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RESUMO 

 

Nos últimos tempos têm-se observado novas possibilidades de interação 
empresa-cliente, trazidas principalmente com a utilização das plataformas de mídias 
sociais. Com elas qualquer indivíduo tem a possibilidade de produzir, compartilhar e 
distribuir seu conteúdo facilmente pela Internet, se tornando assim produtores ativos 
de informações, influenciando, criticando as opiniões dos internautas e os prosumers 
(pessoas que ainda não se encontram no meio digital). Isso acaba trazendo novas 
inquietudes para as organizações, pois investir somente em publicidade não é mais 
o suficiente, elas precisam estar atentas, buscar um posicionamento que as 
identifique e as diferencie dos demais concorrentes. Devem, ainda, encontrar novas 
formas de manter a atenção dos consumidores e de se fazer presentes onde está o 
seu público-alvo. Deste modo, buscou-se analisar o impacto, perante o consumidor, 
das novas mídias na Internet como ferramenta de marketing digital, a fim de verificar 
a real contribuição para as organizações. O estudo foi desenvolvido nos Municípios 
de Horizontina, Santa Rosa, Santo Ângelo e Três de Maio, sendo que se utilizou de 
entrevista para levantar informações das empresas do setor calçadista e, perante 
seus consumidores, utilizou-se um questionário como instrumento principal de coleta 
de dados. Foram consideradas válidas para análise 20 entrevistas e 58 
questionários do total respondidos. Para realização do tratamento estatístico dos 
dados utilizou-se de softwares como o Excel. Já para o tratamento dos dados 
qualitativos as informações foram analisadas utilizando-se a técnica de análise de 
conteúdo. Os resultados apontam que as empresas acreditam que estratégias de 
marketing digital influenciam no aumento das vendas. No entanto não conseguem 
implementar ações mais eficazes ou manter esses tipos de ações pelo simples fato 
de não estarem preparadas, pouco qualificadas para se beneficiarem das vantagens 
que as mídias sociais trazem. Ainda, mesmo as empresas tendo um conhecimento 
superficial sobre as estratégias de marketing digital e não aproveitarem todos os 
benefícios oferecidos pelas redes sociais, as lojas entrevistadas que empregam o 
uso das mídias sociais associaram seu uso com um aumento em suas vendas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da revolução tecnológica, o mundo mudou de maneira 

irreversível. Despertar e manter a atenção dos indivíduos está cada vez mais difícil. 

Os consumidores estão mais exigentes e, com a nova tendência das mídias sociais, 

todos interagem, seja falando, opinando, discutindo ou repassando informações para 

muitos ao mesmo tempo. 

Muitas organizações se encontram perdidas em meio a esse turbilhão de 

informações. O que elas não percebem é que as mídias virtuais podem ser utilizadas 

a seu favor como ferramentas de marketing, agregando valor ao seu negócio. 

Conforme Chleba (2000) as empresas que se adaptaram à nova realidade, 

atendendo às novas exigências, conseguiram aproveitar as oportunidades 

existentes, e desta forma, aumentaram sua competitividade perante seus 

concorrentes, mantendo um relacionamento transparente com seus clientes. 

Torres (2009) contextualiza em sua obra que é muito importante as empresas 

entenderem a interação provocada pelas pessoas no mundo virtual para definição 

das estratégias de marketing digital, focalizando seu esforço na busca de clientes 

potenciais e ativos, promovendo mais seus negócios e maximizando seus lucros. 

Este projeto teve por finalidade expor os benefícios que os meios digitais 

trazem para dentro de uma organização, aprofundando-se nos sites de redes 

sociais1 como: Facebook2, Twitter3 e Linkedin1, nas campanhas de marketing viral e 

nos blogs. 

                                            
1
 Site de rede social é o que tem por foco a publicação da rede social dos seus usuários 

(membros).  

2
 Disponível em: www.Facebook.com 

3
 Disponível em: www.Twitter.com 
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O uso dos conceitos da web 2.0 vem alterando a maneira da sociedade se 

comunicar. Com isso, surgem diferentes formas de fazer marketing na web, como a 

criação e monitoramento de perfis, anúncios e promoções segmentadas, captura de 

informações sobre o público-alvo, concorrentes e tendências do mercado. Para 

Gabriel (2010) a web 2.0 também é conhecida como a web da participação pela 

facilidade de se publicar e compartilhar conteúdos por meio dos Blogs, sites de 

publicação de vídeos e redes sociais. 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Apesar de recente, a Internet já ocupa um lugar importante no relacionamento 

entre organizações e seus clientes abrindo cada vez mais possiblidades de 

interação, troca de informações e experiência personalizada entre as partes. Um 

bom exemplo disso é que a sociedade está migrando da comunicação tradicional 

por meio do rádio, TV, revistas e jornais, para comunicação on-line, que são 

ambientes que possuem ferramentas de busca e de comunicação instantânea, como 

os sites e portais, as redes sociais e blogs do mundo virtual. Com isso, o mercado 

força as empresas a buscarem novas formas de atrair e manter seus clientes. No 

Brasil as empresas ainda não acreditam que esse tipo de comunicação realmente 

funcione e que traga algum retorno. 

Assim, este estudo buscou responder à seguinte questão de pesquisa: Qual a 

contribuição do uso das novas mídias na Internet nas campanhas de divulgação da 

marca, produtos e/ou serviços das organizações perante o consumidor? 

1.2 TEMA 

Marketing digital – Mídias virtuais emergentes.  

                                                                                                                                        
1
 Disponível em: www.linkedin.com 
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 Delimitação do Tema 1.2.1

A utilização das mídias sociais de marketing digital como auxílio às empresas 

do segmento calçadista das cidades de Horizontina, Santa Rosa, Santo Ângelo e 

Três de Maio em suas campanhas de divulgação perante o consumidor. 

1.3 OBJETIVOS 

 Geral 1.3.1

Analisar o impacto, perante o consumidor, das novas mídias na Internet como 

ferramenta de marketing digital, a fim de verificar a real contribuição para as 

organizações. 

 Específicos 1.3.2

- Estudar o referencial teórico que envolve o tema a ser pesquisado; 

- Demonstrar a evolução da Internet como ferramenta de comunicação 

enfatizando as tendências das novas mídias virtuais; 

- Apresentar graficamente as redes sociais mais utilizadas pelos usuários; 

- Identificar as vantagens e desvantagens do uso das redes sociais virtuais 

para uma organização; 

- Verificar a utilização, por parte das empresas pesquisadas neste trabalho, 

das mídias sociais como forma de marketing digital. 

- Demonstrar e analisar o alcance junto ao consumidor e a contribuição das 

novas mídias virtuais para as organizações estudadas. 

1.4  JUSTIFICATIVA 

A relação dos consumidores com as empresas mudou rapidamente com a 

utilização das mídias sociais da Internet em grande escala. Antes acostumados a 

receber informações sobre as empresas, produtos e/ou serviços, os consumidores 

agora passam a assumir o controle, interagindo e repassando informações. Para 

Torres (2009) isso é importante, pois os clientes podem comentar sobre produtos e 
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serviços de forma aberta com a empresa, ajudando a melhorar os seus negócios, 

gerando assim, resultados positivos. 

Existe uma diversidade de ferramentas disponíveis na Internet, como, por 

exemplo, aplicativos poderosos de buscas e pesquisas para os usuários, sites de 

comparação de preços, blogs - onde é possível receber informação e expor sua 

opinião sobre os mais diversos assuntos -, os microblogs - para fazer comentários 

curtos instantaneamente para a sua rede de contatos -, sites para relacionamentos 

pessoais e profissionais, lojas virtuais, entre outros. Enfim, é um cenário incrível 

trazido pela Internet e disponível para ser explorado pelas empresas. 

É importante ressaltar que no Brasil existem 81,3 milhões de internautas, 

onde os mesmos ficam 3 vezes mais tempo on-line do que vendo TV, sendo que a 

Internet cresce 22% ao ano. A rede social Facebook conquistou 100 milhões de 

usuários em menos de 9 meses. Em relação aos blogueiros, 54% postam e twittam 

diariamente sobre marcas, produtos e serviços (IBOPE, 2011). 

Esses dados revelam a importância para as empresas das ações 

estratégicas de marketing digital utilizando as mídias sociais. Segundo o Ibope 

(2011) outra informação que confirma o que foi exposto é que aproximadamente 

80% dos consumidores confiam mais em recomendações pessoais do que em 

propagandas espalhadas pela rede. Torres (2009) acredita que não há nada mais 

eficiente, em termos de comunicação, que o famoso boca-a-boca1, e deve ser 

considerado em todas as ações na Internet. 

Além disso, na Internet a divulgação de qualquer informação impactará por 

meses, anos, sem necessidade de grandes investimentos. Já a propaganda paga é 

exibida pela quantidade contratada. Sabe-se também, por outros estudos realizados, 

que muitas empresas utilizam-se de ferramentas on-line para monitorar o mercado e 

a concorrência, bem como para observar o comportamento dos clientes. 

                                            
1
 O boca-a-boca é o único método de promoção de consumidores. É feito por consumidores e 

para consumidores; ter clientes fiéis e satisfeitos que se gabam de fazer negócio com você é o sonho 

de todo empresário; clientes satisfeitos não só comprarão novamente como também são anúncios 

ambulantes e falantes da sua empresa. Marketing Boca-a-Boca. Disponível em: < 

http://www.portaldomarketing.com.br/Artigos1/Marketing_Boca_a_Boca.htm> Acesso em: 26 mai. 

2011. 
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Este estudo foi de grande relevância para a sua autora, pois permitirá 

colocar em prática os ensinamentos teóricos adquiridos no decorrer dos 4 anos de 

curso.  

Também poderá auxiliar as organizações que pretendem utilizar as mídias 

virtuais como ferramenta de marketing digital.  

Por último, espera-se contribuir com a construção do referencial teórico 

existente sobre o tema abordado neste trabalho, o qual ainda foi pouco explorado. 
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 REVISÃO DA LITERATURA  2

Este capítulo tem por objetivo analisar as contribuições teóricas que serão 

utilizadas para a estruturação deste estudo. Neste sentido, são abordados assuntos 

pertinentes à administração, marketing, marketing digital, web 2.0 e as mídias 

sociais emergentes. 

2.1 ADMINISTRAÇÃO 

A Administração é uma palavra que vem do latim ad e minister e se refere ao 

processo de tomada de decisão para a utilização de recursos da organização 

visando alcançar os objetivos estabelecidos (MAXIMIANO, 2004). Chiavenato (2004, 

p. 10) complementa que “a tarefa básica é realizar as coisas, por meio das pessoas, 

de maneira eficiente e eficaz”. 

Administrar é um processo integrativo da atividade organizacional que 
permeia nossa vida diária. A necessidade de administrar surge do confronto 
entre as variáveis que compõem uma atividade formalmente estruturada, 
como recursos materiais e humanos, tecnologia, restrições ambientais, 
entre outros (KWASNICKA, 1995, p. 16). 

A Administração pode ser abordada como ciência, como arte e como 

profissão. Analisando-a como ciência o administrador toma decisões com base em 

informações difíceis de serem controladas. A Administração também pode ser 

abordada como arte, no sentido de que é necessário desenvolver habilidades, sendo 

que as pessoas que administram precisam possuir competências para que possam 

ter uma boa gestão. Na Administração como profissão há uma disseminação de 

conhecimento sobre os métodos administrativos visando à capacitação dos 

profissionais e da gestão (ANDRADE e AMBONI, 2007). 

A tarefa de administrar se aplica a qualquer tipo ou tamanho de organização, 

pois todas precisam ser administradas para alcançar seus objetivos com maior 

eficiência, para que seja mais competitiva no mercado.  
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 Funções Administrativas 2.1.1

Consiste em prever/planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar 

todas as atividades técnicas e operacionais da unidade, dependendo da estrutura da 

organização e do quadro pessoal.  

 

PROCESSO OU FUNÇÂO DESCRIÇÂO 

Planejamento / Previsão Processo de definir objetivos, atividades e 

recursos. 

Organização Processo de definir e dividir o trabalho e recursos 

necessários para realizar os objetivos. Implica a 

atribuição de responsabilidades e autoridade a 

pessoas e grupos. 

Liderança / Comandar Processo de trabalhar com pessoas para assegurar 

a realização dos objetivos. 

Execução / Coordenar Processo de realizar atividades e consumir 

recursos para atingir os objetivos. 

Controle/Mensurar/Avaliar Processo de assegurar a realização dos objetivos e 

de identificar a necessidade de modificá-los. 

Quadro 1: Principais funções ou processos da Administração 
Fonte: MAXIMIANO (2004, p. 35) 

 

Para muitos estudiosos se utiliza apenas quatro funções: planejar, organizar, 

dirigir e controlar. A função de comandar e coordenar torna-se apenas o processo de 

dirigir. Nas organizações as funções definidas no quadro 1 são utilizadas em 

conjunto. 

 Teorias da Administração 2.1.2

As teorias da administração representam as tentativas de associar e integrar 

as informações capturadas através de experimentos e observações na forma como 

são executados os processos dentro das organizações. As principais abordagens 

estão contempladas no quadro 2. 
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Ênfase Teorias administrativas Principais enfoques 

Tarefas Administração científica Racionalização do trabalho no 
nível operacional 

Estrutura Teoria clássica 
Teoria neoclássica 

Organização Formal; 
Princípios gerais da 
Administração; 
Funções do Administrador. 

Teoria da burocracia Organização 
Formal  Burocrática; 
Racionalidade Organizacional. 

Teoria estruturalista Múltipla abordagem: 
- Organização formal e informal; 
- Análise intra-organizacional e 
análise inter organizacional. 

Pessoas Teoria das relações 
humanas 

Organização informal; 
Motivação, liderança, 
comunicações e dinâmica de 
grupo. 

Teoria comportamental Estilos de Administração; 
Teoria das decisões; 
Integração dos objetivos 
organizacionais e individuais. 

Teoria do 
desenvolvimento 
organizacional 

Mudança organizacional 
planejada; 
Abordagem de sistema aberto. 

Ambiente Teoria estruturalista Análise intra-organizacional e 
análise ambiental; 
Abordagem de sistema aberto. 

Teoria da contingência Análise ambiental (imperativo 
ambiental); 
Abordagem de sistema aberto. 

Tecnologia Teoria da contingência Administração da tecnologia 
(imperativo tecnológico). 

Competitividade Novas abordagens na 
Administração 

Caos e complexidade; 
Aprendizagem organizacional; 
Capital intelectual. 

Quadro 2: As principais Teorias Administrativas e seus principais enfoques 
Fonte: CHIAVENATO (2004, p. 12). 

 
 

Muitos fatores influenciaram a criação de cada teoria, mas foi a economia que 

motivou os pensadores a buscarem novas abordagens para o alcance da eficiência,  

pelo fato de ter como princípios básicos a natureza, o capital e o trabalho, isto é, 

tanto a administração como a economia prezam por uma melhor utilização dos 

recursos e esforços no trabalho (ANDRADE e AMBONI, 2007). 
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Cada uma dessas seis variáveis - tarefas, estrutura, pessoas, ambiente, 
tecnologia e competitividade - provocou a seu tempo uma diferente teoria 
administrativa, marcando um gradativo passo no desenvolvimento da TGA. 
Cada teoria administrativa procurou privilegiar ou enfatizar uma dessas 
cinco variáveis, omitindo ou relegando a um plano secundário todas as 
demais (CHIAVENATO, 2004, p. 11). 

 Habilidades e Competências do Administrador 2.1.3

O administrador é considerado aquela pessoa que tem como função planejar, 

organizar, dirigir e controlar a organização. É uma pessoa fundamental para 

qualquer tipo de organização. Conforme Andrade e Amboni (2007) dentro de uma 

organização o administrador pode assumir diferentes papéis dependendo do seu 

nível organizacional, tomando decisões menos ou mais complexas.  

Maximiano (2004) afirma em sua obra que, nas organizações, os 

administradores ou gerentes são pessoas responsáveis pelo desempenho de outras 

pessoas e pela gestão da mesma. Para conseguir ter uma boa gestão é necessário 

o indivíduo ser um negociador, saber administrar recursos e pessoas, ter 

conhecimento das suas competências técnicas de sua profissão e de seu ramo de 

negócio. 

De acordo com o artigo do site HC (2011), “trabalhar com seres humanos 

exige conhecer, compreender, para posteriormente se desenvolver”. Portanto, é 

necessário o administrador ter um bom conhecimento sobre todos os processos que 

ocorrem na organização interna e externamente, ter uma visão global do mercado, 

estar focado no futuro para poder enfrentar os desafios, sabendo agir da melhor 

forma possível. Além disso, deve possuir uma mente aberta, onde consiga se 

adaptar às novas tendências do mercado (CHIAVENATO, 2004). 

Para ser um bom administrador é necessário possuir habilidades técnicas, 

humanas e conceituais. 

- Habilidade Técnica: É possuir domínio da atividade que realiza, ter 

conhecimento especializado. Possuir algum treinamento profissional, ser qualificado, 

e ter experiência na sua atividade. 

- Habilidade Humana: É a capacidade de criar uma atmosfera de trabalho 

agradável e segura, onde a equipe esteja motivada para conseguir alcançar os 

objetivos estabelecidos pela organização. 
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- Habilidade Conceitual: Envolve a capacidade de visualizar a organização 

num nível mais estratégico, compreendendo as ações externas e internas que 

podem afetar a organização. 

Andrade e Amboni (2007) citam as habilidades de gerenciamento 

demonstradas no quadro 3. 

 

Habilidade Gerenciais Características 

Liderança Capacidade de orientar, motivar, influenciar e inspirar 

a sua equipe de subordinados para a realização das 

atividades pertinentes ao projeto de transferência. 

Comunicação Capacidade de comunicar com clareza à equipe os 

benefícios do projeto de transferência para alcançar 

os objetivos da empresa e clareza na transmissão de 

instruções e nas solicitações para a equipe realizar o 

projeto. 

Negociação Capacidade de negociar com as várias entidades que 

participam do projeto de transferência. 

Técnica Capacidade de entender as tendências tecnológicas e 

o ambiente de negócio da empresa e ter credibilidade 

técnica com os cientistas e engenheiros da empresa. 

Empreendedor Capacidade de gerar um ambiente de desafio, de 

encorajar a experimentação e a inovação, de 

estimular a equipe a usar novas técnicas para 

solucionar problemas e de adaptar a equipe às 

mudanças exigidas com o projeto de transferência. 

Coordenação Capacidade de formar e gerenciar a equipe de 

trabalho, alocar os recursos necessários às várias 

etapas do projeto e delegar tarefas e partes das 

decisões sobre os aspectos técnicos do projeto. 

Instrutor (coach) Capacidade de fomentar o aprendizado ocorrido com 

o projeto de transferência. 

Quadro 3: Habilidades de gerenciamento 
Fonte: ANDRADE E AMBONI (2007, p. 13). 

 Administração do Futuro 2.1.4

Nada indica que a evolução tecnológica que este planeta sofreu e vem 

sofrendo todos os dias vai parar ou retornar no tempo. Isso leva as pessoas a uma 

conclusão: que os administradores no futuro terão que enfrentar muitos problemas 
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pelos quais gerações passadas já enfrentaram, como, por exemplo, a rapidez de 

produtos e processos tornarem-se obsoletos, ou a preocupação com as mudanças 

nas organizações e na economia, entre outros problemas decorrentes da evolução 

do desenvolvimento tecnológico (KWASNICKA, 1995). 

Nas palavras de Andrade e Amboni (2007) os administradores devem, por 

meio de estratégias, identificar as oportunidades e ameaças para suas organizações 

implementando ações para minimizar impactos indesejados como também verificar 

as oportunidades no mercado, como por exemplo: o desenvolvimento tecnológico 

que auxilia a organização a aperfeiçoar seus processos tornando a empresa mais 

competitiva.  

As organizações precisam lidar com vários tipos de mudanças todos os dias. 

Segundo Luis e Rozenfeld (2011)  as mudanças podem ser no campo social, 

organizacional, tecnológico, gerencial, político, conhecimento, valorização do 

homem e da ecologia. É de suma importância acompanhar essas mudanças para 

poder traçar estratégias que visem melhores resultados. 

As empresas precisam frequentemente reorganizar seu negócio e marketing 
para responder às significativas mudanças que ocorrem no ambiente 
empresarial. Essas mudanças incluem a globalização, desregulamentação 
governamental, avanços na tecnologia de computadores e nas 
telecomunicações, fragmentação do mercado, entre outras (KOTLER, 1998, 
p. 644). 

Chiavenato (2004) menciona em sua obra fatores que irão provocar grandes 

impactos nas organizações ao longo dos anos, como: 

 
- Crescimento das organizações; 
- Concorrência mais aguda; 
- Sofisticação da tecnologia; 
- Taxas elevadas de inflação; 
- Globalização da economia e internacionalização dos negócios; 
- Visibilidade maior das organizações; 

 

O novo cenário globalizado abre caminhos para uma série de oportunidades, 

sendo necessário que se tire proveito delas. O que muitas empresas estão 

buscando é serem líderes em produtos e/ou serviços inovadores. Outras já preferem 

utilizar-se do benchmarking que, segundo Luis e Rozenfeld (2011) é o processo de 

identificar as melhores práticas, produtos e serviços em relação aos seus 

concorrentes, para que se possa utilizá-las nas estratégias desenvolvidas pelos 

dirigentes da organização. 
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Todos esses desafios podem ser melhor enfrentados caso a empresa consiga 

se planejar para o futuro, se protegendo das mudanças rápidas e bruscas dos novos 

entrantes no mercado e das oscilações da economia, que produzem fortes impactos 

na vida das organizações. 

2.2  MARKETING 

Segundo Machline (2006) Marketing é uma palavra derivada do inglês Market, 

que significa mercado. As empresas tem como razão o mercado.  

O conceito de marketing pode ser entendido como a função empresarial que 
cria continuamente valor para o cliente e gera vantagem competitiva 
duradoura para a empresa, por meio da gestão estratégica das variáveis 
controláveis de marketing: produto, preço, comunicação e distribuição 
(MACHLINE, 2006, p. 2). 

Para Kotler (2000) Marketing é uma atividade humana dirigida para satisfazer 

necessidades e desejos dos consumidores por meio de ações que visam o 

melhoramento de seus produtos ou serviços. Portanto, é muito importante as 

empresas distinguirem as necessidades – estado de privação de alguma satisfação 

básica –, os desejos humanos – carências por satisfação – e as demandas de seu 

mercado – desejos por produtos específicos (KOTLER, 1998). 

Assim sendo as estratégias de marketing só alcançaram efetivamente êxito 

quando a empresa oferecer a melhor relação custo/benefício e essa ser percebida 

pelo cliente. 

Lamb (2004) em sua obra contextualiza o conceito de marketing com a ideia 

de que a existência da empresa tem como objetivo prover a satisfação dos desejos e 

das necessidades do cliente, ao mesmo tempo alcançando seus objetivos. 

Conforme Machline (2010) um dos objetivos do marketing nas empresas é 

criar e explorar diferenciais competitivos que se traduzem em crescimento lucrativo 

nos negócios e aumento de marketshare1. Alguns estudiosos falam que a tendência 

do marketing e do planejamento de vendas será a “produção Taylor made”, ou seja, 

focalização em nichos individualizados e segmentados2. 

                                            
1
 Marketshare é a fatia do mercado; é o share of mind – nível de lembrança de determinado 

produto, serviço e propaganda.  

2
 Market Share e Client Share. Disponível em: 

<http://www.infoescola.com/empresas/market-share-e-client-share/ > Acesso em: 26 de mai. de 2011. 
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A prática contínua, eficaz e competente das ações de marketing possibilita 

uma vantagem competitiva, crescimento dos lucros da organização bem como um 

relacionamento duradouro com relação aos seus clientes. 

 O conceito contemporâneo de Marketing engloba a construção de um 
satisfatório relacionamento a longo prazo do tipo ganha-ganha no qual 
indivíduos e grupos obtêm aquilo que desejam e necessitam. O marketing 
se originou para atender as necessidades de mercado, mas não está 
limitado aos bens de consumo. É também amplamente usado para "vender" 
ideias e programas sociais. Técnicas de marketing são aplicadas em todos 
os sistemas políticos e em muitos aspectos da vida 
(CONSELHODEMARKETING, 2011). 

“O marketing compara-se a outras funções de negócio como produção, 

pesquisa, administração geral, recursos humanos e contabilidade. Com uma função 

de negócios, a meta do marketing é conectar a organização com seus clientes” 

(FERREL e HARTLINE, 2005, p. 69). 

 Atividades do marketing 2.2.1

As decisões e as ações específicas da função do marketing são conhecidas 

como composto promocional ou Marketing Mix ou os “4 Ps” que refere-se às 

decisões levando em consideração o produto, preço, promoção e praça. Machline 

(2006) menciona que o composto de marketing é o conjunto dos “4 Ps” (produto, 

preço, praça e promoção) que a empresa utiliza para agregar valor ao seu produto 

e/ou serviços e à marca. 

Não basta satisfazer os consumidores, se isso não for feito de uma maneira 
lucrativa. A estratégia de marketing deve, portanto, identificar, atrair e 
manter clientes rentáveis. Ou seja, aqueles que geram um fluxo de receita 
que excede o fluxo de custo de se atrair, vender e servi-los. Todavia, todas 
as empresas perdem dinheiro com alguns de seus clientes.  A implicação é 
que uma organização pode ser mais rentável se souber como dispensar 
seus piores clientes (CONSELHODEMARKETING, 2011). 

A função do marketing tem como objetivo manter o relacionamento da 

organização com seus consumidores, público-alvo e a sociedade em geral. As 

organizações utilizam as seguintes atividades de marketing visualizadas no quadro 

4. 
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Quadro 4: Atividades do Marketing 
Fonte: MAXIMIANO (2004, p. 30) 

 

“O marketing na perspectiva de função engloba a tomada de decisões, a 

gestão de recursos, a coordenação de processos e a avaliação de resultados, como 

qualquer outra função empresarial” (MACHLINE, 2006, p. 9). 

 Análise de Mercado 2.2.2

As vantagens na segmentação de mercado são inúmeras. Conforme Machline 

(2006) conhecendo melhor o cliente a organização pode servi-lo melhor, isto é, 

quanto mais detalhadas forem as informações sobre seu cliente, melhor será seu 

plano de marketing, ou seja, melhores resultados serão alcançados no 

posicionamento de seu produto. 

“É importante ressaltar que a análise do mercado é necessária em qualquer 

circunstância, para qualquer tipo de negócio. Assim, a segmentação de mercado é 

vital para a correta qualificação de mercado” (MACHLINE, 2006, p. 19). 

Atividade Descrição 

Pesquisa Analisar as pesquisas identificando interesses, 

necessidades e as tendências do mercado. 

Desenvolvimento de 

produtos 

Criação de produtos e serviços, como também 

nomes, marcas e preços, fornecimento de 

informações para o desenvolvimento de produtos. 

Distribuição Desenvolvimento dos canais de distribuição e 

gestão dos pontos-de-venda. 

Preço Determinação das políticas comerciais e 

estratégias de preço no mercado. 

Promoção Comunicação com o público-alvo, por meio de 

atividades como propaganda, publicidade e 

promoção nos pontos-de-venda. 

Vendas Criação de transações com o público-alvo. (Em 

algumas organizações, vendas é uma função 

separada de marketing). 
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Os tipos de segmentação podem ser classificados como: 

- Segmentação Demográfica: faixa etária, sexo, tamanho médio das famílias, 

religião, raça, entre outros; 

- Segmentação socioeconômica: classe social, renda, escolaridade, etc.; 

- Segmentação Geográfica: divisão com base em critérios geográficos, como 

localização e densidade populacional; 

- Segmentação por Benefícios: a satisfação das necessidades físicas, 

psicológicas, sociais ou emocionais; 

- Segmentação por grau de utilização: compram muito, compram pouco; 

- Segmentação psicográfica: estilo de vida, atividades, interesses, 

personalidade entre outros. 

 Comportamento do Cliente 2.2.3

Em meados da década de 1990 os estudiosos, vendo a força que o 

consumidor representava nos processos de negociações de compra, definiram o 

inicio de uma nova era, a era do cliente.  O termo cliente designa indivíduos que 

compram ou adquirem produtos e serviços de uma organização (MACHLINE, 2006). 

2.3 EVOLUÇÃO DA INTERNET 

 WEB 2.0 2.3.1

A expressão Web 2.0 foi primeiramente evidenciada pela empresa O’Reilly 

Media,  uma nova versão para a web, que não se refere em atualizações ou 

modificações em suas especificações técnicas, mas a uma mudança no modo como 

desenvolvedores e usuários utilizam-na, ou seja, novas formas de se comunicar, 

interagir e participar das novas tecnologias (AMOROSO, 2008). 

Os principais representantes dessa plataforma de participação são: blogs, 

wikis, redes de relacionamento e sites de publicação de vídeos. Por meio deles é 

possível consumir, publicar e compartilhar conteúdos de forma fácil e ágil. 

Como exemplos mais significativos temos os aplicativos do Google e do 

Yahoo, como, softwares que pretendem criar as funcionalidades utilizadas em 
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nossos computadores pessoais, como: editores de texto (Microsoft Word) ou uma 

planilha eletrônica. Dessa forma, é possível o usuário trabalhar com um mesmo 

material, simultaneamente, em qualquer lugar do mundo, ou seja, é necessário 

apenas estar conectado pela Internet utilizando o browser como uma plataforma de 

trabalho.  

Portanto uma vantagem dessa nova versão seria a possibilidade de manter 

todo o seu conteúdo on-line, podendo utilizá-lo em qualquer momento, de qualquer 

máquina, desde que esta esteja com um ponto de acesso à Internet. Não havendo a 

necessidade de se preocupar com backups pelo fato dos dados estarem sendo 

armazenados em grandes Bancos de Dados dos servidores da web (VALENTE e 

MATTAR, 2007).  

Pode-se perceber por meio da figura 1 que o que muda da web 1.0 para a 2.0 

é a forma de como está sendo utilizada a web para a comunicação, tendo uma maior 

interação e conversação entre organizações e clientes. Isso traz bons retornos, pois 

além da organização estar se comunicando, ela pode estar colhendo informações 

essenciais sobre seus serviços e/ou produtos. 

 

 

Figura 1: Padrões da tendência 2.0 

Fonte:PROABILITY, 2011 
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O que define essencialmente a web como 2.0 são características visualizadas 

no quadro 5. 

 

Característica Descrição 

Web ser uma 

plataforma de serviços, 

com eficiência de custos 

em escalabilidade 

As aplicações deixam de ser produtos, com suas 

licenças e vendas, restritos ao uso pelo PC, e passam 

a ser serviços entregues via Internet. Rodam 

uniformemente em quaisquer ambientes. 

Dados como a nova 

competência central 

O monitoramento do usuário é feito em tempo real. O 

gerenciamento das informações nos sites de busca é 

feito através de robôs que leem os conteúdos das 

páginas web e verificam o que de fato é relevante 

para posicionar o site nas buscas 

Colaboração/ 

inteligência coletiva 

agregada: 

A interação dos usuários tendo a possibilidade de 

receber, produzir e publicar informações na Web. Isto 

é claramente demonstrado pelo sites participativos 

como os Blogs, leilões (e-Bay), e-commerces 

(Amazon), sites de relacionamento (Facebook, 

Twitter, Linkedin, Orkut), sites colaborativos (Flickr, 

YouTube, Wikipedia).  

Interface rica O usuário tem uma experiência interativa mais rica na 

navegação, com ferramentas e tecnologias 

envolvidas no seu desenvolvimento, como o AJAX 

(Javascript e XML). 

Modelagem mais 

flexível da 

programação: 

Os modelos de programação são leves, e permitem a 

interoperabilidade entre sistemas e acoplamento de 

componentes. Abre margem à colaboração e 

contribuição. 

Software para mais de 

um dispositivo 

Serviços providos por múltiplos computadores. 

Quadro 5: Características da versão web 2.0 
Fonte: IGOV, 2010 
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 Evolução 2.3.2

Já na web 2.0 também conhecida como a web da participação, reflete uma 

mudança nos hábitos dos usuários. Permite todo tipo de interação através das 

diversas ferramentas disponíveis na Internet, como também, a criação de aplicativos 

extremamente parecidos com os Sistemas Operacionais, como se fosse um 

Windows (VALENTE e MATTAR, 2007). 

Em 2010 começa a se discutir sobre recursos de inteligência artificial. Surge 

então a web 3.0, conhecida também por web semântica, tornando as ferramentas 

existentes ainda mais inteligentes, facilitando a organização e busca das 

informações (GABRIEL, 2010). 

 

 
Figura 2: Evolução das versões da web 

Fonte: IGOV, 2010 

 

Na figura 2 pode-se verificar a evolução da maneira como a comunicação 

evoluiu, a web 1.0 era estática, o Netscape poderia ser considerado como um 

exemplo disso.  
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 Novas Tendências  2.3.3

A tendência das novas gerações da Internet é cada vez mais permitir um 

maior dinamismo, integração e interação entre os usuários. Atualmente vivenciam-se 

os conceitos trazidos na web 2.0, mas já se fala na web 3.0 que seria a cooperação 

entre computadores e humanos.   

 

 

Figura 3: Inter-relação entre as competências e evolução dos estágios da web 

Fonte: IGOV, 2010 

 

A web 3.0 interliga o significado das palavras para conseguir atribuir um 

sentido do que está sendo publicado na Internet perceptível para as máquinas, 

melhorando a interatividade para os internautas (FAVARETTO, 2007). 

Também há quem comente sobre a web 4.0 ou metaweb, que começaria 

entre os anos 2015 a 2030, que seria a era da inteligência artificial, tendo sistemas 

operacionais nas nuvens, ou seja, a tendência será os sistemas migrarem para 

Internet, tornando o desktop de seu computador online, onde será possível acessar 

qualquer documento, em qualquer lugar desde que esteja conectado a uma rede. 
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Para Fraga (2008) “a internet deve se transformar numa plataforma completa 

de aplicações, criando um mundo onde as pessoas não precisem mais instalar 

softwares, a única necessidade será uma conexão com a internet.” 

2.4 MARKETING DIGITAL 

As novas tecnologias e plataformas digitais estão trazendo para as empresas 

uma dificuldade, de se manter competitivas no mercado. Desta forma é preciso se 

adaptar a esse novo cenário fértil para as mais diversas ações em marketing digital 

(GABRIEL, 2010). Conforme o artigo do site THOUGHTS (2011) existe uma 

crescente demanda de oportunidades nesse segmento para as organizações. Por 

outro lado, ainda há poucos profissionais qualificados. 

Segundo Cobra e Brezzo (2010, p. 21) o marketing pela Internet se define: 

[...] como uma variação do marketing que combina princípios convencionais 
de marketing com facilidades interativas da Internet. O propósito é 
comercializar produtos e serviços através de um conjunto de ações 
coordenadas pela Internet. 

Considera-se o marketing digital como a forma de fazer marketing através de 

ações de comunicação por meio de ferramentas digitais, principalmente para a 

Internet e para as tecnologias mobile1 (aplicativos móveis, RFID, Bluetoof, SMS, 

Mobile TV, GPS, entre outras) (GABRIEL, 2010). 

 O Poder do Consumidor 2.4.1

Conforme Chleba (2000) os clientes estão mais exigentes e vão continuar 

exigindo melhorias e novidades nos produtos e/ou serviços das empresas. As 

empresas devem atender a essas exigências, que são percebidas como diferenciais, 

pois caso não se adaptem, outras com certeza irão se adaptar, e essas serão suas 

concorrentes. 

                                            
1
 Tecnologia mobile é uma verdadeira revolução das maneiras e métodos de se fazer e gerir 

negócios. O grande diferencial da tecnologia móvel é permitir o acesso às informações e dados 

consolidados a qualquer momento e em qualquer lugar. O que é tecnologia mobile? Disponível 

em:< http://www.lcm2000.com.br/scr/mobile.html > Acesso em: 03 mai. 2011. 
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De acordo com Torres (2009) o consumidor, quando está conectado à 

Internet, deseja encontrar aquilo que busca, podendo ser uma informação, 

estabelecer relacionamentos ou simplesmente por diversão. O consumidor nos dias 

de hoje não tem o foco de sua compra somente nos produtos. Ele busca uma 

experiência, um bom relacionamento, troca de ideias ou simplesmente ser ouvido 

para que se sinta importante. 

 Torres (2009) em seu livro relata que, ao contrário de outras mídias que 

possuem regras estabelecidas por normas ou por legislação, ou mesmo por um 

proprietário do veículo de comunicação, na Internet não existe nenhuma regra, não 

havendo quem estabeleça uma regra.  

No caso das mídias sociais algumas regras internas são criadas pelos seus 

aplicativos, mas essas regras não interferem nas informações e nos comentários 

que serão divulgados. 

Por isso é muito importante analisar o que será divulgado na Internet, pois 

todos estarão acessando, e como já foi abordado anteriormente, o consumidor tem o 

poder nessas novas mídias de criticar e de elogiar as ações das empresas. De 

acordo com Deitel (2004) boatos e insatisfação do cliente podem se espalhar 

rapidamente pela web. A internet oferece uma oportunidade para construção 

adicional da marca de uma empresa e seus produtos, mas também dificulta sua 

proteção. Para tentar se proteger as empresas podem contratar pessoas para ficar 

monitorando o que se passa pelo mundo virtual, possuindo também a opção de 

terceirizar esses serviços com empresas especializadas no ramo. 

 Ferramentas e Estratégias 2.4.2

Ter uma base sólida de estratégia de marketing na Internet pode trazer muitas 

vantagens, ainda mais nos dias de hoje, onde a concorrência é intensa. Mesmo 

diante disso, empresas acreditam que tendo perfis próprios nas redes sociais e um 

blog institucional é suficiente, onde já estariam adaptadas ao marketing digital. Mas 

para que isso surta algum efeito é muito importante cuidar das seguintes ações: 

a) Ter segmentação: Quando for lançar alguma campanha na Internet deve 

conhecer seu público alvo, gênero, região, ter atenção aos perfis dos usuários que 

compõem cada rede. Quanto mais informação melhor. Kotler (2004, p. 16) menciona 
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que é “melhor tentar estabelecer segmentos de mercado de acordo com as 

necessidades e os benefícios esperados”.  

Enge (2010) menciona em sua obra que muitas vezes é necessário 

concentrar-se em um segmento diferente quando a competitividade estiver muito 

forte. Ou, então, você pode ser o mandachuva de seu mercado, mas ter 

concorrentes específicos que deseja manter afastados. 

b) Utilizar SEO: Conforme Enge (2010), SEO é a otimização de mecanismos 

de busca. É muito importante as empresas trabalharem a forma e o conteúdo do site 

para que sejam encontradas nas primeiras páginas dos resultados de busca 

orgânica. Para Torres (2009) a busca orgânica é o resultado usual (natural) de uma 

lista de sites, ordenados por critérios próprios das ferramentas de busca.  

c) Monitoramento: Também é importante monitorar a posição dos sites, 

avaliando mensalmente o número de páginas indexadas e o numero de links de 

referência por divulgação constante nas mídias on-line (TORRES, 2009). Para 

Cutroni (2010) o Google Analytics é uma ferramenta poderosa de monitoramento de 

campanhas de marketing, possui funções como coletar, processar e exibir os dados 

encontrados das páginas web. 

d) Conteúdo atualizado e interessante: O consumidor acessa a internet em 

busca de informações. Para isso deseja encontrar o conteúdo dos sites atualizados. 

O site representa uma vitrine onde, quando a página for visualizada mais de uma 

vez, os consumidores desejam encontrar novidades. O mais indicado é utilizar algo 

que chame a atenção do internauta.  

Na opinião de Enge (2010) o conteúdo do site deve estar bem elaborado, em 

conjunto com a sua arquitetura a qual deve possuir palavras-chaves e marcações 

especiais, para que os mecanismos de busca consigam encontra-lo com mais 

facilidade, aumentando a sua colocação no ranking de resultados. 

e) Analise de tráfego: Tráfego gerado pelos colaboradores da organização 

não devem ser analisados, deve-se diluir dados de visitantes verdadeiros – qualquer 

funcionário que não tenha relação dentro da empresa. 

f) Google Maps: Ferramenta de localização que pode ser utilizada no 

marketing e na publicidade digital. Com o Google Maps é possível cadastrar o 

endereço e informações da empresa, facilitando a visualização de sua localização. 

Um dos benefícios da utilização é a melhor colocação do site nas buscas do Google 

Search e do Google Maps. (TORRES, 2009). 
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h) Pulverizar o relacionamento: Tentar atingir o máximo de pessoas, utilizando 

as mídias virtuais. Uma forma de se relacionar com o cliente é a criação de perfis 

nas redes sociais, assim os usuários seguidores desses perfis serão informados 

quando houver alguma atualização. Isso leva as empresas a um comprometimento 

de manter constante atualização.  

i) Utilizar Google AdWords: As empresas também devem realizar campanhas 

periódicas de links patrocinados, os chamados Google AdWords. 

 Público-Alvo 2.4.3

Para descobrir quem é o público desejado de uma organização é importante 

determinar quem se deseja atingir. Para isso é necessário entender o que a 

empresa tem para oferecer aos visitantes de seu site ou perfis das redes sociais 

agora, planejando ações para o futuro. (ENGE, 2010). 

A partir da obra de Kotler (2004) é possível afirmar que o aumento da 

concorrência influencia muitas empresas a buscar incessantemente o melhoramento 

de seu relacionamento com os clientes. Diversas ações, como pesquisas de 

mercado, são realizadas para que se tenha um entendimento completo do seu 

público-alvo, com a finalidade de eliminar as deficiências de suas informações e 

identificar o comportamento atual dos consumidores.  

As metodologias formais de pesquisas de mercado segundo Kotler (2004) 

são: 

 

- Entrevista em grupo (focus groups); 
- Pesquisas quantitativas; 
- Entrevistas em profundidade; 
- Pesquisas domésticas (in-home); 
- Pesquisa em loja (in-store); 
- Comprador misterioso; 

 

Também se utiliza técnicas de feedback para analisar o grau de satisfação 

dos clientes. Para Menshhein (2007) o profissional de marketing utiliza essa técnica 

para avaliar o mercado com a intenção de melhorar a relação da empresa com o 

cliente. 

Deitel (2004) faz referência em sua obra sobre a vantagem de conhecer o 

mercado-alvo para focar a campanha, consequentemente, aumentando o número de 
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visitas, respostas e compras, tanto em sites como nas mídias digitais. Desta forma, 

percebe-se como é útil conhecer os dados de seus usuários na Internet, para 

conseguir direcionar melhor suas campanhas de marketing e ter uma resposta mais 

eficaz. 

 Benefícios 2.4.4

No caso da web, há muitas potencialidades para serem exploradas, 

compreendendo redes sociais, marketing de busca SEO e SEM, e-mail marketing e 

muitas outras que estão surgindo (THOUGHTS, 2011). A seguir serão descritos 

alguns benefícios trazidos por Santos (2011) com a utilização do marketing digital 

nas organizações: 

- Mensurável: é possível levantar informações para que se possa compará-

las, medindo os resultados das ações. 

- Segmentável: é definir qual o foco de sua ação, para obter melhores 

resultados. 

- Permite atração gratuita: através do Marketing Digital é possível realizar 

diversas ações de forma gratuita, utilizando-se das técnicas de SEO – busca 

orgânica no Google, ou com campanhas de marketing viral utilizando e-mail e redes 

sociais. 

- Construção de uma audiência: com o uso das mídias sociais as 

organizações podem construir conteúdos relevantes para os internautas e assim 

construir uma base sólida de contatos ao longo do tempo.  

- Tem ótimo custo-benefício: as organizações conseguem atingir ótimos 

resultados, com investimento reduzido, através dos recursos disponíveis para o 

Marketing Digital, combinando a boa aplicação de recursos, com ideias inteligentes e 

ajuda de boas ferramentas, o investimento na Internet tem muito mais retorno se 

comparado às mídias tradicionais. 

Por todos os benefícios acima citados e, por muitos outros que empresas têm 

experimentado excelentes resultados, em decorrência tem-se investido cada vez 

mais em ações de Marketing Digital. No Brasil, há um crescimento na utilização das 

mídias da Internet de aproximadamente 30%, o que mostra a preocupação das 

empresas na busca de um relacionamento com o consumidor (IAB BRASIL, 2011).  
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2.5 MÍDIAS SOCIAIS EMERGENTES 

Nos últimos anos surgiram muitos recursos de mídias de comunicação, 

colaboração, multimídia e entretenimento como:  Youtube, Facebook, Twitter, Blogs, 

entre outros. Esses recursos possuem uma quantidade enorme de adeptos que 

passaram a produzir suas próprias informações e a criar relações duradouras com 

outros adeptos. Esses usuários utilizam essas ferramentas para escrever, ler, 

produzir e consumir informações e conteúdos (TORRES, 2009). 

De acordo com Torres (2009, p. 111) “as mídias sociais têm um enorme poder 

formador de opinião, podendo ajudar a construir ou destruir uma marca, um produto 

ou uma campanha publicitária”.  

Outro aspecto relevante é que os consumidores estão mais cautelosos. 

Através das mídias sociais eles trocam experiências, pesquisam e verificam 

informações antes de tomar qualquer decisão. 

 Tipos de Mídias 2.5.1

As mídias sociais são poderosas ferramentas que auxiliam as empresas em 

um melhor relacionamento, comunicação e atendimento aos seus consumidores. Os 

tipos de mídias mais conhecidos, existentes na Internet podem ser visualizados no 

quadro a seguir. 

  

TIPOS MÌDIAS 

Autoral (Blogs, MicroBlogs, 

compartilhamento de vídeos e 

fotos) 

WordPress, Blogger, Twitter, Flickr,  Youtube, 

Flickr, Zooomr, Fotolog ePicasa 

Grupos de Discussão Yahoo Grupos, Google Grupos e Yahoo Answers 

Comunidades                                                                                            Facebook, Xing, Orkut, LinkedIn, Ning e My Space 

Colaborativos Wikipedia e Opinions 

Bookmarking/Agregadores de 

Site 

Delicious e Digg 

Entretenimento (mundos 

virtuais, jogos on-line e 

compartilhamento de jogos 

Second Life, World of Warcraft e Miniclip.com 

Quadro 6: Tipos de Mídias 
Fonte: GABRIEL (2010). 
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 Blog 2.5.2

A palavra Blog, composta pelas palavras de origem inglesa - Web e log , 

representa diário de bordo na Internet. Sua principal diferença de um site 

institucional é a sua interatividade e diversas funcionalidades, como: atualizações de 

conteúdos, comentários, RSS, seguidores, enquetes, entre outras (TERRA, 2008). 

O blog é uma página web atualizada dinamicamente e, de preferência, 

frequentemente. Composta por pequenos textos apresentados de forma cronológica. 

É como uma página de notícias ou um jornal que segue uma linha de tempo com um 

fato após o outro. O conteúdo e tema dos Blogs abrange uma infinidade de assuntos 

que vão desde diários, piadas, links, notícias, poesia, ideias, fotografias, enfim, tudo 

que a imaginação do autor permitir (BLOGGER GLOBO, 2011). 

 

 

 

 

Figura 4: Estatísticas da Blogsfera 

Fonte: TECHNORATI, 2011. 

 

O universo dos blogueiros, os quais ao mesmo tempo são autores e leitores 

de informações que circulam pela Internet, é conhecida como blogosfera. Para 

Torres (2009) essa denominação se refere aos blogs existentes na Internet, ou seja, 

é uma rede de relacionamento entre os blogueiros, cada qual sendo autor de 

41,77 % 

Usuários leitores de 
Blogs. 

60%  

Possuem entre 18-44 
anos de idade. 

1 em cada 5 

Atualizam os seus dados 
diariamente 

14% 

Representam Blogs 
corporativos 

15% 

 Passam 10 horas por 
semana blogando 

66% 

São homens 

Mais da metade 

São casados e/ou pais 

Mais de 50% 

 Possuem mais de um blog 

5 

É a média de utilizam de sites sociais 
para direcionar o tráfego para o seu 

blog 
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informações que podem ser divulgadas e comentadas por diversos outros 

blogueiros. 

Ainda para Torres (2009, p.123) “O Blog em sua essência é uma mídia 

social”, pois os blogueiros escrevem e comentam sobre os mais diversos assuntos 

para uma quantidade ilimitada de pessoas. 

 Twitter 2.5.3

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

2006. Um serviço conhecido como microblog1, pelo fato de permitir que sejam 

escritos textos de até 140 caracteres (RECUERO, 2009). De acordo com Valente e 

Mattar (2007, p.101) “[...] dentre os aplicativos de microblogging o Twitter é o rei”. 

 

Figura 5: Logomarca do Twitter 

Fonte: TWITTER, 2011. 

 

Ele é estruturado para que as pessoas tenham seguidores e que possam 

seguir quem tiver interesse. Os tweets, como são chamados os textos postados, 

devem ter em poucas palavras algo que faça com que outros usuários tenham 

interesse em seguir seu perfil. Também é possível mandar mensagens privadas ou 

direcionadas para outros perfis, sendo estes personalizáveis. 

 

 

                                            
1
 Microblog embora essa denominação seja usual, alguns autores não concordam que o 

Twitter seja comparado a um blog, apesar de sua semelhança. Eles afirmam que ele tem ferramentas 

completamente diferentes de um blog. 
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Figura 6: Estatísticas do Twitter 

Fonte: TWITTER, 2011. 

 

2.5.3.1 Estratégias de Marketing 

O Twitter pode ser muito útil para o mundo corporativo, basta saber utilizar-se 

de seus benefícios, como: propagação de sua marca, produtos, serviços ou qualquer 

mensagem. Também é possível realizar promoções e sorteios pelo Twitter. 

O PromoTweets1 é uma ferramenta desenvolvida primeiramente com o 

objetivo de captar as ações promocionais do Twitte. Com o tempo, muitos recursos 

foram adicionados, tornando-o um site capaz de agregar todas as promoções 

divulgadas no Twitter em tempo real (PROMOTWEETS, 2011). Portanto, é um 

ambiente único para aproximar promotores de potenciais usuários para as ações 

promocionais. 

Nas figuras 7 e 8 é possível visualizar as etapas da criação de uma 

promoção.  Na figura 9 visualizar a página inicial do TwitPromo com as promoções 

disponíveis. 

                                            
1
 Disponível em: < http://www.PromoTweets.com.br > 

300 mil 

novos usuários a cada 
dia 

110 milhões 

de usuários utilizam os 
serviços do Twitter 

180 milhões 

de visitas únicas por mês 

600 milhões 

 de buscas realizadas no 
Twitter a cada dia 

60% 

dos usuários do Twitter estão 
fora dos E.U.A. 

50.000 

é a quantidade de aplicativos 
de terceiros para o Twitter. 

http://www.promotweets.com.br/
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Figura 7: Criando uma promoção 

Fonte: PROMOTWEETS, 2011  

 

 

 

Figura 8: Tarefas que o participante da promoção deve realizar 

Fonte: PROMOTWEETS, 2011  
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Onde o usuário deverá informar: 

- O nome da promoção; 
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que o participante da promoção 

deverá tuitar em seu perfil; 

- Qual será o prêmio; 

- O texto que será 
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Figura 9: Página das promoções 

Fonte: PROMOTWEETS, 2011  

 YouTube 2.5.4

Em 2005 o Youtube1 é criado, tendo como responsáveis: Chad Hurley, Jawed 

Karim e Steve Chen. O seu objetivo é ser uma ferramenta onde os usuários possam 

cadastrar vídeos gratuitamente. Atualmente, sob os cuidados da gigante Google, é o 

maior site de vídeos da Internet. 

 

Figura 10: Logomarca do Youtube 

Fonte: YOUTUBE, 2011. 

                                            
1
 Disponível em: www.Youtube.com 
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O Youtube é muito utilizado pelas empresas para publicar palestras, cursos, 

instruções e propagandas. Além de ser uma mídia social de conteúdo em vídeo, 

permite que os internautas troquem experiências uns com os outros, por meio de 

mensagens, comentários, entre outras funcionalidades (TORRES, 2009). 

Um dos motivos do sucesso do conceito do Youtube é o fato de sermos 
seres visuais, que reagem mais rápido e melhor a estímulos de imagens em 
movimento do que às imagens estáticas ou textos. Quando o vídeo é levado 
às mídias sociais, ele produz um interesse maior do que os textos. 
(TORRES, 2009, p. 134). 

 

Figura 11: Estatísticas do Youtube 

Fonte: YOUTUBE, 2011. 

 

Em resumo, o YouTube é uma ferramenta que permite às empresas publicar 

os vídeos, sendo que os mesmos podem ser assistidos pelos consumidores. Ë 

possível também enviar rapidamente os vídeos para os amigos em sua rede de 

contatos. Quanto mais pessoas assistem ao vídeo e votam escolhendo a pontuação 

máxima, o mesmo irá se destacar, agregando valor à marca da empresa. 

 

2.5.4.1 Estratégias de Marketing 

O Youtube, como já foi explicado anteriormente, é uma mídia virtual que 

permite publicar vídeos. Para a realização de ações de marketing, as empresas 

podem se beneficiar realizando promoções, como: premiar os melhores e os mais 

votados vídeos criados por usuários para sua campanha. 

19 
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12 
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vídeos 

24 horas 

de novos vídeos a cada minuto são 
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A empresa coreana Hyundai Motors1 fez uso do Youtube para a divulgação de 

sua campanha de marketing premiando os melhores vídeos. Os participantes 

deveriam seguir as instruções da promoção e depois de criado o vídeo deveriam 

fazer upload no Youtube através do site da promoção. Os vídeos selecionados 

seriam publicados e de acordo com as visualizações e a quantidade de votos seriam 

escolhidos os ganhadores (MEGAPROMOCAO, 2011).  

 Linkedin 2.5.5

O Linkedin é uma rede voltada para relacionamentos de negócios, tendo sido 

lançado oficialmente em 2003. O seu principal objetivo é reunir aspectos do 

ambiente de negócios, permitindo ao profissional um ambiente para realizar bons 

contatos ou para iniciantes que pretendem entrar na área de negócios, trocar 

informações, realizar negócios ou mesmo procurar emprego. 

“O Linkedin é a maior rede profissional do mundo na Internet, com mais de 

100 milhões de usuários em mais de 200 países e territórios” (LINKEDIN, 2011). 

Essa rede tem uma força muito grande para o marketing pelo fato de ter uma base 

de dados de usuários importantes, contando com mais de 2 milhões de páginas de 

empresas e possuindo soluções de recrutamento utilizadas por muitas empresas 

(LINKEDIN, 2011). 

 

 

 

Figura 12: Logomarca do Linkedin 

Fonte: LINKEDIN, 2011 

 

A tendência é de que o Linkedin cresça muito mais, por possuir milhares de 

desenvolvedores utilizando sua interface de programação de aplicativos tornando-o 

muito mais interativo com serviços inovadores para os usuários (LINKEDIN, 2011). 

                                            
1
 Disponível em: <http://worldwide.hyundai.com> 
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Figura 13: Dados estatísticos do Linkedin 

Fonte: LINKEDIN, 2011. 

 

Para muitas empresas encontrar bons profissionais, com seus currículos 

atualizados é bem mais vantajoso realizar o recrutamento através do Linkedin, pois 

com ele é possível realizar as consultas especificando as qualificações necessárias 

para cada cargo (FONSECA, 2011). 

 

 Orkut 2.5.6

O Orkut é uma rede social criada pelo Google que fez muito sucesso, mas 

quase que exclusivamente no Brasil, ele vem perdendo espaço para as outras 

mídias, principalmente para o Facebook. 

 

 

Figura 14: Nova Logomarca do Orkut 

Fonte: ORKUT, 2011. 
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Foi criado por Orkut Buyukkokten, um aluno da Universidade de Stanford, 

funcionário do Google. Em janeiro de 2004 o sistema foi lançado pela empresa. No 

princípio seu objetivo era permitir o cadastramento de usuários através de convite 

feito por outro usuário que já tivesse seu perfil na rede (RECUERO, 2009). 

O Orkut permite a criação de perfis e comunidades, cujo objetivo é manter e 

aumentar a rede de relacionamentos do usuário, compartilhando interesses e 

hobbies, podendo ser utilizado também para estabelecimento de contatos de 

trabalho. Os usuários também têm a possibilidade de participar de uma ampla 

quantidade de comunidades. Estas funcionam como fórum, ou seja, possuem 

tópicos para discussão, as quais são criadas por usuários, podendo agregar grupos. 

Atualmente, com a ascensão de novas redes sociais, o Orkut teve que 

modificar sua estrutura inicial, liberando o cadastrado, isto é, qualquer indivíduo tem 

a possiblidade de ingressar na rede. Outra característica adotada foi a abertura de 

parte de sua plataforma para construção de aplicativos integrados (RECUERO, 

2009). 

 Facebook 2.5.7

Lançado em 2004 o Facebook, antes chamado theFacebook, é um sistema 

criado por Mark Zuckerberg. O foco inicial era criar uma rede de contatos entre 

alunos que estavam entrando e saindo do ensino secundário. Para ser membro era 

necessário fazer parte de algumas das instituições reconhecidas. Posteriormente ele 

foi aberto para as escolas secundárias e depois para todos (RECUERO, 2009). 

 

 

Figura 15: Logomarca do Facebook 

Fonte: FACEBOOK, 2011. 

 

Hoje o Facebook é considerado um dos sites com a maior base de dados de 

usuários. Isso se deve ao fato dele possuir vários recursos, como a criação de perfis, 
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onde é possível acrescentar vários aplicativos. Também é possível o usuário ser fã 

de alguma página, curtir comentários, fotos, qualquer coisa que esteja sendo vista 

no Facebook. 

 

 

Figura 16: Dados estatísticos do Facebook 

Fonte: FACEBOOK, 2011. 

 

Para as organizações o Facebook oferece muitas oportunidades de agregar 

valor a sua marca. É possível criar um perfil ou mesmo uma página, onde podem ser 

adicionados aplicativos criados pela própria empresa. Ainda é possível criar 

anúncios tendo a possibilidade de direcionar ao máximo sua campanha de 

marketing aos membros do Facebook, podendo observar graficamente o retorno 

disso. 

 

2.5.7.1 Estratégias de Marketing 

Dados demostram que o Facebook é a rede que mais vem crescendo. 

Aproveitando isto a rede permite fazer públicidade em suas páginas. Os anúncios 

podem ser imagens ou textos e são controlados por cliques e visualizações dos 

usuários, permitin do que sejam feitos orçamentos diários dos anúncios. Outro 

recurso poderoso da ferramenta é que o marketing pode ser realizado 

segmentadamente, ou seja, pode-se escolher o público alvo filtrando, por exemplo, 

por idade, local ou interesse (FACEBOOK, 2011). 

150 milhões 

de pessoas se envolvem com o 
Facebook através de sites 

externos a cada mês 

Metade 

dos Top 100 sites  globais  da 
comScore's são integrados ao 

Facebook 

100 milhões 

de usuários ativos atualmente 
acessando o Facebook através 

de seus dispositivos móveis 

500 bilhões 

de minutos por mês  são gastos 
acessando o Facebook 

1 milhão 

de empresários e colaboradores 
de 180 países 

60 

é a média de páginas, grupos e 
eventos que usuário está 

conectado 
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O Facebook deverá se tornar a plataforma com maior renda em anúncios nos 

Estados Unidos com expectativa que ultrapassa 2 bilhões de dólares em receita com 

marketing, de acordo com Sawers (2011). 

 Mídias Sociais no Brasil 2.5.8

De acordo com a pesquisa realizada pelo IBOPE aproximadamente 87% dos 

internautas brasileiros acessam alguma rede social e a tendência é de que essa 

porcentagem cresça. O Brasil está entre os dez países que mais acessam esses 

tipos de sites (TECNOLOGIA UOL, 2011). A Internet é considerada pelos brasileiros 

um canal de compra e, segundo dados de pesquisas, comentários e indicações on-

line de consumidores são mais confiáveis, influenciando mais nas decisões de 

compras (TIINSIDE, 2010). 

Gabriel (2010) afirma em sua obra que Facebook, Twitter, Youtube e Flickr 

são considerados os principais sites de redes sociais no mundo. No entanto, no 

Brasil por muito tempo a rede social mais acessada era o Orkut, porém ele vem 

perdendo espaço como mostra o site Alexa1, onde o Facebook se encontra em 

primeiro lugar e após ele vem o Youtube.  

O Ibramerc aponta que 65% das empresas já fazem parte de alguma rede 

social, porém apenas 7% acreditam na necessidade de utilizá-las. “Apesar das redes 

sociais estarem num patamar de alta utilização pelas empresas, elas ainda são 

vistas como um canal complementar”, afirma Richard Lowenthal, Diretor Executivo 

do Ibramerc (IBRAMERC, 2011). 

Uma pesquisa realizada pela empresa Anderson Analytics, em 2010 

constatou que os internautas entram nos sites de redes sociais cinco dias da 

semana, quatros vezes por dia 9% desse grupo permanece o dia inteiro nas redes 

em constante verificação para ver o que há de novo (IMASTERS, 2010). 

Segundo a pesquisa Media Democracy realizada nos Estados Unidos, Japão, 

Alemanha, Reino Unido e Brasil, pela Deloitte, foi confirmado que os brasileiros 

preferem se comunicar pela Internet, onde eles gastam, em média por semana, 17 

horas assistindo TV e cerca de 30 horas navegando na web. "Podemos concluir que 

a Internet é uma importante ferramenta de veiculação de anúncios. As empresas 

                                            
1
 Alexa Traffic Rank é um portal que analisa o número de acesso dos sites. 
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não podem e nem devem ficar de fora dessa tendência", afirma Marco Brandão, 

sócio da Deloitte na área de tecnologia, mídia e Telecom (TIINSIDE, 2010). 

A figura 17 representa a presença das redes sociais no mundo corporativo, 

onde o Twitter lidera, pelo fato de demandar poucos esforços para atualização. 

 

 

Figura 17: Presença das empresas nas redes sociais 

Fonte: HSM, 2011. 

 

Os números e estatísticas mudam a todo instante por isso vale ressaltar a 

importância de se acompanhar, em tempo real, as mudanças no cenário das mídias 

sociais para que se possa realmente ter importância nas decisões estratégicas. 

 Marketing nas Mídias Sociais 2.5.9

Segundo Kotler (2000), os profissionais responsáveis pela criação das 

estratégias de marketing devem ter como objetivo obter a aceitação de seus 

produtos e/ou serviços pelos seus consumidores, analisando o que o mercado atual 

exige. É de suma importância ouvir sugestões e críticas de seus consumidores para 

observar qual o grau de satisfação. Com o uso das novas mídias virtuais tornou-se 
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mais fácil buscar a qualidade e aperfeiçoamento dos produtos e/ou serviços, além 

de custos reduzidos. 

 

 

As mídias sociais, assim como outras mídias, são muito importantes para 
qualquer estratégia ou ação de marketing. No Brasil, mais de 80% dos 
Internautas participam de alguma rede social, de modo que elas devem ser 
entendidas e consideradas em qualquer atividade empresarial (TORRES, 
2009, p.75). 

A grande maioria das empresas aproveitam as redes sociais para geração de 

vendas e fidelização de seus clientes. Além desses benefícios é utilizada para 

coletar e analisar informações dos concorrentes. Segundo a pesquisa da 

IBRAMERC, as práticas mais comuns são: monitorar o mercado (46%), o 

comportamento dos clientes (45%) e a concorrência (39%) (IBRAMERC, 2011). 

Um aspecto importante a ser considerado na utilização das novas formas de 

comunicação pela Internet é estar antenado no que acontece nos meios de 

comunicação digitais. As mídias sociais podem ser entendidas como pessoas 

conversando com outras e, que muitas vezes, podem estar falando da sua empresa. 

Outro fator relevante é da possibilidade de fazer muito mais com muito menos 

(TORRES, 2009). 

 

 

Figura 18: Práticas comuns nas redes sociais 

Fonte: HSM, 2011. 
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Figura 19: Benefícios do uso das redes sociais 

Fonte: HSM, 2011. 

 

 

Figura 20: Atualização e monitoramento nas redes sociais 

Fonte: HSM, 2011. 

 

“O sucesso de uma organização não depende somente de as características 

de seus negócios atenderem aos requisitos-chave de êxito na operação em 

mercado-alvo, mas também de superarem os pontos fortes dos concorrentes” 

(KOTLER, 2000, p.98). Cabe a sua empresa gerar informações que permitam que 

seus potenciais e atuais clientes conheçam e experimentem experiências positivas 

com relação aos seus serviços e/ou produtos (TORRES, 2009). 
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 METODOLOGIA 3

O presente capítulo apresenta os procedimentos metodológicos, o universo 

e a amostra, delimitando a população-alvo dessa pesquisa, o instrumento de coleta 

de dados e análise e interpretação das informações obtidas.  

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Esta pesquisa teve por objetivo, além de um levantamento de informações 

sobre o marketing digital das empresas do setor calçadista da região, conhecer e 

analisar seus consumidores, buscando identificar quais as contribuições das mídias 

sociais para as organizações. 

Na metodologia deste estudo foi utilizada a tipologia apresentada por Vergara 

(2003), que classifica a pesquisa em relação a dois aspectos: quanto aos fins e 

quanto aos meios. 

 Quanto aos fins 3.1.1

Quanto aos fins, a pesquisa é exploratória, descritiva e explicativa. Trata-se 

de pesquisa exploratória, porque, apesar das redes sociais serem debate de vários 

estudos, pouco se conhece sobre o impacto das redes como estratégias de 

marketing digital nas organizações. Em função do caráter dessa pesquisa, por ela 

ter por base um tema escolhido não muito explorado, teve-se por finalidade 

desenvolver e esclarecer conceitos e ideias, promovendo familiaridade sobre o 

tema.  

Para Collis e Hussey (2005) em um estudo exploratório raramente se 

consegue respostas conclusivas para o problema a ser resolvido, pois seu objetivo é 

procurar padrões, ideias ou hipóteses e servir como base para pesquisas futuras. 

Esta pesquisa tem caráter descritivo e explicativo, pois visou descrever as 

diversas mídias sociais na Internet utilizadas como ferramenta de marketing digital, 

esclarecendo como as redes sociais são utilizadas nas ações de marketing digital 

nas organizações. No entendimento de Collis e Hussey (2005) a pesquisa descritiva 

tem como principal objetivo identificar e obter informações sobre as características 

de determinados grupos. Já a pesquisa de caráter explicativo, segundo Vergara 
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(2003, p. 47) “tem como principal objetivo esclarecer quais fatores contribuem, de 

alguma forma, para a ocorrência de determinado fenômeno”. 

 Quanto aos meios 3.1.2

Quanto aos meios, a pesquisa é bibliográfica, de campo e netnografia. 

Bibliográfica, porque é levantada a teoria já existente sobre o assunto em materiais 

acessíveis ao público, tais como, livros, artigos, revistas especializadas, e rede 

eletrônica, com a finalidade de compor a fundamentação teórica, permitindo assim a 

realização do estudo proposto. 

Fachin (2001, p.125) contextualiza em sua obra a importância da pesquisa 

bibliográfica, afirmando que esta “é a base para as demais pesquisas e pode-se 

dizer que é uma constante na vida de quem se propõem a estudar”. Para Roesch 

(1996) a revisão da literatura é uma prática que implica leitura e análise de textos 

relevantes ao assunto a ser pesquisado, para que se tenha uma melhor 

compreensão do tema do projeto, facilitando o relato por escrito. 

Trata-se de uma investigação de campo, porque é realizado o levantamento 

de informações das pessoas por meio de interrogação utilizando entrevistas e 

questionários. De acordo com Marconi e Lakatos (1996) a pesquisa de campo é 

realizada após o estudo bibliográfico, observando e coletando dados para que se 

possa ter um bom conhecimento de indivíduos, grupos, comunidades, instituições, 

entre outros campos, caracterizando-se pelo contato direto com o mesmo. 

A pesquisa também é do tipo netnografia, pois para a realização do estudo a 

pesquisadora utilizou as redes sociais das empresas a serem pesquisadas, para 

realizar uma interação com os usuários-membros. Possibilitando uma compreensão 

do processo de comunicação através da informatização, isso se constitui como 

cibercultura, que é o “fruto da sinergia entre a sociabilidade contemporânea e as 

novas tecnologias de base microeletrônica” (LEMOS, 2002, p.111). Para Vergara 

(2008) a netnografia é uma nova metodologia de pesquisa qualitativa que agrupa 

algumas técnicas da etnografia tradicional para o estudo de comunidades 

emergentes que se comunicam por meio de computadores. 

Uma característica importante da netnografia é a necessidade de o 

pesquisador estar imerso no ambiente a ser pesquisado, ou seja, ele deve ter 

intensa participação no trabalho de campo (VERGARA, 2008).  
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3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

O universo da pesquisa foram as empresas do setor calçadista que estão 

localizadas nos municípios de Horizontina, Santa Rosa, Santo Ângelo e Três de 

Maio, no estado do Rio Grande do Sul. A escolha desses municípios para a 

realização do presente estudo se deu principalmente ao fato de estarem entre os 

mais importantes da região e também por ter sido realizado um levantamento prévio 

das empresas que utilizam ao menos uma das mídias sociais, podendo o mesmo ser 

visualizado no apêndice A. 

Para encontrar a população-alvo utilizou-se de pesquisa nos meios 

eletrônicos, principalmente em sites de redes sociais. Também realizou-se uma 

consulta junto às Associações Comerciais dos municípios. Com esse levantamento 

obteve-se uma população-alvo de aproximadamente 48 empresas. Destas, 

identificou-se que 17 utilizam algum tipo de mídia social como forma de marketing 

digital. 

A seleção dos consumidores se deu, primeiramente, com a identificação das 

mídias sociais das empresas pesquisadas. Após, foram selecionados os membros – 

consumidores – destes sites para possíveis questionamentos. A amostra, neste 

caso, foi não-probabilística, definida pelo critério de tipicidade, ou seja, são 

elementos considerados representativos da população-alvo. Para Vergara (2003) a 

seleção de elementos representativos da população-alvo, requer profundo 

conhecimento da mesma. 

  Coleta de dados 3.2.1

Em função da natureza do presente estudo a pesquisa é mista (quantitativa e 

qualitativa). Para Roesch (1996, p. 122) o propósito da pesquisa quantitativa é 

“medir relações entre variáveis, avaliar o resultado de algum sistema ou projeto, e 

utilizar o melhor meio possível de controlar o delineamento da pesquisa para garantir 

uma boa interpretação dos resultados”. 

Já o enfoque da pesquisa qualitativa para Roesch (1996) é entendida como 

delineamentos de pesquisas experimentais ou de séries temporais usados para uma 

avaliação formativa, a qual só se consegue os resultados finais no final do processo 

de coleta de dados. 
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Na busca de obter um maior conhecimento sobre o marketing digital das 

empresas deste estudo, foram realizadas entrevistas como instrumento principal 

para coletar os dados com os responsáveis pelas empresas. Segundo Vergara 

(2003) é necessária a presença física do entrevistado e do pesquisador e, esta pode 

ser informal, focalizada ou por pautas.  

A entrevista foi por pauta, pois a pesquisadora definiu um roteiro a ser 

seguido, onde realizou-se perguntas abertas e fechadas, sendo que o mesmo se 

encontra no apêndice B. Em algumas lojas, após a permissão concedida, realizou-se 

a gravação da entrevista. 

Para a coleta de dados perante os consumidores, optou-se por utilizar um 

questionário, devido, dentre outros aspectos, a sua capacidade de conseguir atingir 

um grande número de pessoas simultaneamente. Este foi apresentado por mídia 

eletrônica, através da ferramenta Google Docs que permite enviar um questionário 

on-line.  

O questionário continha questões fechadas, e o mesmo foi submetido a testes 

prévios para que se pudessem obter mais informações sobre ele, como também 

para a correção necessária do seu conteúdo. O questionário pode ser visualizado no 

apêndice C deste trabalho. 

3.3 TRATAMENTO DOS DADOS 

As respostas coletadas por meio do questionário foram dados quantificáveis, 

Entretanto, a entrevista teve resultados tanto de natureza quantitativa quanto de 

natureza qualitativa. 

O tratamento dos dados obtidos com a aplicação das questões abertas da 

entrevista procedeu-se de forma sistematizada das respostas/informações, onde se 

realizou análise e interpretação dos resultados. As respostas de cada pergunta 

foram comparadas entre si, a fim de buscar características em comum, utilizando-se 

da técnica de análise de conteúdo. Com isso, pretendeu-se compreender e verificar 

a utilização das mídias sociais nas ações de marketing digital nas organizações. 

Para a realização do tratamento dos dados estatísticos, provenientes das 

questões fechadas, foi utilizado software específico: o Microsoft Office Excel 2010.  
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3.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

O método escolhido apresenta limitações em relação à generalização de 

resultados, uma vez que foi realizado em uma região ainda pouco receptiva a esse 

tipo de estratégia de marketing digital, e em apenas um segmento de mercado (ramo 

calçadista). 

A cidade de Ijuí não foi incluída na pesquisa de campo, por já ter uma 

amostra suficiente, sendo ela maior do as 17 empresas necessárias para o 

levantamento das informações. 
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 APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 4

De acordo com Marconi e Lakatos (2006, p. 34), uma vez que manipulados os 

dados e obtidos os resultados, o passo seguinte é a análise e interpretação destes, 

constituindo-se ambas no núcleo central da pesquisa. 

Análise e interpretação são duas atividades distintas, mas estreitamente 

relacionadas e, como processo, envolvem duas operações, análise e interpretação. 

(MARCONI e LAKATOS, 2006, p. 35). 

O presente estudo teve como amostra as lojas do setor calçadista dos 

Municípios de Três de Maio, Santo Ângelo, Santa Rosa e Horizontina. Como 

também os consumidores das lojas que utilizam ao menos uma rede social para 

divulgação de suas informações.  

O principal objetivo deste capítulo é descrever os resultados baseados na 

análise das informações obtidas através da pesquisa de campo. Foram 

consideradas 20 entrevistas realizadas com os responsáveis das lojas de calçados e 

58 questionários levantados junto ao consumidor das organizações entrevistadas.  

4.1 EVOLUÇÃO DA INTERNET COMO FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO E 

TENDÊNCIAS DAS NOVAS MÍDIAS VIRTUAIS 

Desde o surgimento da Internet até os dias atuais, grandes transformações 

foram surgindo, primeiramente com a popularização do e-mail, dos comunicadores 

instantâneos, das salas de bate papo, fóruns e, depois de certo tempo, as pessoas 

em geral se depararam com um novo cenário: os sites de redes sociais. 

Estes sites permitiam a criação do perfil dos usuários e a possibilidade de 

adicionar e listar seus amigos. Com o tempo esses sites foram evoluindo, agregando 

novas funções e novas possibilidades de customização e criação de páginas 

personalizadas.  

As redes sociais se tornaram ferramentas que possibilitam a realização de 

campanhas de marketing para as organizações. A interação entre cliente e empresa 

abriu um cenário onde a palavra agilidade é chave para o sucesso, principalmente 

com a grande quantidade de informações que se encontra disponível para qualquer 

indivíduo no ambiente virtual.  
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A criação de novos modelos de negócio, a busca incansável por mais 
eficiência, o surgimento de um novo perfil de consumidor, tudo colabora 
para um mundo mais dinâmico, onde influência, velocidade e flexibilidade 
fazem a diferença. Esse ambiente exige novos líderes comprometidos com 
a colaboração e obcecados pelo trabalho em equipe (MARQUES, 2011). 

Como já foi citado no presente estudo vivencia-se a era da web da 

participação conhecida também como web 2.0. De acordo com os autores Valente e 

Mattar (2007), essa versão permite todo tipo de interação através das diversas 

ferramentas disponíveis na Internet.  

É normal que muitas empresas tenham certa resistência por mudanças, mas 

a tendência é aderir às novas formas de se comunicar com o seu público-alvo, estar 

onde ele se encontra, trocar informações, buscar atrair a atenção das pessoas e, 

para que se tenha maiores chances de sucesso, buscar inovar sempre. Ainda Cobra 

e Brezzo (2010, p. 21) mencionam: “O propósito é comercializar produtos e serviços 

através de um conjunto de ações coordenadas pela Internet”. 

4.2 AS REDES SOCIAIS MAIS UTILIZADAS PELOS USUÁRIOS 

Por meio dos dados levantados perante os consumidores das lojas de 

calçados que utilizam ao menos um perfil em rede social, pode-se apresentar 

informações relevantes para conhecimento do seu perfil como também sobre o que 

pensam com relação ao marketing digital. Foram considerados: faixa etária, gênero, 

escolaridade, renda familiar, redes sociais utilizadas, tempo dedicado a elas e a 

quantidade de contatos nos seus perfis. 

Na tabela 1 observam-se os gêneros dos entrevistados, onde a frequência do 

sexo masculino é de 31, equivalendo a 53% da amostra pesquisada, e do sexo 

feminino a frequência é de 27, o equivalente a 47% dos entrevistados. É possível 

ainda observar que aproximadamente 86% dos respondentes tem menos de 45 

anos.  

Ressalta-se também a proporção de consumidores com grau de instrução de 

nível superior incompleto e completo o qual corresponde a 52%, sendo que 19% 

frequentam ou já concluíram o segundo grau e o restante dos entrevistados, 

aproximadamente 29%, declararam possuir um nível de instrução em algum curso 

de pós-graduação, mestrado ou doutorado.  
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Tabela 1: Distribuição dos consumidores por gênero, faixa etária e escolaridade 

 Feminino Masculino 

 
Frequência Percentual Frequência Percentual 

até 20 anos 3 5,17% 9 15,52% 

Pós-Graduação  1 1,72% 
 

0,00% 

Segundo Grau Completo 
 

0,00% 3 5,17% 

Segundo Grau Incompleto 
 

0,00% 3 5,17% 

Superior Incompleto  2 3,45% 3 5,17% 

entre 21 e 25 anos 13 22,41% 8 13,79% 

Pós-Graduação  2 3,45% 
 

0,00% 

Segundo Grau Completo 
 

0,00% 1 1,72% 

Superior Completo  3 5,17% 2 3,45% 

Superior Incompleto  8 13,79% 5 8,62% 

entre 26 e 35 anos 8 13,79% 9 15,52% 

Doutorado 
 

0,00% 1 1,72% 

Mestrado 1 1,72% 2 3,45% 

Pós-Graduação  4 6,90% 1 1,72% 

Segundo Grau Completo 
 

0,00% 1 1,72% 

Segundo Grau Incompleto 2 3,45% 
 

0,00% 

Superior Completo  1 1,72% 3 5,17% 

Superior Incompleto  
 

0,00% 1 1,72% 

entre 36 e 45 anos 3 5,17% 2 3,45% 

Mestrado 1 1,72% 1 1,72% 

Pós-Graduação  
 

0,00% 1 1,72% 

Superior Completo  2 3,45% 
 

0,00% 

entre 46 e 55 anos   0,00% 2 3,45% 

Doutorado 
 

0,00% 1 1,72% 

Mestrado 
 

0,00% 1 1,72% 

mais de 55 anos   0,00% 1 1,72% 

Segundo Grau Completo 
 

0,00% 1 1,72% 

Total Geral 27 46,55% 31 53,45% 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

Como pode ser visto na figura 21, aproximadamente 81% dos respondentes 

declaram possuir acima de R$ 1.501,00 de renda familiar. 
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Figura 21: Distribuição dos respondentes segundo a renda familiar 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

Por meio da figura 22 é possível verificar a distribuição do uso das redes 

sociais pelos consumidores, onde foram consideradas: Twitter, Facebook, Linkedin, 

Orkut, Google Buzz, MySpace, Blog e Youtube e ainda foram citadas pelos os 

usuários as redes  Last.FM (serviço musical agregando uma comunidade virtual com 

foco em músicas) e Tumblr (sistema de rede social e micro-weblog).  Entre as mais 

utilizadas se encontram o Facebook com cerca de 24%, o Orkut com 20%, o Twitter 

com 18% e com 17% o Youtube. 

É interessante analisar essas informações, pois por muito tempo conforme 

citado no site Alexa, o Orkut era considerado o mais utilizado no Brasil, porém com o 

surgimento do Facebook, o mesmo perdeu audiência. Conforme Gabriel (2010) o 

Facebook é considerado um dos principais sites de redes sociais, encontrando-se 

em primeiro lugar no site Alexa e em segundo lugar o Youtube, que permite o 

compartilhamento de vídeos. 

 

 

2% 
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acima de R$ 5.001,00
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Figura 22: Distribuição da utilização das redes sociais pelos consumidores  

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

No quadro 7 é demonstrada a distribuição dos respondentes segundo o uso 

das redes sociais, faixa etária e tempo dedicado a elas. De maneira geral, nota-se 

um bom tempo dedicado ao uso das mídias sociais pelos consumidores das lojas 

pesquisadas, sendo que 64% do total declaram utilizá-las por um tempo que vai de 

30 minutos à 2 horas. 
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até 20 anos 10 11 3 10 2 0 5 8 2 

1 hora a 2 horas 2 1 0 2 0 0 2 2 1 

30 min a 1 hora 2 2 1 1 1 0 1 1 1 

Mais de 3 horas 5 5 1 4 0 0 2 4 0 

Menos de 30 min 1 3 1 3 1 0 0 1 0 

entre 21 e 25 anos 14 17 6 16 8 1 5 16 0 

1 hora a 2 horas 3 5 1 5 3 0 2 4 0 

2 horas a 3 horas 0 0 0 1 0 0 0 1 0 

30 min a 1 hora 6 7 3 6 1 0 1 6 0 

Mais de 3 horas 4 4 2 2 3 1 2 4 0 

Menos de 30 min 1 1 0 2 1 0 0 1 0 

entre 26 e 35 anos 7 13 3 11 1 1 1 5 0 

1 hora a 2 horas 4 2 1 5 1 0 0 1 0 

2 horas a 3 horas 1 3 0 3 0 1 0 3 0 

30 min a 1 hora 1 7 1 3 0 0 1 1 0 

Menos de 30 min 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

entre 36 e 45 anos 4 4 2 2 0 0 1 2 0 

1 hora a 2 horas 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

30 min a 1 hora 2 2 2 1 0 0 0 1 0 

Menos de 30 min 1 1 0 1 0 0 1 1 0 

entre 46 e 55 anos 0 2 2 0 0 0 0 2 0 

30 min a 1 hora 0 2 2 0 0 0 0 2 0 

mais de 55 anos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

30 min a 1 hora 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Quadro 7: Redes Sociais mais utilizadas pelos consumidores 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

É interessante ressaltar, conforme a tabela 2, que cerca de 3,45% do 

respondentes do gênero masculino dedicam as redes sociais um tempo inferior a 30 

minutos. Já entre as mulheres, esse tempo utilizado corresponde à 10,34% das 

entrevistadas. Para o restante, de ambas as partes, o tempo dedicado às redes 

sociais é superior a 30 minutos.  
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Tabela 2:  Distribuição dos respondentes segundo seu gênero e tempo dedicado 

às redes sociais 

  Feminino Masculino 

  Frequência  Percentual Frequência  Percentual 

1 hora a 2 horas 4 6,90% 10 17,24% 

2 horas a 3 horas 2 3,45% 2 3,45% 

30 min a 1 hora 11 18,97% 12 20,69% 

Mais de 3 horas 4 6,90% 5 8,62% 

Menos de 30 min 6 10,34% 2 3,45% 

Total Geral 27 46,55% 31 53,45% 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

Através da tabela 3 pode-se observar que todos os respondentes utilizam ao 

menos um site de rede social, sendo que aproximadamente 57% possuem no 

mínimo 04 perfis em diferentes mídias sociais. 

 

Tabela 3: Distribuição da utilização das redes sociais  

  Feminino Masculino     

  Frequência Percentual Frequência Percentual 
Total 
Frequência 

Total 
Percentual 

Twitter 12 20,69 23 39,66 35 60,34 

Facebook 23 39,66 24 41,38 47 81,03 

Linkedin 3 5,17 13 22,41 16 27,59 

Orkut 19 32,76 21 36,21 40 68,97 

Google 
Buzz 

4 6,9 7 12,07 11 18,97 

MySpace 1 1,72 1 1,72 2 3,45 

Blog 3 5,17 9 15,52 12 20,69 

 Youtube 14 24,14 19 32,76 33 56,9 

OUTRAS 0 0 2 3,45 2 3,45 

N USA 0 0 0 0 0 0 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

4.3 AS MÍDIAS SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE MARKETING DIGITAL NAS 

ORGANIZAÇÕES 

Na entrevista realizada com os profissionais responsáveis pelas lojas do setor 

calçadista buscou-se conhecer a utilização de estratégias de marketing digital 

focando as redes sociais.  

De acordo com a tabela 4, 65% dos entrevistados já realizaram alguma 

campanha de marketing na Internet. Com relação à essas campanhas, em geral, 

verificou-se que a grande maioria utilizou os seus perfis em redes sociais para 
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postar informações sobre alguns produtos, enviaram e-mail marketing para seus 

clientes, publicaram anúncios em sites promocionais e criaram seus próprios sites 

para a divulgação das informação da empresa e dos produtos. Segundo a pesquisa 

da IBRAMERC, as práticas mais comuns são: monitorar o mercado (46%), o 

comportamento dos clientes (45%) e a concorrência (39%) (IBRAMERC, 2011). 

 

Tabela 4: Utilização do Marketing Digital nas Lojas entrevistadas 

Utiliza Marketing digital Frequência Percentual 

Não 7 35,00% 

Sim 13 65,00% 

Total Geral 20 100,00% 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

Outro dado a ser ressaltado, de acordo com a figura 23, é com relação às 

lojas que declararam já terem realizado campanha na Internet, o que corresponde a 

65% e atualmente correspondem a 60%, cerca de 5% desistiram de realizar 

estratégias de Marketing Digital. 

 

 

Figura 23: Comparativo de lojas que já realizaram campanhas na Internet X lojas que utilizam 

atualmente o marketing digital 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 
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Conforme as informações citadas pelos entrevistados, muitos não realizam 

campanhas por falta de interesse, de tempo, por não estarem 

preparados/qualificados, por acreditarem que não há necessidade aqui na região, 

pelo valor da propaganda e/ou por não terem retorno com esse tipo de ação. 

Buscou-se ainda saber o que entendiam sobre Marketing Digital e a grande maioria 

respondeu que seria “realizar uma propaganda na Internet”. Percebe-se através 

desses dados obtidos que falta às empresas capacitarem seus profissionais para a 

realização das estratégias e assim obterem os retornos esperados. 

Conforme a tabela 5, o percentual de empresas que possuem algum perfil em 

redes sociais é de 70%. Destas buscou-se identificar quais as redes sociais mais 

utilizadas. Na figura 24 é demonstrada a distribuição das redes sociais utilizadas por 

estas lojas, onde se tem um destaque para o uso do Orkut, com aproximadamente 

46% e para o Facebook com 38%. O restante utiliza o Twitter e o Youtube. As 

demais redes sociais não são utilizadas por nenhuma das empresas. 

 

Tabela 5: Distribuição do uso das redes sociais pelas lojas  

 
Frequência Percentual 

Não 6 30,00% 

Sim 14 70,00% 

Total Geral 20 100,00% 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

 

Figura 24: Os perfis que as lojas de calçados mais utilizam 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 
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Quando buscou-se identificar, dentre as empresas pesquisadas que não 

utilizam nenhuma rede social, quais seria as mídias digitais que despertariam 

interesse para uso,  aproximadamente 64%, destacaram o Facebook e o Blog, 

conforme figura 25, o restante teria interesse no Twitter e no Orkut. 

 

 

Figura 25: Redes sociais que despertam maior interesse para uso 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

Com base na tabela 6, pode-se identificar que mais da metade das empresas 

entrevistadas, cerca de 57%, não possuem um monitoramento de suas redes 

sociais.  

  

Tabela 6: Quantidade de empresas que monitoram seus perfis em redes sociais 

Monitoramento Frequência Percentual 

Não 8 57,14% 

Sim 6 42,86% 

Total Geral 14 100,00% 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

Tão importante quanto saber se as empresas utilizam monitoramento das 

suas mídias sociais é identificar como o fazem. Com essa identificação, fica ainda 

mais completa a visualização do marketing digital focando as redes sociais e as 

estratégias adotadas na região alvo deste estudo. Conforme a figura 26, 
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aproximadamente 72% monitoram as atualizações de seus contatos da rede. Outra 

informação relevante é o percentual de 36% das empresas que definiram um 

profissional específico para manter os seus perfis atualizados, esse dado pode ser 

visualizado na tabela 7.  

 

 
Figura 26: Como as empresas entrevistadas realizam o monitoramento de suas redes sociais 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

Tabela 7: Quantidade de empresas entrevistadas que possuem profissional 

responsável por manter atualizados seus perfis das redes sociais 

 
Frequência Percentual 

Não 9 64% 

Sim 5 36% 

Total Geral 14 100% 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

Como já poderia se imaginar, e analisando os dados obtidos, existe uma 

lacuna por partes das empresas estudas com relação ao marketing digital.  Na 
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4.4 AS VANTAGENS E DESVANTAGENS DO USO DAS REDES SOCIAIS 

VIRTUAIS PARA UMA ORGANIZAÇÃO 

O nascimento da Internet trouxe consigo grandes transformações, juntamente 

com a criação de novos cenários virtuais.  Inúmeras são as vantagens trazidas com 

o surgimento das redes sociais e seu uso massivo por parte dos usuários. Podem-se 

destacar as seguintes: baixo custo de infraestrutura; a possibilidade de realizar um 

marketing segmentado, onde se consegue anunciar focando os interesses 

específicos de cada um, pois há comunidades específicas para cada tipo de 

interesse; realizar um atendimento personalizado ao seu cliente, proporcionado 

principalmente pela possibilidade de maior interação com o público-alvo.  

É relativamente mais barato realizar propaganda na Internet se comparada às 

mídias tradicionais. Permite aumentar a visibilidade da marca ou da empresa. 

Divulga uma imagem de empresa dinâmica e moderna, aumentando a sua audiência 

principalmente por estar onde seus clientes estão. 

Muitas empresas ainda se beneficiam das redes sociais para investigar 

possíveis candidatos a novas vagas de trabalho. Segundo Fonseca (2011) “A 

empresa SAP usa a rede social Linkedin para recrutamento em escopo internacional 

desde 2009 para todos os níveis, desde o mais técnico até a diretoria”. Através do 

Linkedin pode se encontrar o currículo dos profissionais sempre atualizados, 

gerando uma vantagem com relação às empresas que realizam a gestão de 

carreiras e dos bancos de currículo (FONSECA, 2011).  

Algumas das desvantagens é a grande quantidade de sites que atendem os 

mais diversos públicos, pois isso torna complicada a decisão de onde veicular sua 

informação e qual a dimensão a ser atingida. Outra desvantagem é não conseguir 

controlar totalmente as informações. Uma das principais desvantagens é não estar 

presente, ou seja, não estar onde estão seus clientes, fornecedores ou qualquer 

indivíduo que possa realizar algum tipo de negócio. Por outro lado, uma vez 

presente, deve-se manter ativa, trocando informações e interagindo com os usuários 

(TORRES, 2009). Conforme Marques (2011), “as organizações ainda exploram 

pouco a capacidade interativa, de mobilização e a criatividade coletiva de seus 

funcionários”. 

A tabela 8 retrata a realidade das lojas do setor calçadista que utilizam ações 

de marketing na Internet. Das 20 empresas entrevistadas, 14 declararam empregar 
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estas estratégias. Aproximadamente 64% destas obtiveram um aumento em suas 

vendas associado ao uso do Marketing Digital.  

 

Tabela 8: Lojas que obtiveram aumento das vendas com o uso do Marketing 

Digital 

 
Frequência Percentual 

Não 5 35,71% 

Sim 9 64,29% 

Total Geral 14 100,00% 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

Também é interessante destacar que as empresas que declararam ter tido um 

aumento em suas vendas, cerca de 67% delas não soube informar o percentual que 

obtiveram. Com essa análise verificou-se a necessidade das organizações 

entrevistadas de se planejarem melhor, dedicarem um tempo para essas 

campanhas. Apesar disso, analisando os dados obtidos pelas entrevistas, as 

empresas alcançaram bons resultados. 

 

 

Figura 27: Utilização de marketing digital e sua relação com o aumento de vendas 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 
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4.5 A CONTRIBUIÇÃO DAS MÍDIAS VIRTUAIS PARA AS ORGANIZAÇÕES NA 

PERCEPÇÃO DE SEUS CONSUMIDORES 

As redes sociais possuem um número consideravelmente alto de usuários 

que estão a todo o momento buscando novos contatos e informações. Pela 

quantidade de pessoas e o tempo que elas dedicam às redes dá para ter uma noção 

de que realizar uma campanha de marketing na Internet será vantajoso, pois será 

possível alcançar uma quantidade expressiva de pessoas. 

Com isso se buscou analisar as transformações decorrentes da propagação 

das tecnologias e plataformas digitais no cenário atual. O intuito é apresentar a 

percepção atual dos consumidores das lojas entrevistadas que utilizam ao menos 

um perfil em rede social. Na figura 28, pode-se observar em quais as áreas que 

estes consumidores acreditam que as redes sociais terão maior impacto. Dos 

respondentes, 98% acreditam que será na divulgação das empresas, no 

comportamento do consumidor e nos relacionamentos pessoais. 

 

 

Figura 28: Áreas em que os consumidores acreditam que as redes sociais terão maior impacto 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011.  

 

Com a tabela 9 é possível verificar por gênero as diferenças de opiniões, 

onde os homens declararam que as mudanças e impactos serão principalmente no 
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que serão na divulgação das empresas e nos relacionamentos. 

26% 

2% 

33% 

39% 

0% 0% 

Área que os consumidores acreditam que as 
Redes Sociais terão maior impacto 

Na divulgação das empresas

Na educação

No comportamento do
consumidor

Nos relacionamentos pessoais

No governo



73 

 

 

Tabela 9: Em que área os consumidores das empresas entrevistadas acreditam 

que as Redes Sociais terão maior impacto 

 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

Destacam-se na tabela 10 os pontos negativos, e na tabela 11 os positivos, 

trazidos pelas redes sociais. De acordo com os respondentes, aproximadamente 

39,6% acreditam que o fator mais negativo é o impacto causado por uma frase ou 

foto inadequada. É com certeza um fator que pode surtir muitos efeitos negativos 

tanto pessoais como profissionais. Sendo uma preocupação muito alta para os 

usuários por que pode acabar com a reputação de muitas pessoas tanto físicas 

quanto jurídicas.  

Analisando os fatores positivos, cerca de 91,38% dos respondentes acreditam 

que o fator mais positivo visualizando o cenário das plataformas digitais são: 

compartilhamento de informações, conexão entre pessoas e as oportunidades de 

negócios. Esse dado revela principalmente o que os usuários buscam: a informação 

em tempo real e a interatividade abrindo, assim, a possibilidade de novos mercados 

surgirem.  
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Portanto boatos e insatisfação do cliente podem se espalhar rapidamente pela 

web. A internet oferece uma oportunidade para construção adicional da marca de 

uma empresa e seus produtos, mas também dificulta sua proteção. Para tentar se 

proteger as empresas podem contratar pessoas para ficar monitorando o que se 

passa pelo mundo virtual, possuindo também a opção de terceirizar esses serviços 

com empresas especializadas no ramo (DEITEL, 2004). 

 

Tabela 10: Fator mais negativo que os consumidores das lojas entrevistadas 

veem nas Redes Sociais (Facebook, Orkut, Twitter, etc) 

  Feminino Masculino Total 
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A dispersão (perda de atenção) 8 13,79% 7 12,07% 15 25,86% 

A perda de privacidade 1 1,72% 5 8,62% 6 10,34% 

Efeitos sobre a identidade social de pessoas e 
empresas 

1 1,72%   0,00% 1 1,72% 

Enfraquecimento da mídia de massa (jornal, 
televisão, etc) 

1 1,72%   0,00% 1 1,72% 

Não vejo fatores negativos 1 1,72%   0,00% 1 1,72% 

O impacto de uma frase ou foto inadequada 10 17,24% 13 22,41% 23 39,66% 

O tempo “gasto” dedicado às Redes Sociais 3 5,17% 4 6,90% 7 12,07% 

Perfis Falsos   0,00% 2 3,45% 2 3,45% 

Risco de Segurança 2 3,45%   0,00% 2 3,45% 

Total Geral 27 46,55% 31 53,45% 58 100,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 
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Tabela 11: Fator mais positivo que os consumidores veem nas Redes Sociais 

  Feminino Masculino Total 
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Alternativa às mídias de massa (jornal, 
televisão, etc) 

1 1,72%   0% 1 1,72% 

Compartilhamento de informações 7 12,07% 8 13,79% 15 25,86% 

Conexão entre pessoas 7 12,07% 12 20,69% 19 32,76% 

Liberdade de expressão 2 3,45% 2 3,45% 4 6,90% 

Possibilidade de grande exposição 0 0% 0 0% 0 0% 

Oportunidade de negócios 10 17,24% 9 15,52% 19 32,76% 

Buscar informações sobre produtos e /ou 
serviços 

0 0% 0 0% 0 0% 

Acesso a informações pessoais dos contatos 0 0% 0 0% 0 0% 

Outras 0 0% 0 0% 0 0% 

Total Geral 27 46,55% 31 53,45% 58 100,00% 
Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

Na figura 29,(tira vírgula) apresenta-se a opinião dos consumidores sobre as 

plataformas digitais sociais com relação às mídias tradicionais. Aproximadamente 

48% acreditam que ambas irão conviver com igual importância e 24% acham que as 

mídias sociais da Internet terão maior importância em relação às tradicionais. 

 

 

Figura 29: O que os consumidores acreditam com relação às mídias digitais perante as mídias 

tradicionais 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 
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Ainda, buscou-se conhecer quais os resultados obtidos pelos consumidores 

através das redes sociais, os quais podem ser visualizados na figura 29, onde 85% 

dos respondentes indicaram que: encontraram novos amigos pessoalmente, tiveram 

um aumento de sua autoestima, encontraram informações sobre organizações e 

seus produtos e/ou serviços, ou adquiriram um produto e/ou serviço desejado, como 

também encontraram uma empresa que oferecia o que estavam procurando.  

Independentemente do modo como cada um use as mídias sociais, é fato 
que seu poder está em promover a conexão entre pessoas, o 
compartilhamento de informações e a colaboração para um objetivo comum 
- diversão, interesses pessoais, estudos ou negócios. E por ignorarem, ou 
não acreditarem na força que essa imensa colaboração pode ter em seus 
negócios, gestores acabam desperdiçando uma grande oportunidade 
(MARQUES, 2011). 

 

 
Figura 30: Resultados obtidos pelos consumidores através das Redes Sociais 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 
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Analisando todos os dados obtidos percebe-se que muitas empresas usam as 

mídias sociais, mas não sabem explorá-las, ou seja, não conseguem capitalizar as 

oportunidades oferecidas por elas, como acompanhar, analisar e participar, de forma 

transparente, de conversas com seus clientes. Verifica-se na tabela 12, que a 

maioria dos respondentes aceita indicações de usuários, independentemente de 

estes fazerem parte ou não da sua rede de relacionamentos. 

 

Tabela 12: Distribuição dos consumidores que aceitam indicação de produto e/ou 

serviço na Internet por parte de outro usuário 

 
Frequência Percentual 

Feminino 27 46,55% 

Não aceito indicações pela Internet 1 1,72% 

Sim, aceito indicações de qualquer usuário na Internet 13 22,41% 

Sim, desde que ele pertença a minha rede de relacionamentos 13 22,41% 

Masculino 31 53,45% 

Não aceito indicações pela Internet 2 3,45% 

Sim, aceito indicações de qualquer usuário na Internet 12 20,69% 

Sim, desde que ele pertença a minha rede de relacionamentos 17 29,31% 

Total Geral 58 100,00% 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

  

Outro dado importante é demostrado na figura 31, onde 90% dos 

entrevistados buscam referência de produtos e/ou serviços antes de efetivar uma 

compra. Isso evidencia que os usuários precisam ter confiança na hora de comprar e 

que suas opiniões são influenciadas por aquilo que outras pessoas estão 

comentando e compartilhando. Contudo, pode-se concluir que essa análise de 

produtos e serviços tem um impacto muito grande na decisão de compra dos 

consumidores.   

Estudos confirmam que os consumidores buscam referências de produtos 
ou serviços nas redes. Uma pesquisa realizada pela Gfk, empresa de 
pesquisa de mercado, mostra que 27%, numa amostra de 1.000 pessoas, 
disseram usar redes sociais para pesquisar marcas, enquanto 17% 
afirmaram usá-las como recomendação (FERRER, 2011). 
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Figura 31: Distribuição de consumidores que buscam referencia na Internet da compra desejada 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 

 

Na figura 32 destaca-se ainda mais a capacidade de comunicação e interação 

que os usuários adquiriram com as plataformas digitais, onde aproximadamente 

62% já realizaram algum elogio ou crítica dos produtos e/ou serviços de alguma 

empresa. 

 

 

Figura 32: Distribuição de consumidores que realizaram alguma crítica ou elogio de algum produto 

e/ou serviço nas Redes Sociais 

Fonte: Dados da Pesquisa, 2011. 
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É possível perceber, com as informações levantadas, as oportunidades 

oferecidas pelas redes sociais tanto para consumidores como para as empresas. 

Mas, em geral, as empresas não conseguem tirar proveito dos benefícios oferecidos 

por elas. Porém as organizações que utilizarem as redes sociais para a realização 

de ações de marketing, em conjunto com ferramentas analíticas para medir a 

eficácia das suas campanhas, terão uma boa presença digital, e consequentemente, 

terão bons resultados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As plataformas digitais surgiram tendo como objetivo principal permitir que 

qualquer indivíduo pudesse se comunicar, trocar ideias, expressar seus sentimentos, 

aumentar sua rede de relacionamentos. A utilização massiva das redes sociais pelos 

usuários provocou mudanças não só na forma da empresa se relacionar com seus 

consumidores, mas também nas suas estratégias de fazer negócios.  

Nesse sentido, o presente estudo buscou verificar a utilização, por parte de 

empresas do setor calçadista, das mídias sociais como forma de marketing digital 

perante seus consumidores, identificando as vantagens e desvantagens de seu uso 

e a percepção por parte de seus clientes. Para isso foram levantados dados perante 

as lojas de calçados localizadas nos Municípios de Três de Maio, Horizontina, Santa 

Rosa e Santo Ângelo. Destas, a partir de seus perfis nas redes sociais, analisaram-

se informações coletadas junto aos seus consumidores. 

Ressalta-se através dos dados levantados por meio desta pesquisa que o 

cenário atual possibilita às empresas atingir uma parcela significativa de seu público-

alvo utilizando estratégias na Internet. Outro fator importante levantado é o elevado  

tempo que cada usuário dedica às redes sociais, seja procurando informações sobre 

serviços e/ou produtos de empresas como também buscando fazer novos amigos, 

reunir pessoas com o mesmo interesse ou contatos profissionais.  

Sobre as perspectivas de ganhos com essas estratégias, percebe-se que as 

empresas que mapearam um aumento de vendas ocasionado pelas campanhas na 

rede obtiveram bons resultados, mesmo não utilizando todo o potencial 

proporcionado pelo uso das plataformas digitais. 

No que se refere basicamente às estratégias de marketing digital, é 

importante determinar qual o público a ser atingido, como também definir e conhecer 

as plataformas a serem utilizadas com as suas características e seus recursos, ou 

seja, aprofundar-se sobre o Facebook, Orkut, Linkedin, Twitter e as demais 

existentes que possam ser relevantes. Segundo Gabriel (2010, p.295), “Não se pode 

usar uma ferramenta sem conhecê-la e dominá-la com maestria”. 

Partindo desse pressuposto percebe-se alguns dos benefícios possibilitados 

pelas redes sociais, onde estes poderiam ser mais bem explorados por parte das 

empresas. Uma vez compreendendo essas novas ferramentas digitais é possível o 

desenvolvimento de estratégias mais eficazes.  
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APÊNDICES 



 

 

APÊNDICE A 

IJUÍ 

Empresa Orkut Twitter Blog Facebook Linkedin Site 

Mundo Elegante            

Narcio Vendrúsculo            

Zimpel & Zimpel Ltda  X          

Aido Luiz Dei Ricardi            

Unnipés  X          

Vencal Calçados           X 

Calçados NN            

Sope Calçados Ltda            

Cadile Calçados  X          

Castelli & Cardoso            

Chalé Calçados  X          

Novo Pé Calçados   X          

Mellina Calçados            

Really Calçados  X      X    

 
HORIZONTINA 

Empresa Orkut Twitter Blog Facebook Linkedin Site 

Calçados Baugarten  X          

Del Pé Calçados           X 

Loja Solar Calçados e Confecções            

Stella Calçados  X          

 
SANTA ROSA 

Empresa Orkut Twitter Blog Facebook Linkedin Site 

Comércio de Calçados Cirineu 
Ltda           

X 

Cadile Calçados Ltda  X          

Loja 4 Estações            

Alfredo Ost            

Vencal Calçados            

D' Maap Cia do Couro            

Passarela Calçados  X         X 

Ipanema Calçados            

Pé no Chão           X 

Loja Ponto Dez           X 

Sinistro's Vestuário            

Hoje Calçados  X          

Loja Lewest            

Modatto  X          
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SANTO ÂNGELO 

Empresa Orkut Twitter Blog Facebook Linkedin Site 

MB Lojas             

Cadile Calçados  X           

Almy & Koch             

Loja Farroupilha  X           

Loja de Calçados Farroupilha             

Eclipse  X           

Vencal Calçados            X 

Doris Calçados             

Gilsane Comércio de Calçados e 
Representação             

Comércio de Calçados  Gaudéria             

Calçados Tedescos             

Sapatos Importados e CIA             

Andar Calçados             

 
TRÊS DE MAIO 

Empresa Orkut Twitter Blog Facebook Linkedin Site 

Da LuzCalçados  X    X  X     

Cia dos Calçados             

Modatto  X      X    X 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO DE ENTREVISTA AOS GERENTES DAS LOJAS DE CALÇADOS 

 

1. Empresa:___________________________________________________ 

 

2. A empresa possui acesso à Internet? 

(  ) Sim 
(  ) Não 
 
3. Você tem conhecimento sobre o que é Marketing Digital? 

(  ) Sim 
(  ) Não 
 
4. Caso sim, o que você entende por Marketing Digital? 

 
5. A sua empresa já teve alguma campanha de marketing na Internet? 

(  ) Sim 
(  ) Não 

 

6. Caso já realizou uma campanha de marketing na Internet, teria como descrevê-la 

resumidamente? 

 

7. Atualmente sua empresa utiliza alguma estratégia de marketing digital? 

(  ) Sim  
(  ) Não 
 
8. Caso utiliza alguma estratégia de marketing digital, teria como descrevê-la resumidamente? 

 

9. Caso não, qual o motivo que leva a sua empresa a não utilizar estratégia de marketing 

digital? 

 

10. Se a empresa já utiliza marketing digital, houve um aumento de vendas que possa ser 

associado a essa estratégia? 

(  ) Sim 
(  ) Não 
 
11. Caso sim, saberia informar o percentual de aumento nas vendas? 
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12. Se não teve aumento, saberia dizer o motivo? 

 

13. Você acredita que as vendas de sua empresa possam aumentar com ações de marketing 

digital utilizando as mídias sociais (Facebook, Twitter, linkedin, Orkut, entre outras)? 

(  ) Sim 
(  ) Não 
 
14. A empresa possui algum perfil em redes sociais (blog, Facebook, Twitter, linkedin, Orkut, 

entre outras)? 

(  ) Sim 
(  ) Não 
 
15. Se a resposta da pergunta anterior for sim, quais? 

(  ) Twitter 
(  ) Linkedin 
(  ) Orkut 
(  ) Facebook 
(  ) Youtube 
(  ) MySpace 
(  ) Blog 
(  ) Outras 
 
16. Se a resposta da pergunta 14 for NÃO, teria interesse em utilizar alguma das redes? Quais? 

(  ) Twitter 
(  ) Linkedin 
(  ) Orkut 
(  ) Facebook 
(  ) Youtube 
(  ) MySpace 
(  ) Blog 
(  ) Outras 

 
17. A sua empresa possui um monitoramento das suas mídias sociais? 

(  ) Sim 
(  ) Não 

 

18. Como faz o monitoramento das mesmas? 

 

19. Possui um profissional responsável por manter atualizados os perfis das redes sociais de sua 

empresa? 

(  ) Sim 
(  ) Não 
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APÊNDICE C 

 

QUESTIONÁRIO AOS CONSUMIDORES DA EMPRESA CALÇADISTA (NOME DA 

LOJA) 

Você está sendo convidado a responder esse questionário onde será garantido o seu 

anonimato. Esse questionário faz parte da coleta de dados da pesquisa: “O PODER DE 

INSERÇÃO DAS NOVAS MÍDIAS ELETRÔNICAS PERANTE O PÚBLICO CONSUMIDOR 

COMO FERRAMENTA DE MARKETING DIGITAL PARA AS ORGANIZAÇÕES”, sob 

responsabilidade da pesquisadora KATIUSCIA M. SCHRÖER, acadêmica do Curso de 

Administração Linha de Formação no Comércio Internacional da Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e das Missões - Campus de Santo Ângelo – RS.  

Caso você concorde em participar da pesquisa, você será esclarecido do seguinte: 

 a) que você é livre para, a qualquer momento, recusar a responder às perguntas que 

ocasionem constrangimentos de alguma natureza;  

b) que você pode deixar de participar da pesquisa e não precisa apresentar 

justificativas para isso; 

c) que todas as informações fornecidas por você serão mantidas em sigilo. 

d) que caso você queira, poderá ser informado (a) de todos os resultados obtidos, 

independentemente do fato de mudar seu consentimento em participar da pesquisa. 

Contando com a sinceridade e a colaboração dos(as) senhores(as), desde já 
agradeço 

 
 
1) Faixa Etária: 
(  ) até 20 anos 
(  ) entre 21 e 25 anos 

(  ) entre 26 e 35 anos 
(  ) entre 36 e 45 anos 

(  ) entre 46 e 55 anos 
(  ) mais de 55 anos 

 
 

2) Genêro:  
(  ) Masculino    
(  ) Feminino 
 

 
 
3) Escolaridade: 
(  ) Ensino Fundamental Incompleto 
(  ) Ensino Fundamental Completo 
(  ) Segundo Grau Incompleto 
(  ) Segundo Grau Completo 
(  ) Superior Incompleto - Curso: _______________________________ 
(  ) Superior Completo - Curso: ______________________________ 
(  ) Pós-Graduação - Qual? ________________________________ 
(  ) Outra escolaridade - Qual? _________________________ 
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4) Qual a sua renda familiar (soma da renda de todos os integrantes da família)? 
(  ) até R$ 500,00 
(  ) de R$ 501,00 a R$ 1.500,00 
(  ) de R$ 1.501,00 a R$ 3.000,00 

(  ) de R$ 3.001,00 a R$ 5.000,00 
(  ) acima de R$ 5.001,00 

 
 
 
5) Você utiliza alguma rede social? Qual(ais)? 
(  ) Twitter 
(  ) Messenger 
(  ) Facebook 
(  ) Linkedin 

(  ) Orkut 
(  ) Google  Buzz 
(  ) Myspace 
(  ) Blog 

(  ) Youtube 
(  ) Outras 
(  ) Não uso 

 
 
 

6) Quanto tempo você dedica às Redes Sociais (Facebook, Orkut, Twitter, etc), em 
média, por dia? 

(  ) Menos de 30 min. 
(  ) 30 min a 1 hora 

(  ) 1 hora a 2 horas 
(  ) 2 horas a 3 horas 

(  ) Mais de 3 horas 

 
 
 

7) Em média quantos contatos (amigos) você tem em cada Rede? 
Twitter:  ________ 
Messenger: ________ 
Facebook: ________ 
Linkedin:  ________ 
Orkut:   ________ 
Google Buzz:  ________ 
Myspace:  ________ 
Blog:   ________ 
 
  
 

8) O que você busca nas Redes Sociais (Facebook, Orkut, Twitter, etc)? 
(  ) Um relacionamento amoroso 
(  ) Fazer novos amigos 
(  ) Contatos profissionais 
(  ) Contato com clientes 
(  ) Reunir pessoas com interesses comuns 
(  ) Informações de produtos para compra 
(  ) Informações de empresas que forneçam o produto e/ou serviço desejado 
(  ) Divulgação pessoal 
(  ) Outros 
 
 
 

9) Em que área você acredita que as Redes Sociais (Facebook, Orkut, Twitter, etc) 
terão maior impacto? 

(  ) Nos relacionamentos pessoais 
(  ) No comportamento do consumidor 
(  ) Na divulgação das empresas 
(  ) Na educação 
(  ) No governo 
(  ) Outras: _________________________ 
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10) Qual o fator MAIS NEGATIVO que você vê nas Redes Sociais (Facebook, Orkut, 
Twitter, etc)? 

(  ) A dispersão (perda de atenção) 
(  ) O impacto de uma frase ou foto inadequada 
(  ) O tempo “gasto” dedicado às Redes Sociais 
(  ) Risco de Segurança 
(  ) A perda de privacidade 
(  ) Enfraquecimento da mídia de massa (jornal, televisão, etc) 
(  ) Não vejo fatores negativos 
(  ) Outra – Qual? ___________________ 
 
 
 
 

11) Qual o fator MAIS POSITIVO que você vê nas Redes Sociais (Facebook, Orkut, 
Twitter, etc)? 

(  ) Compartilhamento de informações 
(  ) Conexão entre pessoas 
(  ) Liberdade de expressão 
(  ) Possibilidade de grande exposição 
(  ) Oportunidade de negócios 
(  ) Buscar informações sobre produtos e /ou serviços 
(  ) Alternativa às mídias de massa (jornal, televisão, etc) 
(  ) Acesso a informações pessoais dos contatos 
(  ) Outra – Qual? ____________________ 
 
 
 

12) Que tipo de resultado você já obteve através de Redes Sociais (Facebook, Orkut, 
Twitter, etc)? 

(  ) Novos amigos pessoais (“off-line”, pessoalmente) 
(  ) Fama/Reconhecimento 
(  ) Criação de Comunidade 
(  ) Aumento de auto-estima 
(  ) Encontrei um produto e/ou serviço desejado 
(  ) Encontrei uma empresa que oferece o serviço e/ou produto desejado 
(  ) Novo emprego 
(  ) Informações sobre empresas e seus serviços e/ou produtos 
(  ) Aumento nas Vendas (Produtos) 
(  ) Um relacionamento amoroso 
(  ) Outros – Qual? ______________________________ 
 
 
 
 

13) Em relação às mídias tradicionais (jornal, televisão, etc), você acredita que as 
mídias sociais (Facebook, Twitter, Orkut, etc) … 

(  ) Irão conviver com elas, com igual importância. 
(  ) Irão conviver com elas, porém com maior importância. 
(  ) Irão conviver com elas, porém com menor importância. 
(  ) São somente uma onda e as mídias tradicionais continuarão dominando. 
(  ) Irão substituí-las completamente. 
(  ) Outra – Qual? _________________________________ 
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14) Você tem algum contato em rede social com esta empresa calçadista? 
(  ) Sim (  ) Não 
 
 

15) Você já viu alguma propaganda em redes sociais (Facebook, Orkut, Twitter, 
etc) desta empresa calçadista? 

(  ) Sim (  ) Não 
 
 

16) Você aceitaria uma indicação de produto e/ou serviço na Internet por parte de 
outro usuário? 

(  ) Sim, aceito indicações de qualquer usuário na Internet 
(  ) Sim, desde que ele pertença a minha rede de relacionamentos 
(  ) Não aceito indicações pela Internet 
 

17) Antes de efetuar uma compra, você busca referência do produto e/ou serviço 
desejado na Internet? 

(  ) Sim (  ) Não 
 
 

18) Já elogiou ou criticou uma empresa, seus produtos e/ou serviços nas mídias 
sociais da Internet (Facebook, blog, Orkut, Twitter, etc)? 

(  ) Sim (  ) Não 



 

 

ANEXOS



 

 

ANEXO 1 – MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA COLETA DE DADOS 

 

Eu, _______________________________, representante legal da Loja NOME, 

coloco que estamos cientes e autorizamos a coleta de dados do projeto “O PODER 

DE INSERÇÃO DAS NOVAS MÍDIAS ELETRÔNICAS PERANTE O PÚBLICO 

CONSUMIDOR COMO FERRAMENTA DE MARKETING DIGITAL PARA AS 

ORGANIZAÇÕES”, da acadêmica Katiuscia Monique Schröer do Curso de 

Administração Linha de Formação em Comércio Internacional do Departamento de 

Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e 

das Missões, campus de Santo Ângelo-RS, sob a orientação do Profº Ms. Rafael 

Fasolo, bem como a aplicação de uma entrevista, junto ao responsável pelas 

estratégias de Marketing da loja. 

 

 

Santo Ângelo, ____ de _____________ de 2011. 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da Loja 
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ANEXO 3 – APROVAÇÃO PERANTE O COMITÊ DE ÉTICA 

 

 

 
 


