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Resumo: A evolução da internet causou mudanças na comunicação, assim como nas relações, ou seja, passa 
a permitir um diálogo constante, todavia, com a diminuição do contato físico. Sendo assim, as empresas 
encontraram uma nova maneira de se relacionar com seu público-alvo, alterando o posicionamento das 
marcas, definida por storytelling, que levou ao objetivo deste estudo, verificar a importância do storytelling 
e das mídias sociais no processo de gestão da marca. Utilizou-se por metodologia o levantamento 
bibliográfico sobre os temas e análise do serviço Tim Beta, que permite considerar que as empresas estão 
começando a investir em comunidades onde os consumidores são convidados a participar ativamente, 
colocando sua opinião e muitas vezes ajudando a criar e melhorar produtos e serviços que atendam 
melhor às suas necessidades e desejos, criando relacionamentos efetivos e aumentando assim o valor de 
suas marcas. A marca permite a identificação de um produto/serviço e a interação com seu público por 
meio de suas histórias promove uma relação mais próxima e que dribla conflitos, além do fato de que 
os consumidores querem fazer parte do desenvolvimento das marcas e as redes sociais facilitam esse 
processo. A marca que conta suas histórias passa a ter mais valor para o consumidor e os consumidores 
querem contribuir no desenvolvimento dela. A literatura de branding reconhece o poder da narrativa 
para fornecer significado à marca e tem usado o storytelling como forma de acolher e aumentar o 
relacionamento, a contribuição de tal conceituação é oferecer um framework semântico que resolve 
problemas em contar histórias, demonstra a necessidade de cocriação e identificação do núcleo de uma 
história inspiradora.
Palavras-chave: Mídias Sociais. Marcas. Storytelling. Cocriação.

Abstract: The evolution of the Internet has caused changes in communication, as well as in relations, 
that is, now allows a constant dialogue, however, with the decline in physical contact. Thus, companies 
found a new way to relate to their target audience, changing brand positioning, defined by storytelling, 
which led to the objective of this study, to verify the importance of storytelling and social media in 
brand management process. The methodology used was literature review and analysis of Tim Beta 
service for finding that companies are starting to invest in communities where consumers are invited 
to actively participate by putting your opinion and often helping to create and improve products and 
services that better meet their needs and desires, creating effective relationships and increasing the value 
of their brands. The brand allows the identification of a product / service and the interaction with their 
audience through their stories promotes a closer relationship and dribbles conflicts, besides the fact that 
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consumers want to be part of the development of brands and social networks facilitate this process. The 
brand that tells his stories now has more value to the consumer and consumers want to contribute to 
the development of it. The branding literature recognizes the power of narrative to provide meaning to 
the brand and has been using storytelling as a way to accommodate and enhance the relationship, the 
contribution of this concept is to provide a semantic framework that solves problems in storytelling, 
demonstrate s the need for co-creation and identification of the core of an inspiring history.
Keywords: Social Media. Brands. Storytelling. Co-creation.

1 Introdução

As profundas alterações que a internet gerou nas relações humanas, demandam um novo modo de 
atuação das marcas em relação a todos os stakeholders. De qualquer ponto de vista, todos serão obrigados 
a rever seus meios de comunicação, engajamento e diálogo com e entre as marcas.

Compreendendo os diversos fatores tecnológicos, comportamentais e comerciais, pode-se 
argumentar a favor de um posicionamento que integra as marcas a essa nova realidade, abrindo mão 
de velhas práticas oriundas das lógicas da comunicação de massa. Enquanto as práticas de marketing 
tradicionais partem da plataforma offline, a realidade do mercado e do consumidor vem mudando o 
paradigma para a predominância do online, gerando conflitos de percepção, choques culturais e pedindo 
revisão nas estratégias de comunicação das marcas. 

O termo Internet surgiu nos Estados Unidos, no início da década de 70, de acordo com o canal 
TechTudo (2013) da Globo.com. Ela foi criada, inicialmente, para oferecer uma rede de comunicação 
militar que se mantivesse funcionando no caso de um ataque inimigo. Uma década depois foram criados 
os primeiros websites e, em seguida, apareceram os portais. A internet tornou-se um ambiente ideal para 
buscar e encontrar rapidamente informações de qualquer espécie. E a evolução da tecnologia dos cartões 
de crédito permitiu o desenvolvimento do comércio virtual pela internet.

A chegada da tecnologia 3G, em 2000, e a conexão a partir de dispositivos móveis modificaram 
radicalmente o modo como às pessoas se relacionam com a internet, possibilitando o acesso à rede em 
tempo integral e de qualquer lugar. Mas a grande revolução foi o desenvolvimento das mídias e redes 
sociais. É o que Tim O’Reilly (apud Gabriel, 2010) chamou, em 2005, de web 2.0, uma plataforma de 
participação, por meio da qual não apenas consomem-se conteúdos, mas sobretudo na qual estes são 
criados e compartilhados. A web 2.0 transformou a maneira como as pessoas consomem e interagem 
com as empresas, pois facilitou ao consumidor o acesso à informação antes de adquirir um produto ou 
serviço, aumentando seu poder de influência dentro de um círculo cada vez maior de relacionamentos.

De acordo com reportagem apresentada em 2012 pelo blog do jornal Estadão, a expansão da 
banda larga e o barateamento dos smartphones facilitaram o acesso à internet. Os celulares de terceira 
geração (3G) somaram 47,7 milhões, com crescimento de 109% desde julho de 2011 (AURIANI, 
2013). E, com os custos de aquisição e conexão caindo de maneira contínua, afirma-se a tendência de 
que o ambiente online preferido para a maioria dos consumidores brasileiros será cada vez mais a internet 
móvel. Qualquer profissional que queira trabalhar com marcas hoje precisa entender esse novo cenário. 
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Esta nova postura se evidencia, no exemplo apresentado neste estudo, no serviço do “Tim Beta” criado a 
partir deste novo ambiente, onde as redes sociais são a plataforma de comunicação.

E refletir sobre gestão de marcas é essencial para criar interação entre empresa e consumidor, e 
o ambiente digital se apresenta como maneira de aproximação e relacionamento entre os stakeholders. 
Considerando o contexto apresentado, se faz necessário entender os conceitos e as ações que se mostram 
facilitadoras nesta relação como storytelling, mídias sociais e, como consequência, o processo de cocriação. 
Definiu como problema de pesquisa: Por que o uso do storytelling e das mídias sociais são importantes 
no processo de gestão da marca? Tendo assim como objetivo neste artigo verificar a relevância do 
storytelling e das mídias sociais para a gestão da marca. E por fim, a metodologia é de caráter exploratório 
fundamentada por pesquisa bibliográfica e documental de cunho qualitativo. 

2 Branding: conceito e importância

Para o estudo, considerou-se relevante, desenvolver embasamento teórico para suster as colocações 
e reflexões apresentadas. Como se parte da relação de storytelling e mídias sociais no processo de gestão 
de marcas, se faz necessário conceituar e entender o que é marca e gestão de marca, e sua derivação em 
inglês, brand e branding.

Segundo a AMA (American Marketing Association), (apud Keller 2005, p. 2), “Marca é um nome, 
termo, símbolo, desenho ou uma combinação desses elementos que deve identificar os bens ou serviços 
de um fornecedor ou grupo de fornecedores e diferenciá-los da concorrência”. O conceito de marca 
foi sendo ampliado e ganhou outros significados. Ele deixou de estar presente somente em produtos 
tangíveis, mas em serviços, métodos e em ideias.

A marca era muito mais do que um rótulo ou um logotipo: era uma promessa que 
dizia: ‘Você pode ver quem fez este produto e, portanto, saber que ele é confiável.’ 
A marca prometia aos consumidores que, cada vez que comprassem o produto, eles 
teriam a mesma experiência. Cada garrafa de Coca-Cola teria sempre o mesmo gosto 
(BOGUSKY, 2009).

A recompensa por essa confiança conquistada através da chancela das marcas era que os 
consumidores estariam dispostos a pagar mais, a repetir a compra, a aumentar as vendas. Bedbury 
também destaca que as marcas adquirem vida própria na mente dos consumidores:

(...) a marca é o somatório do bom, do ruim, do feio e do que não faz parte da estratégia. 
[...] As marcas absorvem conteúdo, imagens, sensações efêmeras. Tornam-se conceitos 
psicológicos na mente do público, onde podem permanecer para sempre. Como tal, 
não se pode controlá-las por completo. No máximo, é possível orientá-las e influenciá-
las (BEDBURY, 2002, p. 37).
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Ricardo Guimarães (Valor Econômico, 14/04/03) acrescenta que todos os stakeholders influenciam 
na criação de valor de uma marca. Afirma que:

A marca não é apenas imagem ou promessa na mente do consumidor, mas uma 
maneira de pensar e agir, que, além de estar na cabeça do CEO, também está na do 
funcionário, do acionista, na do fornecedor, do cliente e na de todos que podem, de 
alguma forma, contribuir para que o ciclo de produção e consumo da marca se sustente 
e se repita com performance cada vez melhor para todos os envolvidos. Nesse caso, 
marca é uma cultura (GUIMARÃES, 2003).

Do ponto de vista de gestão, o que define uma marca vai muito além dos aspectos formais ou 
tangíveis, ou seja, tudo o que se constrói pela interação desta marca com a sociedade. Para isso nasceu o 
branding ou brand management (do inglês, e em português Gestão de Marcas).

Branding pode ser definido como o conjunto de tarefas de marketing – incluindo suas ferramentas 
de comunicação – destinadas a otimizar a gestão das marcas (Sampaio, 2002, p. 27). No contexto do 
marketing moderno, o significado de branding tornou-se mais aberto, já que agora trata de ideias que 
misturam engajamento, emoção e identidade. Conceitos que ultrapassam visões do tipo “missão, valores, 
visão” que, apesar de necessárias, hoje soam como algo distante e burocrático.

Gerenciar uma marca é garantir que essa promessa seja mantida e comunicada de maneira eficiente, 
não apenas para seus consumidores, mas para todos os stakeholders, durante todo o ciclo de vida de uma 
marca, englobando todo o processo de criação, lançamento, fortalecimento, reciclagem e extensão.

Para Keller e Machado 2006, “branding significa dotar produtos e serviços de brand equity”, ou 
seja, trazer diferenciação e valor agregado a um produto para obter “resultados diferentes daqueles que 
se obteriam se o mesmo produto ou serviço não fosse identificado por aquela marca”. Segundo Keller e 
Machado (2006) os profissionais de marketing têm por responsabilidade elaborar e implantar programas 
de marketing, mas o sucesso dependerá da reação dos consumidores que depende do conhecimento que 
foi criado, na mente das pessoas, sobre a marca.

No modelo de construção de brand equity baseado no cliente (CBBE), proposto por Keller 
(2006), a força de uma marca provém das experiências que os consumidores acumulam em relação a ela. 
Para o autor, construir uma marca forte envolve quatro etapas lógicas: (1) Estabelecer uma identificação 
adequada da marca; (2) Criar o significado de marca apropriado na mente dos consumidores; (3) 
Provocar as respostas positivas à marca; (4) Criar relacionamentos de marca adequados com os clientes.

Quando um relacionamento verdadeiro entre a marca e os clientes é alcançado consegue-se 
obter maior fidelidade e menor vulnerabilidade às ações da concorrência, e os próprios consumidores se 
incumbem de interagir com a marca e compartilhar experiências, tornando-se seus embaixadores. Esses 
ajudam a estreitar os laços das marcas com outras pessoas e podem colaborar no aprimoramento dos 
produtos e serviços. Segundo Roberts (2004), os embaixadores de marca são as pessoas que promovem e 
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defendem suas marcas, por meio de recolocação, melhorias, aprimoramentos, criação de sites, divulgação 
e correção de erros.

3 Storytelling e Cocriação

3.1 Interação na Internet

A internet é a primeira mídia de massa que permite interação verdadeira, pois considerando 
veículos como a TV, rádio, jornais e revistas, atuam simplesmente com entrega de seus conteúdos sem 
a expectativa de nenhum tipo de resposta e ou interação. A internet, por sua vez, convida os usuários 
a se envolverem com as marcas, trocando informações, gerando conteúdo, aprendendo, avaliando e 
customizando (GABRIEL, 2010).

As empresas por meio de suas marcas estão se comportando como indivíduos nas redes sociais 
porque passaram a se relacionar com o outro independente de serem seus consumidores, mas com o 
objetivo de que sejam e para criar boa imagem. Recebem os internautas buscando acolher o sujeito que 
acessa sua página (fanpage), alimentá-los por meio de informação atualizada e curiosidades várias vezes 
por dia e, assim, garantir o relacionamento para que o diálogo permaneça. 

Faz-se necessário lembrar que o contato do consumidor na mídia social é com a marca, todavia 
esta marca é gerida por uma pessoa (funcionário) que tem por função desenvolver o relacionamento da 
marca nas redes sociais. Este deve acolher, tem a responsabilidade de ‘dar cara a marca’, contribuindo 
com a sua imagem e reputação, de acordo com o desejado pelos responsáveis da organização.

As empresas perceberam que por meio de sua marca nas redes sociais são capazes de mudar 
a forma de receber, contatar, relacionar com seus consumidores, deixam de tratá-los como meros 
compradores para fazê-los sentir-se parte do processo de criação, devido às interferências e opiniões 
referentes a produtos, serviços e ações.

Lashley e Morrison afirmaram que “nos últimos cinquenta anos [...] a escala e a variedade da 
produção midiática se transformou profundamente, com a proliferação dos sistemas de comunicação 
eletrônicos” (2004, p. 172).

Nesse período contemporâneo a participação dos consumidores e prestadores é essencial, a 
interatividade passa a ser relevante em cada execução porque considera com maior eficiência e agilidade 
as mudanças. Essa atitude das organizações aderirem à participação do consumidor, se torna uma oferta, 
só que complementar, destacando-se como um diferencial.

Camargo (2004, p. 51) destaca a relevância da hospitalidade no âmbito virtual, explicando que 
“se estivermos efetivamente interessados na criação de um estilo de hospitalidade, seremos obrigados 
a pensar numa continuidade entre o estilo doméstico e o público de hospitalidade que se transfere 
naturalmente para o estilo profissional e virtual”. Essa hospitalidade em um contexto virtual pode ser 
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notada nos sites e em perfis de empresa nas redes de relacionamento que permitem o diálogo entre 
consumidor e marca.

O crescimento da internet e posteriormente o surgimento das mídias sociais mudou as estratégias 
atuais das empresas para atingir seus planos de longo prazo, passando a usufruir dos benefícios que essas 
plataformas de relacionamento oferecem. Todo contato pode desencadear reações de hospitalidade ou 
de hostilidade e virtualmente não é diferente, logo as organizações precisam ter cautela ao se exporem 
no ambiente digital, pois também haverá os comentários negativos. Camargo em sua obra sobre 
hospitalidade explica que “se vislumbram características específicas desta hospitalidade [...] emissor e 
receptor da mensagem são, respectivamente, anfitrião e visitante, com todas as consequências que esta 
relação implica” (2004, p. 54). Neste sentido pensar na atuação no ambiente digital, requer refletir na 
prestação de serviço, na acolhida do usuário, e nas consequências desta interação.

Os consumidores querem ter liberdade de escolha e de acesso a informações com credibilidade sobre 
a sua marca preferida, através de opiniões isentas e objetivas de pessoas comuns, de fora das corporações, 
sem a influência dos interesses comerciais da empresa. A internet oferece as melhores ferramentas para isso, 
de tal forma que “a era do vender dá lugar à do ajudar a comprar” (VAZ, 2008, p. 49).

Este consumidor está muito mais crítico e exigente: antes de decidir a compra, pesquisa marcas e 
produtos, busca recomendações e exige seus direitos, explorando canais oficiais e não oficiais da empresa, 
ao mesmo tempo em que divulga e apoia as marcas em que confia. 

Agora é ele quem decide quando, como e com qual marca ele quer se relacionar. Já não há separação 
entre produtor e consumidor, pois este participa ativamente, gerando e compartilhando conteúdos 
ou até colaborando com a criação de novos produtos/serviços. A relação de troca é muito presente na 
hospitalidade, por exemplo, no ambiente das mídias sociais essa troca pode acontecer econômica, social 
ou psicologicamente (Lashley e Morrison, 2004).

O consumidor valoriza a transparência e é cada vez menos influenciado pela propaganda 
tradicional, pois perdeu a confiança nas empresas que tantas vezes deixavam de entregar o que era 
prometido pelo marketing. Os consumidores hoje confiam mais nas recomendações de conhecidos, e 
acreditam mais em opiniões postadas na internet por pessoas desconhecidas, do que em especialistas 
ou em mídias tradicionais (Pesquisa de Consumidor da Nielsen Online realizada entre março e abril de 
2012). A reputação das marcas também é um fator levado em consideração no momento de decidir pela 
compra de um produto ou serviço.

3.2 Storytelling: Conceituação

O consumidor passou a confiar mais nas opiniões postadas por desconhecidos, por conta de 
suas experiências e histórias, o que nos remete ao conceito de storytelling (contar histórias), um ato 
que tem se mostrado uma necessidade do ser humano em compartilhar experiências, em cada período 
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de sua história e essa ação é feita de formas diferentes. A geração contemporânea tem se utilizado de 
ferramentas digitais para se expressarem cada vez mais e alcançando um maior número de pessoas.

Alves (2012, p. 15) afirma que “a evolução da narração de histórias é diretamente proporcional à 
evolução da comunicação”. A inovação do computador e suas nuances trouxe juntamente a oportunidade 
de resgatar experiências, potencializar, aumentar as alternativas e os caminhos narrativos e não apagar a 
cultura anterior, há combinações e possibilidades que só o computador permite, ou seja, é um meio assim 
como o livro. Com isso, Turchi (2013) apresente uma conceituação de storytelling:

Segundo a língua inglesa é a união das palavras “history”, que está relacionada com 
fatos reais ou alguma coisa que aconteceu, e “story”, uma estrutura narrativa, geralmente 
ligada à ficção. Para uma empresa significa organizar seus fatos reais em uma estrutura 
de história e trabalhar os elementos e mensagens que compõem a história (story), 
seguido pela elaboração das obras narrativas (telling) (TURCHI, 2013).

O conceito de storytelling no contexto gerencial, tem ganhado espaço nas mídias sociais, mas ainda 
é uma fase de transição e adaptação em relação às possibilidades existentes por meio do computador e 
da internet. Nota-se que o storytelling nas mídias sociais também é uma forma artística de se expressar 
na modernidade, essa criação e narração de histórias abre um novo mercado que gera rentabilidade e 
desenvolvimento de novas ações no âmbito digital e é nesse contexto que as organizações percebem que 
mais que firmar valores e missões é contar suas histórias, levando os consumidores a criar vínculo por 
se identificar e acreditar naquelas práticas e posteriormente, esse consumidor ao contar suas histórias 
faz referência àquela marca. Criam a relação antes de criar o desejo de compra para que quando o 
consumidor necessite, ele já possua a referência.

As comunidades e sites em que é possível desenvolver o storytelling tem se propagado facilmente 
devido o grande desejo que os usuários têm de compartilhar suas histórias. “Through the oral collaborative 
storytelling activity, storytellers are called upon to organize, communicate, evaluate and transform life experience 
in their own voices” (LIU, LIU, CHEN, LIN & CHEN, 2011, p. 1544). 

O storytelling promove o acolhimento entre os indivíduos envolvidos, seja representado pela marca 
de uma empresa ou não, devido à participação inerente que “não apenas interativa, haja vista seu caráter 
constantemente investigador, encorajando o usuário a comentar, a contribuir da maneira que escolher” 
(ALVES, 2012, p. 19).

Todavia, essa nova forma das marcas interagir e manter um relacionamento com seu público 
contribui para se descobrir informações ao compartilhar as suas próprias e assim proporcionar produtos 
ou serviços que sejam mais aceitos de acordo com a real necessidade das pessoas. As marcas que praticam 
storytelling nas redes sociais atuam de modo que interferem na percepção dos consumidores sobre a 
marca, além de preservar a própria bibliografia adquirindo mais sujeitos que interpretarão e seguirão essa 
jornada.
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In recent years, collaborative storytelling in multimedia forms has also received 
considerable attention because multimedia representations can add new content to 
messages facilitating students to construct meaning and attain understanding about a 
story (LIU, LIU, CHEN, LIN & CHEN, 2011, p. 1544).

3.3 Cocriação: importância

Os internautas utilizam as mídias sociais para contar suas histórias por meio de combinação de 
várias ideias de sujeitos e de locais, além de poder atingir uma conexão mundial de pessoas ou grupos 
que podem contar suas histórias com diferentes tipos de mídias, textos, gráficos, animação, música e 
outros. Esse ambiente social na Web cria um ambiente que atrai colaboradores a participar.

A maior participação do consumidor nas relações com as empresas fez com que os fatores 
humano e social se tornassem cada vez mais importante. Surge, então, o Marketing 3.0, segundo o qual 
as empresas se diferenciam por seus valores. Segundo Kotler (2010, p. 4):

Cada vez mais, os consumidores estão em busca de soluções para satisfazer seu anseio 
de transformar o mundo globalizado num mundo melhor. Em um mundo confuso, 
eles buscam empresas que abordem suas mais profundas necessidades de justiça social, 
econômica e ambiental em sua missão, visão e valores. Buscam não apenas satisfação 
funcional e emocional, mas também espiritual, nos produtos e serviços que escolhem. 
(KOTLER, 2010, p. 4).

Os três fatores principais da obra Marketing 3.0 (Kotler, 2010) são: a era da participação, 
a globalização e a ascensão da sociedade criativa. A era da participação os consumidores participam 
ativamente na geração de valor das empresas por meio de cocriação e outras formas de colaboração, como 
por exemplo, quando um consumidor cria um anúncio para uma marca; A globalização, a tecnologia 
da informação eliminou as fronteiras, permitindo que todos os países estejam interligados. Isso cria 
nas pessoas uma consciência maior da cultura local, ao mesmo tempo em que gera um conflito entre 
a globalização e a defesa dos valores locais. O que faz com que as pessoas cobrem das empresas que 
elas sejam responsáveis em relação às comunidades, contribuindo para um mundo melhor; e a ascensão 
da sociedade criativa condiz em que as mídias sociais favoreceram o afloramento de uma sociedade 
onde as pessoas criativas exercem influência cada vez maior na sociedade, trazendo à tona a busca 
pelo significado, autorrealização e espiritualidade. É a inversão na pirâmide de Maslow, substituindo a 
sobrevivência como necessidade primária da humanidade. 

Tendo isso apresentado, o foco é direcionado a tendência da participação ou era da participação, 
pois ela permitirá entender o conceito de cocriação. Considerando a mesma obra, Kotler (2010, p 37), 
baseado em observações de Prahalad e Krishnan, entende cocriação como “novas maneiras de criar 
produto e experiência por meio da colaboração por empresas, consumidores, fornecedores e parceiros 
de canal interligado em uma rede de inovação”. Neste sentido, a cocriação é a criação por meio da 
participação e influência dos clientes e demais públicos de interesse.
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Considerando o contexto atual, o processo de cocriação se torna importante, pois o relacionamento 
é fundamental para se aproximar de consumidores e prospects e se apresentar no mercado de maneira 
mais participativa e interativa.

4 Mídias e Redes Sociais

As mídias sociais são ambientes digitais que permitem interatividade e compartilhamento de 
informações em vários formatos, como texto, imagens e vídeo. São as mídias colaborativas, onde o 
consumidor é ao mesmo tempo produtor e consumidor de informação. Redes sociais são uma categoria 
de mídia social formada pelos sites de relacionamento, nos quais as pessoas criam comunidades e 
compartilham seus conteúdos com a sua rede de contatos.

Para Martha Gabriel (2010), mídias e redes sociais são plataformas tecnológicas que potencializam 
as relações humanas, tendo mais a ver com as pessoas e suas conexões do que com a tecnologia em si, 
porque facilita essa conexão que já existe entre as pessoas (rede de contato), logo os sites de rede social 
são plataformas para as redes e mídias sociais.

No mundo moderno, onde tempo é o bem mais valioso, as redes e mídias sociais tornaram-se 
o cenário virtual onde as pessoas podem voltar a interagir. Tal qual as típicas pracinhas do interior do 
Brasil, todos veem a todos, todos falam sobre quase tudo. Nelas, os valores do mundo real se aplicam 
integralmente, para o bem e para o mal.

As mídias sociais têm um enorme poder formador de opinião e podem ajudar a construir ou 
destruir uma marca, produto ou campanha publicitária. Antes da compra, o consumidor pesquisa na web, 
trocando experiências com outros consumidores. A web convida a se envolver com a marca, aprender 
detalhes sobre o produto, assinar serviços especiais, voltar ao site regularmente como um recurso para um 
tópico específico e exercer um papel ativo na experiência de marketing, criando um vínculo estreito com 
a marca durante o processo (BRUNER, 1998, p. 14). Portanto, as redes sociais são um espaço propício 
para trabalhar uma marca, atraindo credibilidade, gerando conhecimento da marca e permanência junto 
ao mercado, e estabelecendo relacionamentos com os consumidores. 

Além disso, as mensagens colocadas nas mídias sociais constituem importante fonte de pesquisa 
para as empresas, já que elas conseguem conhecer melhor o perfil do seu público, seus hábitos e gostos 
pessoais, além de acompanhar o que está sendo dito sobre a sua marca e seus concorrentes e de identificar 
as tendências do mercado.

Sendo assim, é imprescindível que as empresas participem desta conversa ativamente, gerando 
conteúdos que agreguem valor à marca, proporcionado experiências positivas aos consumidores e 
cuidando da sua imagem, respondendo a crises de maneira rápida e assertiva para evitar repercussões 
negativas. As mídias digitais adquiriram tal importância que, segundo Telles (2010, p. 20), “a comunicação 
tradicional não sobreviverá se não for integrada às novas tecnologias”.
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Redes sociais, microblogings, blogs, sites de compartilhamento de fotos e vídeo são 
ótimas maneiras de mostrar a alma de uma marca. Como nas mídias sociais o conteúdo 
gera conversação, conteúdo relevante gera reputação. E reputação gera seguidores no 
Twitter, amigos no Facebook, check-ins no Foursquare e vídeos exibidos no YouTube e 
comentários em blogs que são formadores de opinião (TELLES, 2010, p. 20).

Nas mídias sociais, as empresas podem estabelecer relacionamentos efetivos com os consumidores, 
ouvindo o cliente, entendendo suas necessidades, recebendo sugestões para seus produtos e serviços. Ao 
mesmo tempo, o cliente passa a oferecer informações valiosas quando diz abertamente o que espera da 
empresa. E, quando ele percebe que a empresa valoriza a sua satisfação, passa a ver isto como qualidade 
do produto. Cria-se um diferencial competitivo. Torres também defende a utilização das mídias sociais 
para criar vínculos com o consumidor:

Não existe uma palavra melhor para descrever o que você pode fazer no marketing nas 
mídias sociais do que relacionamento. O marketing nas mídias sociais permite criar 
um relacionamento direto com os clientes, com baixo investimento e alto impacto, 
se comparado às outras formas de implementá-lo. Ele permite que você mergulhe 
no mundo do cliente, conheça-o profundamente, mostre seu compromisso com ele e 
descubra suas necessidades de forma rápida e ágil (TORRES, 2009, p. 118).

Uma pesquisa realizada em maio de 2012 pela comScore, líder mundial na medição do mundo 
digital e fonte preferida de inteligência digital para marketing, mostra a influência das mídias sociais hoje 
no Brasil. Segundo a pesquisa: 

• No Brasil, mais de 90,8% dos internautas participam de alguma mídia social;

• A internet já é a mídia preferida pelos brasileiros;

• O brasileiro gasta em média 4,9 horas mensais nas redes sociais;

• 41% das pessoas pesquisam nas redes sociais antes de realizar uma compra;

• 2 a cada 3 pessoas dão feedback para as marcas via redes sociais;

• 74% dos internautas “curtem” empresas no Facebook;

• O Brasil é o 2º país com mais usuários no YouTube e Twitter e o 1º no Orkut.

4.1 As principais mídias sociais no Brasil

Todos os dias surgem novas mídias sociais: blogs; sites de compartilhamento de conteúdo, como o 
Flickr e o Slideshare; páginas de reputação de empresas, como o Reclame Aqui; sites de social bookmarking, 
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onde as pessoas compartilham listas de favoritos; de perguntas e respostas, como o Formspring e Yahoo!; 
de localização geográfica, como o Foursquare, de social games; microblogings; e as redes sociais, muitas 
delas voltadas a interesses bem específicos, como o Scoob, para fãs de leitura. 

O Orkut foi até o início de 2012 o site de relacionamento mais usado no país, com mais de 34 
milhões de usuários cadastrados. Mas acabou sendo superado pelo Facebook que, juntamente com o 
Twitter e YouTube, hoje são as principais mídias sociais para as marcas no Brasil (http://odia.ig.com.br/
noticia/mundoeciencia/2014-09-30/google-encerra-orkut-apos-10-anos-e-sob-protestos.html).

O Facebook é a maior rede social do mundo, foi criada em 2003 por Mark Zuckerberg. No início, 
era um site exclusivo para os alunos e funcionários da famosa Universidade de Harvard (EUA), mas 
dois anos depois já havia se expandido para mais de 25 mil universidades em todo o mundo. E, em 11 
de setembro de 2006, passou a ser aberta a todos. Hoje, o Facebook tem mais de 900 milhões de usuários 
ativos em todo o mundo (http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/04/facebook-ganha-50-milhoes-
de-novos-usuarios-mas-lucro-cai-20.html). Segundo relatório do site Socialbakers (serviço que pesquisa 
e monitora o uso das redes sociais em todo o mundo), o Brasil já é o segundo país com maior número 
de usuários desta rede social, com 46 milhões de contas (2012), em 2013 já estava em 76 milhões. O 
princípio básico do Facebook é o compartilhamento de informações, como preferências pessoais, opiniões, 
recomendações e experiências trocadas entre amigos e entre amigos de amigos. O crescimento da rede 
social foi alavancado pelas Fan Pages, páginas de empresas, organizações ou celebridades, nas quais os 
consumidores podem interagir com suas marcas preferidas.

O Twitter foi fundado em março de 2006 pela Obvius Corporation, de São Francisco (EUA), o 
Twitter é o microblog mais importante do mundo. Nele, o usuário envia mensagens de no máximo 140 
caracteres para outros usuários, seus seguidores, ou direcionadas a um usuário específico. É possível 
colocar uma palavra-chave em cada mensagem para facilitar a busca por um assunto específico, usando-
se o hashtag (#). Há também os trending topics, que sinalizam os assuntos mais comentados por todos os 
usuários naquele momento (http://www.webartigos.com/artigos/twitter-estudo-de-caso/121614/).

Já o YouTube nasceu numa garagem em São Francisco (EUA), em fevereiro de 2005, quando 
seus fundadores, Chad Hurley e Steve Chen, registraram o nome do domínio e começaram a trabalhar 
no site para compartilhar arquivos de vídeo. Cerca de 20 meses depois, o YouTube foi comprado pelo 
Google por US$ 1,65 bilhão. Ele permite o compartilhamento dos conteúdos com os amigos de outras 
redes sociais, o envio de arquivos por e-mail, comentários e criação de grupos e canais, sendo esses 
utilizados principalmente por empresas. No Brasil, o YouTube é a segunda mídia social mais acessada, 
tendo 17,92% da preferência de usuários, segundo a Experian Marketing Services (2013).
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5 O Storytelling e as mídias sociais no processo de gestão de marca – história 
Tim Beta

Com a participação cada vez maior dos consumidores, o crescimento das redes sociais e do 
surgimento dessa nova geração de indivíduos que cresceram no mundo digital, as marcas evoluíram, 
deixando de ser apenas uma imagem para se transformar em um relacionamento.

Com o amadurecimento da Geração Digital, centenas de milhões de usuários e 
consumidores apaixonados estão assumindo um papel ativo no que diz respeito 
à determinação, ao formato e à redefinição das marcas, independentemente do 
envolvimento das companhias. (....) O conceito de controlar a marca está agora 
abrindo caminho para a colaboração com um grupo de interesse com o qual a maioria 
das companhias tem pouca intimidade: seus clientes (Tapscott apud Moffitt e Dover, 
2012, p. XIII).

Cada vez mais, as pessoas avaliam o valor de produtos e serviços não somente por aspectos 
técnicos, mas também pelos subjetivos, como as histórias que ela tem para contar, os significados e 
associações exclusivas criadas pela marca, e por isso a experiência que as marcas têm com seu público 
estão mudando a forma com que as empresas se relacionam com cada agente na cadeia comercial.

Nesse cenário, o papel dos consumidores está cada vez mais próximo ao da própria administração 
do negócio, e a sua fidelidade está condicionada à conexão emocional e à observação destes valores, já que 
eles endossam ou condenam uma marca baseado, entre outras coisas, na sua integridade, transparência e 
consideração.

Os colaboradores também se enquadram nessa forma de pensar e têm um papel de poder na 
construção da reputação da marca, pois compartilham informações estratégicas sobre a administração e 
desafios entre as companhias e seus parceiros comerciais. A relação com seus colaboradores, com o meio 
ambiente, com as leis de cada país, tudo isso impacta fortemente a imagem da marca e assume uma 
importância cada vez maior no engajamento e na fidelização de todos os stakeholders.

Moffitt e Dover apontam o surgimento de uma nova geração de construção de marca, as 
wikibrands – marcas que aproveitam da participação, influência social e colaboração dos clientes para 
gerar valor nos negócios.

As wikibrands são uma tentativa de estabelecer verdadeiros engajamentos de marca, 
experiências do cliente e colaborações sociais dentro do âmago de uma organização, e 
não deixar tudo isso escanteado na periferia. As wikibrands trazem de volta o contato 
direto como cliente para as mãos dos executivos e dos gerentes (2012, p. 21).

A era do discurso bonito sobreposto a produtos que não têm em seu DNA o input de consumidores, 
colaboradores e fornecedores acabou. As ferramentas tradicionais do marketing já não têm a capacidade 
de fabricar sucessos que não sejam baseados em insights do mundo real, porque nesse novo mundo 
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de oportunidades e ameaças, as fronteiras da empresa são móveis, incertas. As palavras de ordem são 
transparência, colaboração, diálogo, sustentabilidade. E isso é a melhor coisa que poderia acontecer para 
empresas que estão abertas ao novo.

As redes sociais já são reconhecidas como uma fonte de oportunidades, de relacionamento, de 
engajamento e geração de conteúdo. Para as empresas que já têm um branding forte e estruturado, 
portanto, as redes sociais são mais um canal a obedecer a seus objetivos de marketing afinados com as 
últimas tendências.

Um bom exemplo de como utilizar a participação do consumidor nas redes sociais para a 
construção de valor na marca é a história do “TIM Beta”, o primeiro plano de telefonia cocriado por 
usuários. A ação foi lançada no final de 2010, voltada para jovens de 16 a 24 anos que utilizam com 
frequência o celular para fazer ligações e acessar as redes sociais. O objetivo era criar uma espécie de 
laboratório, para entender como eles se comportam, e avaliar a sua influência nas redes sociais além, 
de aumentar a receita financeira dentro desta faixa etária, que tinha menor expressão dentro do mix de 
clientes na TIM.

A operadora realizou então uma promoção que distribuiu pelo Orkut, chips de celulares a este 
público, e analisou quais eram os serviços mais utilizados. Em seguida, junto com a agência R/GA, 
a TIM convidou os jovens para participar de uma comunidade exclusiva, a TIM Beta, que ajudou a 
criar um plano sob medida de acordo com as preferências dos usuários: o plano permite a realização de 
chamadas, envio de SMS e uso da internet de forma ilimitada pagando apenas um pequeno valor por dia, 
que só é debitado quando o serviço é utilizado.

Foi criada também uma loja virtual que oferece aparelhos a preços especiais só para quem faz 
parte da comunidade, além de Fan Pages no Facebook, Orkut e Google+ e um canal no YouTube.

Numa segunda fase do plano, foi criado o Blablablâmetro, um aplicativo que coleta dados e mede 
o uso do celular e a participação destes jovens nas redes sociais. A pontuação obtida é então convertida 
em benefícios. Conforme a quantidade de pontos, os jovens vão ganhando ou perdendo posições no 
serviço e podem até ser excluídos da oferta. Os usuários mais ativos neste game são chamados de Beta 
lab. Como reconhecimento, eles recebem o poder de indicar mais amigos para também receber um chip.

Para este público jovem, que ainda tem necessidade de autoafirmação, obter privilégios e status 
que ajudam a aumentar o seu capital social é bem importante. Assim, a TIM conseguiu identificar os 
usuários mais influentes e trazê-los mais para perto, oferecendo a eles benefícios exclusivos e fazendo 
com que eles se sentissem participando ativamente – eles puderam escolher os artistas que fariam pocket 
shows exclusivos transmitidos por celular para “os beta” ou protagonizar banners no site da promoção e 
vídeos no canal do YouTube.

Os conceitos de pertencimento, exclusividade e colaboração foram fatores determinantes para o 
sucesso do plano, pois através da criação de um grupo diferenciado e exclusivo conseguiu atrair, fidelizar 
e criar valor de marca junto ao seu público-alvo, criar embaixadores da marca e ainda aproveitar o diálogo 
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para buscar insights que ajudassem a melhorar os serviços, tanto do TIM Beta como para outros serviços 
da operadora. 

De acordo com o site Tecmundo, em artigo de 2014, o chip da TIM Beta se tornou objeto 
de desejos do público-alvo, o que atende o objetivo da organização. Além disto, declara a empresa à 
Tecmundo, que além deste desejo do público, é interessante para a organização ter seus produtos testados 
e a partir disto ter as impressões dos consumidores. O chip TIM Beta foi tão cobiçado que alguns 
usuários chegaram a colocá-los à venda em sites, o que já demonstra a valorização e interesse pela marca.

Por outro lado, a nova realidade das mídias e redes sociais ainda é vista com estranheza e receio, já 
que a lógica das mídias de massa tem uma aplicação limitada neste novo mundo. Os chamados “números 
de audiência” das TVs abertas muitas vezes são usados como critério de eficiência nas redes sociais, 
em especial a quantidade de “likes”, “page views”, exibições ou compartilhamentos. É um engano achar 
que promover ofertas nas redes sociais e obter em resposta muitos “likes” é o suficiente para manter 
o relacionamento com o consumidor, pois assim estão apenas comprando a atenção momentânea do 
consumidor pela troca de benefício.

O relacionamento nas redes sociais não pode ser baseado em venda, mas sim em oferecer 
experiências positivas e criar conexões emocionais que tragam valor para a marca. Embora a publicidade 
tradicional ainda seja importante, outros pontos de contato criados na internet, como nas redes sociais, 
ganharam maior importância em momentos cruciais de decisão de compra, portanto não se pode mais 
excluir esse canal do planejamento de branding. 

A tendência para os próximos anos é que a comunicação das marcas com os consumidores nas redes 
sociais seja muito mais intensa e importante, alavancada por diversos fatores, segundo Marcondes, (2012):

1. A internet está se tornando a nova plataforma de todas as mídias: a TV, o rádio, os jornais 
e as revistas já começaram a se infiltrar no ambiente online, testando novas formas de 
comercialização e produzindo conteúdos interativos, pois é certo que no futuro terão de migrar 
definitivamente para o mundo digital;

2. Toda a comunicação e marketing vai acontecer no ambiente social: desde a gestão de negócios 
até o comércio e a educação passarão a utilizar cada vez mais as mídias sociais como plataforma. 
Além disso, a penetração das redes sociais em todas as camadas sociais vai ser cada vez maior 
nos países em desenvolvimento, como no Brasil;

3. A proliferação e a sofisticação de aplicativos que auxiliam na medição de resultados das 
campanhas e ações nos blogs, mídias sociais, e-mails e mobile devem facilitar a avaliação da 
eficácia e até mesmo possibilitar alterar em tempo real o curso das mesmas;

4. Mobilidade Geolocalizada e onipresença: não somente pelos smartphones, mas também 
pela recente popularização dos tablets, e devido aos investimentos feitos para expansão 
da banda larga no Brasil, as pessoas estarão cada vez mais tempo conectadas, participando 
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de comunidades que permitem as operadoras reconhecerem a geolocalização do usuário, o 
que amplia ainda mais as possibilidades de contato com os consumidores, que poderão ser 
atingidos por ações de marketing a qualquer momento e lugar;

5. A explosão do vídeo: tornar-se-á o formato mais poderoso nas estratégias de marketing 
digital nos próximos anos, dado a sua vocação natural para engajamento – segundo a empresa 
comScore, mais de 80% da população brasileira assiste a vídeos na internet, ainda que hoje a 
maioria dos vídeos veiculados no YouTube seja produzida por consumidores. Cada vez mais as 
empresas deverão utilizar esse recurso tão eficaz e muito menos dispendioso do que as mídias 
tradicionais para veicular as suas mensagens.

O cenário está pronto, as ferramentas disponíveis e o consumidor já entraram em cena assumindo 
o protagonismo e a codireção. Falta às empresas compreenderem este novo cenário e qual será o seu 
papel daqui em diante.

5 Considerações Finais

Para agregar valor a uma marca e torná-la relevante, as empresas ainda recorrem à comunicação e 
ao marketing acionados tradicionalmente de modo unilateral, atribuindo discursos de convencimento aos 
produtos. Com isso, o consumidor recebe a mensagem sem poder respondê-la. No entanto, a revolução 
digital fez com que o consumidor pudesse participar ativamente, nessa hora, o relacionamento passa a 
ser uma ferramenta muito importante na gestão das marcas, pois com ele a comunicação da empresa 
“para” o consumidor torna-se comunicação “entre” a empresa e o consumidor. Poder ouvir diretamente o 
que o consumidor espera de maneira rápida e de qualquer lugar é uma vantagem enorme que o ambiente 
das redes sociais na internet trouxe para as empresas.

Assim, o aumento da presença das redes sociais na sociedade moderna é, mais do que uma 
tendência, uma certeza para os próximos anos, impulsionada pelo desenvolvimento da tecnologia, do 
aumento de velocidade de conexão e dos dispositivos móveis, que além de tornarem a participação 
cada vez mais acessível a todas as classes sociais também multiplicam as possibilidades de contato das 
empresas com os consumidores, eliminando as barreiras de tempo e espaço.

As redes sociais estão em posição privilegiada para se consolidarem como a plataforma preferencial 
de relacionamento das marcas com os consumidores, já que estes descobriram novas formas de se 
relacionar com as empresas e perceberam o poder que as mídias sociais lhe concedem.

O exemplo da Tim Beta mostra que é possível criar interação e experiências entre marca/serviço e 
usuário, construindo elos interessantes e feedbacks que podem contribuir para melhores resultados para 
empresa e disseminação da marca.

O marketing impositivo nas mídias tradicionais está perdendo sua audiência rapidamente. Assim, 
as empresas que conseguirem aproveitar o ambiente das redes sociais para construir relacionamentos 
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sólidos com os consumidores, trazendo-os para participar colaborativamente, obterão vantagens 
mercadológicas, como a fidelização e a divulgação espontânea, aumentando assim o valor da sua marca. 

Vale ressaltar que o relacionamento entre marcas e público além da interação, permite entender 
a aceitação do produto e marca no mercado, é um exercício de ouvir o público e filtrar aquilo que pode 
gerar mais retorno para empresa e fortalecer o elo entre consumidor e marca.
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