinaugurada neste ano de 2017, pois com o objetivo de buscar atender melhor o cliente e pela 

crescente demanda o proprietário ampliou a loja abrindo outra unidade na busca de ampliar a 

outra loja já presente na localidade deste de 2016.   

As lojas possuem páginas exclusivas para suas unidades nas redes sociais. Apesar de 

ser uma franquia a gestão das redes sociais é feita conjuntamente entre o gerente da loja com 

o auxílio dos funcionários da mesma, que possui duas vendedoras, uma funcionária no caixa e 

um gerente na unidade pesquisada. A empresa oferece acessórios para celulares, capas para 

celular e tablet, películas de todos os tipos, Fones de ouvido, caixa de som, carregadores 

portáteis e etc. Caracteriza-se como pequena empresa. 

A última empresa retratada pela letra G, se trata de uma loja de acessórios femininos e 

maquiagem, inaugurada em 2010 na principal avenida da região Sul da cidade. A loja se trata 

de uma franquia que está presente na sua maioria no Nordeste em Natal, Fortaleza, Maranhão 

e Tocantins. A proprietária viu oportunidade na cidade com a ascensão da construção das 

usinas hidrelétricas na região na época. Está à frente da loja, desempenha várias funções, está 

presente no atendimento do caixa, é responsável por compras de mercadoria, na área 

financeira, realiza pagamentos e dentre outras funções. A gestão das redes sociais é realizada 

por ela conjuntamente com o auxílio dos funcionários, a qual possui quatorze funcionários, 

distribuídos entre uma gerente, sete vendedoras, duas funcionárias no caixa, duas no estoque e 

contando também com dois fiscais de loja. A loja oferece produtos de maquiagem, vários tios 

de bijuterias, acessórios, óculos, produtos voltados para o público feminino. A empresa se 

caracteriza como pequena empresa. 

 

4.2 Análise Geral  

 

Para analisar a influência das redes sociais nas empresas e conhecer como elas 

utilizam as redes sociais como fermenta de marketing digital nos seus respectivos negócios, 

para atrair, comunicar e fidelizar clientes, é apresentado de forma detalhada tudo o que foi 
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abordado pelos gestores das empresas fazendo uma correlação com o que os autores da área 

abordam sobre o tema, possibilitando análises que permitam chegar ao objetivo do estudo 

proposto.  

 

4.2.1 Meios de divulgação das empresas 

 

Inicialmente no quadro 4, é possível visualizar os principais meios de divulgações 

considerados pelos gestores quando foram questionados a responder qual era na sua opinião o 

principal meio de divulgação utilizados por elas atualmente. 

 

Quadro  4 — Principais meios de divulgações considerados pelos gestores das empresas. 

Empresas Principais meios de divulgações 

A WhatsApp e Facebook 

B Facebook 

C Instagram e Facebook 

D Facebook 

E Instagram, Facebook e WhatsApp 

F Televisão e Facebook 

G Instagram , Facebook e WhatsApp 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados da pesquisa. 

 

As empresas citadas que utilizam o Facebook também utilizam conjuntamente o 

Messenger, com exceção da empresa A. Apesar do critério de escolha dos locais para 

pesquisa ter se dado pelo critério de que as empresas precisavam utilizar as redes sociais 

como ferramenta de marketing digital em seu negócio, pode observar-se, portanto, que 

segundo os gestores, o foco da divulgação em quase sua totalidade se encontra nas redes 

sociais para essas empresas, especialmente, no Facebook. Apenas uma empresa apontou como 

principal meio de divulgação uma mídia tradicional, como foi o caso da televisão citada pela 

empresa F no quadro acima, sendo que essa, por sua vez utiliza conjuntamente o uso de uma 

rede social, a qual julga também como sendo principal meio de divulgação sua empresa 

também, sendo que a qual teve certa dificuldade em saber mensurar qual seria o principal 

meio de divulgação. 
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O que pode ser evidenciado quando o entrevistado fala “Atualmente hoje o principal 

meio que recebe assim um maior fluxo de gente é pela televisão, em segundo lugar o 

facebook, as vezes entra um pouco em conflito devido a maioria das pessoas usarem mais o 

facebook do que assistir à televisão, então é entre esses dois lados, que é o facebook e a 

televisão.”. (Informação verbal). Foi questionado também se utilizavam outras redes sociais e 

outros meios de divulgação, além desses meios as quais julgaram como sendo os principais 

meios de divulgação da empresa. Dentre elas apenas três empresas apresentaram outros meios 

de divulgação e uso de outras redes sociais que foi o caso das empresas B, E e F.  

A empresa B, anuncia por meio de uma mídia tradicional, que é pela televisão. E pelo 

Google Adwords, que são anúncios pagos no google e em sites de tele listas online, a empresa 

utiliza também outras redes sociais que são o Instagram e WhatsApp. A empresa E, divulga 

também por meio de patrocínios a artistas e pessoas influentes locais, as quais em eventos 

divulgam que estão vestindo as roupas da loja, ela não utiliza outras redes sociais, além das 

que foram mencionadas por ela inicialmente. A empresa F como já explanado anteriormente, 

utiliza a televisão, mas também utiliza rádio como meio de mídia tradicional, ela utiliza outras 

redes sociais também como o Snapchat, Twitter e Instagram.  

As outras quatro empresas restantes, A, C, D e G não possuem outros meios de 

divulgação e só utilizam as redes sociais, como principais meios de divulgação atuais. O que 

foi constatado curiosamente, é que essas quatro empresas dependem somente dessas 

ferramentas para divulgação do seu negócio. Todas as empresas que utilizam somente as 

redes sociais como única ferramenta de divulgação para o seu negócio, anteriormente já 

utilizaram outros meios de divulgação, sendo apontado dois motivos que levaram a não 

utilizarem mais. O primeiro motivo é por declararem que as redes sociais funcionam como a 

melhor forma de divulgação e o segundo é fator financeiro.  

O que pode ser constatado quando essas empresas relatam nas entrevistas, como é caso 

das empresas A, C, D e G que só utilizam as redes sociais, quando dizem respectivamente 

“Hoje estamos mais é na internet mesmo, com WhatsApp e na página no facebook, eu acho 

que é o que funciona mais, eu já tentei entregar panfletos e não adiantou muito, coloquei carro 

de som, mas o que mais funciona é a internet mesmo” (Informação verbal). “Com essa crise 

enxugou-se muito a questão do uso de outras mídias, se fazia muita propaganda, muita mídia 

em televisão, rádio, outdoor, patrocínio só que como a situação financeira não está muito boa, 

estamos fazendo só nas redes sociais mesmo, que é o mais em conta” (Informação verbal). 

“Como a televisão se tornou muito cara, muito inviável, partimos por esse meio que é o mais 
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fácil, que é o que mais hoje se utiliza, que o mundo inteiro hoje está utilizando e a gente 

procurou além do mais fácil o mais econômico” (Informação Verbal). “A gente até tinha tevê, 

rádio, só que a gente cancelou que o que dá mesmo é pelas redes sociais, que mais flui é pelas 

redes sociais” (Informação verbal).  

Para Morais (2012) e Carvalho (2014) os dois autores falam que a utilização para as 

empresas dos modos convencionais não é mais tão abrangente para conquistar o novo público 

que está sempre online na denominada era “Always on”, esse novo consumidor digital, que 

somente o seu uso não são tão eficazes, tendo as empresas assim a necessidade de investir em 

marketing digital, marketing nas redes sociais. Portanto, o que pode ser visto, é a importância 

e dependência das redes socais para boa parte dessas empresas como forma de divulgação. 

 

4.2.2 Finalidade de utilização das redes sociais 

 

Quando indagado aos entrevistados a finalidade de utilização das redes sociais em sua 

empresa, a maioria dos gestores relataram que utilizavam as redes sociais objetivando a 

divulgação do seu produto, como foi o caso das empresas A, C, D, E e G, logo o que gera o 

entendimento de que elas objetivam ao primeiro momento somente atrair a clientela. Não 

possuem a preocupação de criar uma interação maior com os seus seguidores ou criar uma 

relação com eles.  

De acordo com Muniz (2017), ao entender um pouco melhor quem são as pessoas para 

quem se quer vender e negociar ou qual é o perfil do público com o qual a empresa gostaria 

de se relacionar, é possível direcionar o conteúdo postado para alcançar essas pessoas. Como 

contribui Gil7 (2013 apud LOPES, 2015) com o pensamento ao dizer: 

Mais do que angariar fãs, as plataformas sociais possibilitam a coleta de 

informações sobre comportamento, localização e preferência dos indivíduos de 

maneira mais rápida e barata. Com estes dados, as empresas podem entender os 

desejos e necessidades de seus consumidores para definir estratégias de negócio, 

marketing e desenvolvimento de produtos. 

 

Segundo Muniz (2017), além de serem utilizadas para conquistar novos clientes, as 

redes sociais funcionam muitas vezes como principal elo entre a empresa e o consumidor 

                                                 
7 GIL, Antonio. Os negócios e as redes sociais. Disponível em http://www.endeavor. 

org.br/artigos/operacoes/tecnologia-internet-negocios-online.  

http://www.endeavor/
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sendo seu principal canal de comunicação em muitos casos, elas também funcionam para 

atender da melhor forma as necessidades do seu público alvo. No caso das empresas B e F, 

além do interesse em divulgação, demostraram ter mais interesse em buscar gerar mais 

interação e se relacionar mais com o cliente. Pelo fato de produzir e publicar conteúdo com 

finalidade de proporcionar conhecimento para os seus clientes em relação aos produtos e 

serviços em que oferecem, uma vez que realizam postagens explicando como funcionam os 

serviços como é o caso da empresa B, a clínica e a empresa F explica a funcionalidades de 

aparelhos celulares, divulgando dicas de aplicativos por se tratar de uma loja de acessórios 

para celular. Possibilitando assim maior interação com os seguidores.  

 

4.2.3 Razões que incentivaram as empresas a investirem na área de Marketing 

Digital/Redes Sociais   

 

Os gestores destacaram algumas razões que levaram a investir no marketing digital, 

mais precisamente nas redes sociais. Dentre as razões apresentadas segundo a visão dos 

entrevistados foram possíveis ser levantadas as seguintes: o rápido retorno e a facilidade de 

chegar ao cliente que as redes sociais possibilitam, a maior visibilidade e abrangência que elas 

alcançam e o custo baixo, em decorrência das mídias tradicionais demandarem um alto 

investimento, nas redes sociais é zero ou muito mais baixo. Essas empresas ressaltaram que as 

redes sociais o retorno é muito mais rápido, a resposta do cliente é mais rápida, o que pode ser 

evidenciado no trecho em que a empresa B declara “hoje nem todos assistem televisão, mais 

todos tem um smartphone que tem acesso a internet e as redes sociais, então por essa razão, se 

têm um grande número de pessoas visualizando o seu produto, a sua empresa.”. (Informação 

verbal) 

A empresa E também ressalta essa percepção e destaca o baixo custo quando diz 

“Além de ser um meio gratuito, é um meio que todos têm livre acesso. Já investi com 

propaganda na loja, só que o retorno da propaganda demora mais do que a rede social, nas 

redes sociais a pessoa está o tempo todo ligada ao celular é muito mais fácil, já a televisão não 

acontece assim, as vezes as pessoas passam o dia fora, daí quando chega em casa ela vai 

assistir à novela, ela não vai assistir a propaganda ali, o canal de propagandas, essas coisas, 

então foi daí que eu já cortei a questão de investir nessa mídia tradicional, porque além dela 

ser cara não estava trazendo um retorno.” (Informação verbal). A empresa D ressalta também 
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a questão do alto custo das mídias tradicionais, a qual diz que deixou de usá-las justamente 

por decorrência desse fator e começou a utilizar as redes sociais por serem de fácil acesso e 

mais em conta.  

A empresa G ressalta “O retorno das redes sociais, o retorno é bem maior do que 

qualquer outro no momento né, se você fizer um vídeo ao vivo na televisão você só vai 

abranger naquela hora e naquele momento, se você opta por fazer uma gravação num jornal 

muitas vezes você nem olha, nem está ali, e se você colocar nas redes sociais uma hora 

depois, dias depois você pode ver.” (informação verbal). A empresa C destaca que o retorno é 

muito mais rápido em decorrência de que quando é postado um produto nas suas redes 

sociais, acontece muitas vezes de na mesma hora o cliente já ligar e pedir para separar a 

mercadoria assim que é postado o produto e compra-o, sendo muito rápido e alcançando de 

forma mais rápida que a mídia da televisão e do que o rádio. 

A empresa A, também aponta a razão do retorno. Já a empresa F levanta a razão da 

visibilidade que as redes sociais trazem, quando faz uma analogia utilizando um proverbio 

popular para ilustrar a razão que incentivou ao uso das redes sociais, quando diz “ O incentivo 

é que como diz aquele venho ditado quem não é visto não é lembrado, então a gente precisa 

ser visto, para saber que a gente existe, então existe uma necessidade da empresa, 

independentemente de como ela seja, de onde ela seja, de divulgar para as pessoas saberem 

que existe, se não como vai crescer se ninguém conhece.” (Informação verbal). 

Longhi (2017) o autor confirma que houve uma mudança no comportamento das 

pessoas, houve um estreitamento tanto no convívio e nas suas opiniões, elas assistem menos a 

televisão e consequentemente assiste menos as propagandas, ouve menos a rádio e leem mais 

notícias pela internet através das redes sociais. Sabe-se que na realidade discordando um 

pouco do que foi dito, nem todos possuem um smartphone com acesso à internet no Brasil 

hoje, mas sabe-se que o número de usuários da internet e consequentemente a utilização do 

uso das redes sociais vem aumentando cada vez mais rápido e se tem um grande número de 

pessoas cada vez mais utilizando a internet e as redes sociais, com uma maior facilidade de 

acesso, como informa a ONU com os dados no caso do Brasil que o número de usuários da 

internet tem aumentado. Entre o período 2012-2015, as taxas de crescimento anual de uso da 

internet ficaram entre 4% e 6%, tendo alcançado cerca de 120 milhões de usuários da internet 

no ano de 2015. (ONU, 2017).  
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Leão (2015) destaca algumas vantagens já mencionadas pelos gestores, tais como: 

notoriedade da marca, fidelização, mais vendas; imagem positiva; aumento do tráfego; e a 

última vantagem é o custo reduzido, pois como por norma as redes sociais são gratuitas, a 

empresa não possui custos para iniciar sua participação nelas. Visualizando isso pode-se 

perceber a facilidade de chegar ao cliente, já que graças ao alcance proporcionado na 

divulgação pelas redes sociais é possível ultrapassar as barreiras geográficas, tanto dentro 

como fora do Estado, tendo a possibilidade de visualização  e alcance muito maior e mais 

rápido de clientes e até possíveis clientes bastando apenas ter uma conta nas redes sociais, 

para poder pesquisar e acessar o perfil da empresa, passando assim a acompanhar e conhecer 

tudo que é divulgado pela empresa. Portanto para a maioria dos entrevistados os principais 

motivos que os levaram a investir em redes sociais foram o rápido retorno e a facilidade de 

chegar ao cliente, maior visibilidade e abrangência e o baixo custo.  

 

4.2.4 Forma de utilização das redes sociais como canal de marketing e comunicação 

  

Em resposta a indagação a empresa A, declara realizar a postagem de fotos dos 

cabelos das clientes com as suas respectivas autorizações e posta fotos dos produtos de beleza 

do salão. Realiza essas postagens esporadicamente conforme surge oportunidade e 

autorização dos clientes, são realizadas para promover a divulgação dos serviços e produtos e 

promoções. No perfil do Facebook estão disponibilizados os números fixos e de WhatsApp, 

endereço e horário de atendimento do salão, ou seja, a partir do que é divulgado na rede 

social, o cliente tem a possibilidade de entrar em contato com a empresa, principalmente 

através do WhatsApp, que passa a funcionar como um canal de comunicação entre a empresa 

e o consumidor.  

A empresa B, trata-se da clínica odontológica, realiza através das redes sociais as 

postagens de fotos mostrando o endereço, o horário de atendimento, formas de pagamento e 

os contatos inclusive do WhatsApp também e os serviços que a clínica oferece, devido a 

algumas restrições impostas pelo conselho de odontologia com relação a divulgação de 

procedimentos expondo os clientes a empresa possui uma certa dificuldade em expor os seus 

serviços de maneira em que gostariam, referente a área da odontologia, porém na área da 

estética eles tem uma possibilidade maior de divulgação, pois não há esse impasse segundo o 

gerente. A empresa também não possui horários pré-fixados nas postagens ou uma frequência 



61 

 

de tempo certo entre as postagens. São utilizadas para promover a divulgação dos serviços e 

promoções e é utilizada também para explicar através das postagens aos seus seguidores 

alguns dos serviços que a clínica possui. 

A empresa C divulga as fotos das roupas, é publicado tanto as fotos que a própria loja 

faz quanto fotos de outras fontes que geralmente são disponibilizadas pelos fornecedores 

mostrando a mercadoria da loja, também publicam eventuais promoções. As postagens são 

realizadas para promover a divulgação das roupas, as promoções, lançamento de coleções, 

informar sobre convênios que a loja possui. A empresa é assídua nas postagens, mas não há 

um planejamento das postagens quanto a um horário ou intervalo, nem é pré-fixado tempo 

para realização das postagens. A empresa não utiliza o WhatsApp, interage somente aos 

comentários nas postagens, quando é feita alguma pergunta por algum cliente geralmente 

relacionada a tamanhos e valores das peças.  Responde também a eventuais mensagens diretas 

deixadas pelos clientes, no caso do Facebook mensagens deixadas através do aplicativo 

Messenger e mensagens diretas através do Instagram que são as redes que a loja utiliza.  

A empresa D divulga as fotos das roupas no Facebook, que e a única rede social que a 

empresa possui no momento. É publicado também tanto as fotos que a própria loja faz, quanto 

fotos de outras fontes mostrando a mercadoria da loja, publicam eventuais promoções, e as 

postagens são realizadas para promover a divulgação das roupas, as promoções, mas em geral 

só para exposição das peças que a loja possui. A empresa não possui assiduidade nas 

postagens diárias e também não possui um horário ou intervalo determinado ou pré-fixado de 

tempo para realização das postagens. Essa empresa também não utiliza o WhatsApp como 

ferramenta de comunicação, interage somente aos comentários nas postagens do facebook 

quando é feita alguma pergunta de algum cliente geralmente relacionada a tamanhos e valores 

do produto. Responde também a mensagens diretas deixadas pelos clientes no aplicativo de 

mensagens do Facebook, o Messenger.  

A empresa E divulga somente fotos tiradas por autoria deles mesmo, as redes sociais 

são utilizadas para divulgação dos produtos, promoções, lançamento de coleções. Tem 

frequência nas postagens no Instagram e no Facebook e obedece a um planejamento quanto 

ao intervalo de tempo pré-fixado entre as postagens. Utiliza o WhatsApp, sendo esse um dos 

principais meios de comunicação com os clientes, a qual opta por realizar divulgação de fotos 

dos produtos para a lista de clientes cadastrados por meio de grupos e de forma individual, 

divulgando as novidades das coleções, e dentre outras. Opta por seguir o mesmo estilo de 
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postagens deixando as páginas harmoniosas, possibilitando melhor visibilidade para os 

clientes.   

Quanto a empresa F ela realiza a divulgação das fotos e vídeos dos produtos da loja, 

utilizando conteúdo da internet e conteúdo produzido por eles mesmo, como fotos dos 

produtos da loja. Fazem publicações mostrando a funcionalidade de produtos e dicas de uso 

de aplicativos para os seus seguidores. Procuram instigar a interação dos clientes com a 

página ao postarem fotos com trechos cômicos relacionados ao universo da loja, 

possibilitando aos clientes marcarem outros usuários ou comentarem a postagem, aumentando 

assim a interação dos clientes com a loja e atraindo-os mais para conquistar a sua fidelização. 

Não obedecem a uma frequência fixas de horários de postagens ou algum intervalo de tempo 

pré-fixado da frequência nas postagens, e procuram ser assíduos nas postagens. Utilizam o 

WhatsApp como canal de comunicação, além do aplicativo Messenger e pelo Instagram 

também, para responder apenas ao contato do cliente, quando este solicita alguma informação 

relacionada aos produtos ou afins.  

A empresa G realiza postagem de fotos dos seus produtos, realiza a postagem de 

pequenos vídeos onde faz a apresentação dos produtos, transmissões ao vivo, não possui 

frequência nas postagens, passando um intervalo de tempo muito grande entre uma postagem 

e outra, o que também não apresenta uma frequência fixas de horários de postagens ou algum 

intervalo de tempo pré-fixado na frequência dessas postagens. As postagens nas redes sociais 

da empresa são realizadas para promover a divulgação dos produtos, promoções, lançamento 

de novos produtos.  Utilizam o WhatsApp também como canal de comunicação e divulgação, 

a qual opta por realizar divulgação de fotos dos produtos para a lista de clientes cadastradas 

de forma individual também, divulgando as novidades dos produtos da loja.   

Vale salientar que todas as empresas divulgam em seus perfis os dados da empresa 

quanto ao endereço, contato e horário de funcionamento. Percebe-se que a maioria das 

empresas entrevistadas veem as redes sociais apenas para divulgação, deixando de lado a 

busca por construir uma relação de comunicação a fim de buscar cativar o cliente para que 

assim possa fidelizar o mesmo. Muniz (2017), fala da importância de possuir assiduidade, de 

estar presente. Para o autor é muito importante que a empresa possui assiduidade nas 

postagens e não pode ser abandonado. Um perfil que não é constantemente atualizado faz com 

que os seguidores percam cada vez mais interesse, pois se as pessoas estão seguindo existe 

um interesse pelo seu perfil e pelo negócio, e esperam postagens de novos conteúdos. 
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Possuir um calendário de postagem ajuda no controle maior sobre as postagens e 

contribuindo para que se tenha um fluxo contínuo de publicações. A autora defende ainda, o 

poder de observação quanto aos assuntos de destaques e tendências que ocorrem no momento 

para aproveitar essas oportunidades e gerar produção de conteúdo utilizando linguagem 

espontânea com o seu público e de forma clara.  A empresa Resultados Digitais, também 

contribui ao ressaltar que as redes sociais também servem para reforçar o posicionamento de 

sua marca ou empresa, além de servirem para divulgação do conteúdo do seu site e/ou blog. 

Sendo uma forma de realizar isso é criar seu próprio conteúdo, sendo este relevante e voltado 

para as redes sociais, e não apenas divulgar o que já foi feito por outras mídias, o que 

demostra que se entende do que está falando, o que possibilita construir uma imagem de 

especialista diante do público.  

 

4.2.5 Benefícios e malefícios gerados a empresa em relação ao uso das redes sociais como 

canal de marketing e comunicação 

 

Quando indagado aos gestores a respeito dos benefícios observados com o uso das 

redes sociais gerados a empresa como canal de marketing e comunicação os principais 

benefícios apresentados pelos gestores nas entrevistas foram: 

 A maior visibilidade e o aumento de clientes que elas proporcionam a empresa; 

 Maior e comodidade para o cliente de ter conhecimento e acesso aos produtos 

da loja, pois o cliente não fica mais limitado a ter que ir à loja para conhecer os 

produtos; 

 O menor tempo de atendimento na loja, pois como muitas vezes o cliente já vai 

à loja com um interesse em um produto específico (que ele viu divulgado nas 

redes sociais), o que proporciona as vendedoras agilizar e direcionar o 

atendimento; 

 A rapidez que o produto gira; pois as vezes acontece de o cliente ligar também 

e pedir para separar o produto, tendo resposta rápida em relação a saída do 

produto e agilizando também o processo de compra; 

 Baixo custo. 
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Quanto aos malefícios, quando questionados a respeito dos pontos negativos 

percebidos a empresa, dos sete entrevistados, três gestores não tinham relatos sobre quais 

eram os pontos negativos percebidos a empresa ou não souberam falar, apenas um dentre 

esses três ressaltou que os pontos negativos não eram relevantes em decorrência de não sentir 

impacto negativo das redes sociais, já os outros quatro gestores destacaram alguns como: a 

questão de estar exposta a opiniões de várias pessoas que as redes sociais permite, como 

explicou um dos gestores, quando fala que por ocorrer um comentário nas fotos de 

determinado produto onde o cliente apresenta opinião discordante de gosto relacionado ao que 

foi postado e as vezes acaba fazendo comentários ruins e maldosos a respeito do produto. O 

que acaba causando transtorno e uma imagem ruim.  

Outro gestor corrobora quando, ao dizer que por mais que possa se trabalhar com 

excelência, o padrão da loja ele não consegue ser, cem por cento em tudo e para todos, 

ressalta que por mais que seja bom em um produto para uma pessoa, sempre vai deixar a 

desejar em alguma coisa para outra pessoa, o que pode gerar um comentário ruim quando 

ocorre de algum cliente não gostar de algo e comentar nas páginas da empresa, denegrindo a 

imagem da loja. Outra questão que o gestor levanta, contribuindo ao entendimento do ponto 

anteriormente explanado, é a forma que são interpretadas as mensagens, ideias e opiniões nas 

páginas das redes sociais das empresas, dependendo da forma e como a pessoa está se 

sentindo, se ela estiver em um momento de raiva ela pode interpretar erroneamente alguma 

mensagem de uma outra forma diferente e assim por diante. 

Outro ponto levantado por um gestor é o fato que algumas vezes ocorre conflito de 

informação. O que acontece em algumas ocasiões, do cliente, segundo ele, as vezes não 

compreender alguma informação que a pagina transmitiu através de uma postagem, como a 

informação de uma promoção por exemplo, o que pode gerar confusão e transtorno. Outro 

ponto é o caso de não haver resposta imediata para as perguntas dos clientes, o que pode 

deixá-los chateados, ocasionando uma imagem ruim para a loja.  

De acordo com Torres (2009), é preciso estar presente e ativo nas mídias sociais, ficar 

de fora significa abdicar de um espaço importante na mídia e deixar a comunicação correndo 

solta. Segundo, Junqueira et al (2014) a autora confirma que um grande ponto positivo das 

redes sociais é a economia de tempo para divulgação, acesso e retorno de informações, uma 

vez que a comunicação se dá de forma praticamente instantânea. O que permite através dessas 
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ferramentas de divulgação uma resposta mais rápida, além de uma melhor interação entre 

cliente e empresa. Para Torres (2009) uma dentre as sete recomendações que devem ser 

seguidas pelas empresas na comunicação corporativa é a necessidade de criar uma estratégia 

nas redes sociais que planeje sua empresa para se comunicar, mas também para encarar uma 

possível crise de comunicação e imagem.  Ela é inevitável, tendo a empresa que estar 

preparada para o que fazer.  

Contudo, conforme o que pode ser visto como já explanado, as redes sociais permitem 

gerar um relacionamento com os clientes de forma mais rápida, o que permite ao cliente tirar 

dúvidas e fazer reclamações. De acordo com o site da empresa Resultados Digitais, é 

necessário que para utiliza-las como canal de comunicação a favor da empresa, é essencial 

que o profissional a frente do gerenciamento atenda prontamente ao seu público nas redes 

sociais. O mais importante, é que a empresa seja responsável, autentica e sincera na sua 

comunicação através das mídias sociais, consequentemente das redes socais, respondendo aos 

consumidores e adotando ações transparentes de correção quando algo sair errado. 

 

4.2.6 Gestão, controle e monitoramento das redes sociais utilizadas na empresa 

 

Poucas empresas entrevistadas possuem uma gestão nas redes sociais de fato, muitas 

não têm a preocupação e planejamento elaborado quanto a gestão das redes sociais da 

empresa. Sendo a gestão na maioria resumido se a apenas a postagens e em ir respondendo as 

dúvidas e questões dos clientes conforme disponibilidade de tempo. De acordo com o site da 

empresa Resultados Digitais uma gestão de mídias sociais envolve diversas etapas, que 

incluem desde a definição da estratégia e do posicionamento, o planejamento de publicações e 

a execução até o monitoramento e o levantamento dos resultados.  

Nas empresas A e C a gestão é realizada somente pelo proprietário, o restante das 

empresas conta com o auxílio dos colaboradores da empresa na gestão das redes sociais, como 

é o caso das empresas B, D, E, F e G. Quando são questionadas se possuem monitoramento 

das redes sociais, somente duas empresas dizem possuir, que são as empresas B e F. A 

empresa B possui através das ferramentas corporativas disponibilizadas a partir das próprias 

redes sociais e aplicativos que proporcionam dados quantitativos a respeito do número de 

usuários, engajamento dos clientes e outras series de dados. 



66 

 

 Já a empresa F possui também uma equipe de colaboradores que tratam de monitorar 

as postagens da empresa, o gestor ressalta ao dizer “se surgi uma pergunta de um aparelho de 

novo, esse aparelho novo é estudado, pesquisado para ver se acha acessórios para ele, se 

aparece uma pergunta que nos mesmos não conseguimos responder, essa equipe vai lá e 

pesquisa e manda para gente, para podermos resolver” (Informação verbal). 

Ainda de acordo com informações da empresa Resultados digitais o monitoramento de 

redes sociais consiste em fazer buscas do que dizem a respeito do seu negócio, ou seja, 

procurar ver o que estão falando do seu negócio, sendo possível ser realizada a busca por 

palavras-chave que dizem respeito ao seu negócio, por exemplo, o nome da sua empresa ou o 

setor em que se atua, para encontrar publicações em que não houve marcação direta, o que 

merecem uma atenção especial. Pois é importante ficar sempre em alerta sobre o que estão 

falando, podendo assim até gerar e facilitar a interação com o cliente de modo a atraí-lo e 

conquista-lo, uma vez que é descoberto a possibilidade de interação com um potencial cliente 

que demostrou interesse em seu negócio.  

 

4.2.7 Estratégias utilizadas nas redes sociais para prospecção e fidelização de clientes 

 

De acordo com as entrevistas realizadas com os gestores pode-se conhecer e destacar 

as estratégias utilizadas pelas empresas, o quadro 5 a seguir apresenta essas estratégias. 
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Quadro  5: Estratégias utilizadas nas redes sociais pelas empresas estudadas. 

Empresas Estratégias utilizadas 

A 

 Realiza postagens de fotos dos produtos com informações de 

preços e fotos das clientes mostrando o resultado final dos serviços 

realizados no salão;  

 Promoções; 

 Oferece brinde em serviços no próprio salão ao cliente que 

realizar o chek-in no estabelecimento. 

B 

 Realiza somente postagens de fotos com informações dos 

serviços ofertados, localização e contato da clínica; 

 Postagens de imagens abordando e explicando procedimentos da 

clínica.  

C 

 Realiza postagens diárias de fotos das roupas da loja;  

 Descontos para clientes que mencionarem ao realizar a compra 

na loja ter visualizado a postagem da promoção nas redes sociais. 

D  Realiza somente postagens de fotos das roupas da loja. 

E 

 Realiza postagens de fotos das roupas da loja;  

 Faz postagens utilizando fotos e vídeos de pessoas influentes e 

artistas patrocinadas pela loja usando as roupas da loja;   

 Envio de fotos por Whatsapp mostrando novidades e coleções de 

roupas para clientes fixas;  

 Atendimento também diferenciado para clientes fixas, que são 

avisadas previamente quando chega nova coleção e quando iniciam as 

promoções;  

 Promoções. 

F 

 Realiza postagens de fotos dos produtos da loja;  

 Utiliza postagens de imagens criativas que tem a ver com o 

universo da loja;  

 Procura realiza postagens das capinhas com temas que são 

tendência no momento e de eletrônicos ou de gadgets também que são 

tendências para atrair o cliente;  

 Realiza sorteios de eletrônicos através das redes sociais. 

G 

 Realiza postagens dos produtos da loja; 

  Possui criação de grupo no WhatsApp para clientes já 

fidelizadas e envio individual também de fotos mostrando os produtos 

e novidades da loja;  

 Promoções.   

Fonte: elaborado pela autora com base em dados da pesquisa. 

 

Para Franco (2016), o marketing através das redes sociais gera um alto impacto, sendo 

um investimento de baixo custo ou nenhum.  Para isso conhecer o cliente e oferecer recursos 

exclusivos são formas de aplicar essa estratégia nas redes sociais, como exemplo é o caso de 
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oferta de brindes ou sorteios, uma forma que encanta e conquista o cliente, permitindo que o 

cliente lembre positivamente da marca ou da empresa. As empresas utilizam as como sendo 

mais uma ferramenta para auxiliar na captação e atração dos consumidores. Pois campanhas 

de propaganda, patrocínio de influenciadores digitais, promoções, lançamentos são realizadas 

através delas para chamar a atenção dos clientes, os quais podem contribuir também 

compartilhando as informações, gerando uma credibilidade e confiança, tornando a empresa 

mais conhecida.  

Para Catanhede (2015), as empresas devem assumir as redes sociais para comunicação 

empresarial também, além de serem usadas para campanhas promocionais a empresa deve 

assumir uma postura participativa e falar com seus consumidores sobre sua marca e seus 

produtos. Torres (2009), dentre as recomendações que faz para as empresas com relação a 

comunicação corporativa e em sua relação com as redes sociais, ele aponta a questão de ser 

social, a qual deve usar as mídias sociais para ser social, ampliar seu networking, se expondo 

e participando de tudo que acontece nelas. Outra recomendação é quando diz que a empresa 

deve comandar a festa, é importante que a empresa comande a conversa, ou seja, comece a 

falar e a liderar discussões sobre fatos importantes de seu setor por meio de blogs e da 

participação em mídias sociais, consequentemente nas redes sociais também. 

Torres (2009), contribui ao dizer também que apesar dos relacionamentos levarem um 

tempo para se construírem, eles tendem a ser duradouros, isto é, o relacionamento construído 

acaba fidelizando o cliente o qual passa a ser um parceiro da empresa. Franco (2016) destaca-

se a importância de buscar construir um relacionamento com os clientes, o qual consiste 

justamente no processo em que a empresa assumi para conhecer e entender melhor os seus 

clientes, através da confiança, credibilidade e segurança transmitida pela empresa.  

Como pode-se observar existe uma diversidade de estratégias utilizadas por essas 

empresas, porém pode-se observar também que as estratégias em sua maioria estão baseadas 

apenas promoções e na divulgação dos produtos esquecendo-se ou não dando muita atenção 

em fortalecer e criar laços de relacionamento e confiança com os clientes. As estratégias de 

marketing nas mídias sociais, consequentemente nas redes sociais não pode ser baseada 

apenas nessas questões. O que se pode salientar é que uma estratégia de marketing nas redes 

sociais exige um prazo de maturação, conforme já ressaltado anteriormente por Torres (2009) 

elas são consideradas uma ação de médio e longo prazo, já que relacionamentos não são 

criados da noite para o dia.  
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Portanto é necessário que seja pensada e planejada ao ser adotada pela empresa e 

dedicaçao ao aplicá-la, pois para produzir um conteúdo relevante que atraia o cliente é preciso 

conhece-lo e para isso é preciso desenvolver uma interação com o mesmo, esses quesitos são 

essenciais nesta área. Deve-se levar em consideração também a capacidade de fidelização 

proporcionada pelas estratégias, uma vez que estes contatos criam laços de relacionamento 

com a empresa que proporcionam um retorno do marketing em redes sociais também. 

 

4.2.8 Mudanças e retorno obtido pelas empresas com o investimento em redes sociais

  

De acordo com a visão dos gestores pode-se conhecer algumas mudanças ocasionadas 

pelas redes sociais as empresas, contudo quando indagado aos gestores quais foram as 

mudanças que as redes sociais causaram a empresa, duas das empresas estudadas não 

souberam verificar pelo fato de já utilizarem as redes sociais desde o momento de sua criação, 

o que não possibilitou constatar tais mudanças de acordo com suas visões, no que se refere ao 

caso das empresas B e F. Referente as demais empresas quando questionados pode-se 

verificar tais mudanças. 

A empresa A, o salão de beleza, o gestor afirma que passa mais segurança para seus 

clientes, uma vez que eles podem ver o resultado dos seus serviços já realizados, onde se 

sentem mais seguros. A empresa C destaca a proximidade e facilidade de se relacionar com a 

clientela que as redes sociais causaram, permitindo um poder maior de conquistar as clientes 

possibilitando a sua fidelização. As empresas D e E apontaram a questão que possibilitou a 

lojas serem mais conhecidas, o gestor da empresa D comenta “Sim, alguns clientes aparecem 

e dizem que curtiu a página” (informação verbal). Já a empresa G, destaca a facilidade que 

elas proporcionam na agilidade do atendimento na loja, pois o cliente já chega na loja e sabe 

que tem o produto que viram nas redes sociais, pois evitam de chegar na loja e não ter 

determinado produto e ficarem frustrados por não ter determinado produto e as vezes já ligam 

e solicitam para reservar o produto. 

Com relação a percepção do retorno que essas ferramentas trazem as empresas pode-se 

verificar que são totalmente satisfatórias. Uma vez que todos os gestores dizem que pode 

observar o crescimento e que contribuem sim para o aumento do movimento da empresa, e 

que a cada dia mais vem crescendo. Os próprios clientes confirmam essa teoria, pois muitos 

que chegam às lojas afirmam que estão ali por conta de alguma divulgação vista nas redes 
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sociais, como foi relatado pelos gestores das empresas C, D e G. O que se percebe que o 

investimento nas redes sociais propicia um aumento das vendas na empresa e, 

consequentemente, um retorno financeiro interessante. 

 Outra questão que é importante ressaltar é a contribuição que elas proporcionam na 

hora que o gestor vai tomar decisões na empresa, pois muito do que é comentado nos perfis 

das páginas nas redes sociais é levado em consideração pelos mesmos de forma unanime, 

então esse feedback, sejam sugestões ou críticas são levados em consideração. Até mesmo a 

possibilidade de observar o comportamento de determinado produto nas páginas, como por 

exemplo a sua procura, o que pode constatar o que fala a gestora da empresa C ao dizer 

“quando vamos realizar compras para a loja, se a gente ver que é um produto que gira mais na 

internet a gente investe mais nele do que naquele que não girou muito, daí a gente não investe 

tanto nesse que não teve uma reação muito alta, dá para fazer uma pesquisa” (informal 

verbal). 
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5 Considerações Finais 

 

Esta pesquisa teve como objetivo analisar a influência das redes sociais nas empresas 

estudadas como ferramenta de marketing digital e conhecer as estratégias por elas utilizadas. 

Diante do contexto analisado através da pesquisa é reconhecida a influência que as redes 

sociais possuem para essas empresas como uma importante ferramenta, pois como os 

consumidores estão cada vez mais inseridos nesse meio se comunicando, pesquisando, 

comentando e compartilhando as suas experiências, estar presente nesse espaço expondo os 

seus produtos ou serviços e se relacionando com os seus clientes torna-se um diferencial 

competitivo e é de suma importância para qualquer empreendimento nos dias atuais. O 

público não pode ser visto apenas como o alvo e sim intermediador do processo de 

comunicação e um gerador de informação muito importante.  

No que se relaciona ao primeiro objetivo especifico, pode-se delinear que os perfis das 

empresas estudadas são compostos na sua maioria por micro e pequenas empresas, algumas 

de caráter familiar. As empresas estudadas são de diversos segmentos. Na maioria das 

empresas os próprios proprietários são os responsáveis pela gestão das redes sociais, porém na 

sua maioria esses sempre contam com o auxílio dos seus colaboradores de alguma forma, seja 

desde ajuda na gestão ou até no auxílio com alguma opinião. Pode-se observar também que 

boa parte são empresas novas. 

Em atendimento ao segundo objetivo especifico dessa pesquisa, foi possível identificar 

as principais redes sociais e as estratégias por elas utilizadas, dentre as redes sociais mais 

utilizadas identificou-se que as mais presentes são basicamente o Facebook e o WhatsApp, em 

segundo lugar o Instagram. Observou-se que algumas empresas estão inseridas em poucas 

redes sociais ou até somente em uma. Dentre a diversidade de redes sociais que existem e 

crescem expressivamente em números de usuários e que o público utiliza atualmente é 

importante essas empresas buscarem conhecer outras redes sociais que o seu público está 

presente e buscar também se inserir nessas outras redes. Até então porque geralmente elas 

permitem interação entre umas e as outras, podem ser interligarem, o que permite uma 

facilidade e possibilidade de abranger mais clientes. 
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Observou-se também com relação as estratégias empregadas por essas empresas que 

utilizam uma variedade de estratégias utilizadas por elas, porém pode-se observar também que 

as estratégias em sua maioria estão baseadas apenas em promoções e na divulgação dos 

produtos esquecendo-se ou não dando muita atenção em fortalecer e criar laços de 

relacionamento e confiança com os clientes. As estratégias de marketing nas mídias sociais, 

consequentemente nas redes sociais não pode ser baseada apenas nessas questões. Criar e 

fortalecer os laços são fundamentais para poder conhecer o seu público e conquistá-lo. 

Existem várias estratégias que podem ser utilizadas nas redes sociais tanto para o fim de 

divulgação quanto para aprimorar e estreitar o relacionamento entre os clientes.  

As estratégias apresentadas e apontadas nesse estudo podem servir também de ideias 

ao serem levadas ao conhecimento dos gestores para possível aplicação em seus respectivos 

negócios. Essas estratégias e como os gestores utilizam as redes sociais em seus negócios 

possibilitou evidenciar as novas formas de como essas empresas estão interagindo com os 

seus públicos. Mas, para tanto é necessário que se ressalte, que deve ser planejada e levar em 

consideração também a capacidade de fidelização proporcionada pelas estratégias.  

O terceiro objetivo especifico possibilitou verificar quais os motivos que levam essas 

empresas a utilizarem as redes sociais e conhecer qual o nível de sua utilização quanto ao 

monitoramento dessas ferramentas.  Os motivos que revelam a sua utilização por meio dessas 

empresas é a facilidade que elas permitem no processo da venda e pela grande visibilidade e 

abrangência, o rápido retorno tanto com relação a resposta do cliente quanto ao financeiro que 

proporcionam a elas e pelo baixo custo. Quanto ao monitoramento foi constatado que somente 

duas empresas das estudadas buscam realizar o monitoramento nas redes sociais, é importante 

que exista o monitoramento dessas ferramentas, pois é importante mensurar esse retorno e 

buscar monitorar a repercussão do seu negócio nas redes, ou seja, procurar ver o que estão 

falando dele. 

Por fim, procurou verificar a importância dessas ferramentas para o negócio 

atualmente e apresentou-se quais as vantagens e desvantagens segundo observadas com a 

pesquisa. Portanto, a partir desse estudo, conclui-se que o uso das redes sociais como 

ferramenta de marketing é uma importante vantagem competitiva para o mercado nessas 

empresas sendo vantagem frente aos concorrentes também pelo simples fato de se destacarem 

ao fazer uso dessas ferramentas como estratégia no negócio, uma vez que muitas empresas 

localizadas na região pesquisada não as utilizam, permite visualizar que essas empresas 

preservam sua imagem de uma empresa moderna e buscam serem comprometida com os 
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clientes nessa questão. Destaca-se também a importância dessas ferramentas por ser em 

alguns casos o principal meio de divulgação da maioria dessas empresas, como já visto ao 

longo do estudo.  

Pode-se observar que elas permitem muitas vantagens e também se não houver 

planejamento e preocupação em seguir algumas recomendações, pode haver complicações por 

não serem executadas corretamente, como é o caso da comunicação, criar uma estratégia nas 

redes sociais que proporcione a empresa a se comunicar, mas também a enfrentar uma 

possível crise de comunicação e imagem.  Ela é inevitável, tendo a empresa que estar 

preparada para o que fazer. É importante ressaltar que a empresa seja responsável, autentica e 

sincera na sua comunicação através das mídias sociais, consequentemente das redes socais, 

respondendo aos consumidores e adotando ações transparentes de correção quando algo sair 

errado. 

O tema aqui estudado é de grande importância diante do cenário informatizado e 

competitivo no qual as empresas precisam estar inseridas atualmente. Nesse contexto, o 

processo de busca pela atuação no ambiente digital é contínuo e conta como um diferencial na 

aproximação com os consumidores e conquistam melhores resultados, garantindo maior 

interatividade com seus clientes. O estudo possibilitou o aprofundamento no tema. Pesquisas 

futuras também poderão ser desenvolvidas para possibilitar aprimorar a forma como as redes 

sociais são utilizadas pelas empresas, onde pode-se também ser sugerido a pesquisa com 

clientes para obter maior compreensão a respeito do tema. Espera-se ter contribuído para o 

debate teórico sobre as redes sociais como ferramentas de marketing digital e sua influência e 

que esse estudo possa abrir caminho para desenvolver novos estudos relacionados a área.    
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APÊNDICE - Roteiro de entrevista aplicado aos gestores das empresas. 

 

1). Qual é o principal meio de divulgação da empresa atualmente?  

2). Utiliza outros meios de divulgação?  

3). Quais são as redes sociais que a empresa utiliza?   

4). As redes sociais são utilizadas com qual finalidade? 

5). Quais razões incentivaram a empresa a investir na área de marketing digital/redes sociais? 

6). Como é a utilização das redes sociais para divulgação e comunicação? 

7). Quais os benefícios percebidos a empresa em relação ao uso das redes sociais? E quais os 

pontos negativos?  

8). Como e por quem é realizada a gestão e controle das redes sociais utilizadas pela empresa? 

9). A empresa possui algum tipo de monitoramento das redes sociais?  

10). Quais são as estratégias utilizadas nas redes sociais (Instagram, Facebook e 

WhatsApp...) para prospecção e fidelização de clientes? 

11) O número de clientes aumentou? A marca se tornou mais conhecida? As vendas 

aumentaram?  

12). Houve alguma mudança na empresa ou na relação com os clientes após o uso das redes 

sociais pela empresa? 

13). É levada em consideração nas decisões alguma repercussão que tenha acontecido por 

intermédio das redes? (Ex. feedback de algum cliente) 

 


