
CENTRO UNIVERISTÁRIO BARÃO DE MAUÁ 
 
 

MARCIA ESTRELLA PAGLIUSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDES SOCIAIS: UMA ESTRATÉGIA DE SUCESSO PARA AS EMPRESAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ribeirão Preto  
2017 



 
 
 

MARCIA ESTRELLA PAGLIUSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REDES SOCIAIS: UMA ESTRATÉGIA DE SUCESSO PARA AS EMPRESAS 
 
 

Trabalho de Conclusão de Curso MBA: 
Marketing Estratégico do Centro 
Universitário Barão de Mauá. 
 
Orientador: Prof. Esp. Fernando de Moura 
Campos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ribeirão Preto  
2017 



P155r 

PAGLIUSO, Marcia Estrella 

Redes sociais: uma estratégia de sucesso para as empresas/ 

Marcia Estrella Pagliuso - Ribeirão Preto, 2018. 

23p.il 
 

 
Trabalho de conclusão do curso de MBA : Marketing 

Estratégico do Centro Universitário Barão de Mauá 

 

Orientador: Esp. Fernando de Moura Campos 
 

 
1.Redes Sociais 2. Internet 3. Empresas I. CAMPOS, 
Fernando de Moura 

II. Título 

Autorizo a reprodução e a divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 

convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 
 
 
 
 
 



 
 

MARCIA ESTRELLA PAGLIUSO 
 

REDES SOCIAIS: UMA ESTRATÉGIA DE SUCESSO PARA AS EMPRESAS 
 

Trabalho de Conclusão de Curso de 
MBA: Marketing Estratégico do Centro 
Universitário Barão de Mauá. 
 
Orientador: Prof. Esp. Fernando de 
Moura Campos. 
 

Data de aprovação:  /  /  .  
 
BANCA EXAMINADORA 
 

 
Fernando de Moura Campos 
Centro Universitário Barão de Mauá – Ribeirão Preto 

 
 
 
Examinador(a) 1 
Centro Universitário Barão de Mauá – Ribeirão Preto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ribeirão Preto  

2017 



RESUMO 

As redes sociais permitiram a criação de um universo novo e integrado ao restante 

do mundo. Através desta ferramenta é possível criar estratégias de marketing para 

que as empresas possam se sobressair no mercado, aproximar-se dos clientes e 

expandir os negócios. O objetivo deste artigo é alertar às organizações sobre a 

importância da inserção das empresas nas mídias sociais e os pontos negativos caso 

não ocorra. Estre trabalho foi pautado em pesquisas bibliográficas, sites confiáveis e 

artigos, através das afirmações de grandes autores como: Manuel Castells e Regina 

Maria Marteletto. Através desta pesquisa foi possível concluir que o número de 

clientes impactados através das redes sociais, aumenta a visibilidade da empresa e 

por consequência o lucro. Portanto, instituições devem evoluir junto à tecnologia, caso 

contrário o negócio pode ficar comprometido e esquecido pelo mercado. 

 

Palavras-Chave: Redes Sociais. Empresas. Internet. Estratégia. Marketing. 
 

.



ABSTRACT 

Social networks have allowed the creation of a new and integrated universe to the 

rest of the world. Through this tool it is possible to create marketing strategies so that 

companies can excel in the market, get closer to the customers and expand the 

business. The purpose of this article is to alert organizations about the importance of 

insertion of companies in social media and the negative points if it does not occur. The 

work was based on bibliographical research, reliable sites and articles, through the 

statements of great authors such as: Manuel Castells and Regina Maria Marteletto. 

Through this research it was possible to conclude that the number of customers 

impacted through social networks increases the visibility of the company and 

consequently the profit. Therefore, institutions must evolve along with technology, 

otherwise the business can be compromised and forgotten by the market. 

 

Key words: Social Networks. Companies. Internet. Strategy. Marketing. 
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INTRODUÇÃO 

 

As redes sociais ou mídias sociais são formadas pela interação entre 

pessoas através do meio digital, utilizando a internet como suporte. Logo, a 

popularização desta mudou a forma como a sociedade se comunica. Plataformas 

como o Facebook, Instagram e Linkedin permitiram que o ser humano criasse sua 

própria página, interagisse com o outro de forma instantânea, criasse conteúdos, 

emitisse opiniões, compartilhasse assuntos, curtisse ideias, logo criando um 

universo novo e integrado ao restante do mundo. Partindo desse conceito, é 

necessário criar uma visão estratégia para que as empresas entrem neste mundo e 

fiquem mais próximas de seus clientes, enxergando novas possibilidades nos 

negócios através desta nova forma de comunicação. 

Hoje, com a diversidade de produtos e serviços é necessário inovar e criar 

um relacionamento próximo com o seu público alvo. Através da inserção das 

empresas nas redes sociais é possível encontrar com maior eficácia os clientes e 

possíveis compradores, além de manter uma proximidade com eles. Ainda, permite 

uma análise da concorrência feita por parte do target, através do número de estrelas 

que o consumidor pontua uma página coorporativa no facebook, por exemplo. Vê-se 

então que inserir a empresa nas mídias sociais é permitir que o negócio alcance 

novos mercados e cresça cada vez mais. 

O objetivo deste artigo é alertar sobre a importância da inserção das 

empresas nas redes sociais como estratégia de marketing. É inegável que o alcance 

de público na internet é imensurável em relação ao alcance de público utilizando 

outros meios publicitários, além do valor com as ações de propaganda ser menor. 

Este artigo é pautado em pesquisas bibliográficas, sites confiáveis e 

artigos, através das afirmações de grandes autores como: Manuel Castells e Regina 

Maria Marteletto. 

A pesquisa abordou a importância da inserção das empresas em redes 

sociais, com o objetivo de provar que a instituições devem evoluir junto à tecnologia, 

caso contrário o negócio pode ficar comprometido e esquecido pelo mercado. 
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1 O QUE SÃO REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 

Para os autores Pereira, Pereira e Pinto (2011,p.3) “ A ideia de ‘rede 

social’ não é nova nem atual, na verdade, é um conceito usado há já mais de um 

século para designar as relações estabelecidas entre elementos de um determinado 

sistema social.” 

As Redes Sociais são o meio onde as pessoas se reúnem por afinidades 

e com objetivos em comum, sem barreiras geográficas e fazendo conexões com 

dezenas, centenas e milhares de pessoas conhecidas ou não. (NOGUEIRA, 2010). 

A partir dos conhecimentos de Machado e Tijiboy ( 2005, p.6): 

 
Os softwares sociais são programas que funcionam como mediadores sociais 
e que favorecem a criação de redes de relacionamentos através de espaços 
onde o usuário pode juntar pessoas do seu círculo de relacionamentos, 
conhecer outras que compartilhem os mesmos interesses e discutir temas 
variados, construindo diferentes elos entre os “eus” privado e público. 

 

Sites de redes sociais foram definidos por Boyd & Ellison (2007) como 

aqueles sistemas que permitem i) a construção de uma persona através de um perfil 

ou página pessoal; ii) a interação através de comentários; e iii) a exposição pública da 

rede social de cada ator. 

Ainda Pereira, Pereira e Pinto (2011, p.4) destacam: 

 
Mais recentemente, ouvimos falar deste conceito aplicado à internet, 
querendo o mesmo significar uma estrutura constituída por pessoas ou 
organizações que partilham interesses, motivações, valores e objetivos 
comuns. Este sistema de rede é criado e mantido através da comunicação 
partilhada pelos seus membros. 

 

Segundo Torres (2009), citado por Filho, Nascimento e Sá (2012, p.7):  

 

tais redes recebem esse nome porque são sociais - livres e abertas para 
colaboração e interação de todos, e porque são mídias, ou seja, meios de 
transmissão de informações e conteúdo. 

 

Espaços que tem como finalidade a expansão das interações 

interpessoais, mantendo e ampliando os laços sociais, a visualização pessoal e a 

propagação da informação. Ainda as redes sociais são apontadas como uma 

enorme teia, onde a internet se configura como aponta o sociólogo espanhol Manuel 

Castells, “como um dos tecidos de nossas vidas”, e que a cada dia vai atraindo 
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novos usuários e interconectando outros nós para essas redes sociais digitais. 

(VICISSITUDEDESER WEBLOG). 

Porém para Muniz Sodré (2005),citado por Vermelho, Velho, Bonkoviski e 

Pirola(2014,vol 35) “É a tradução da tecnocultura, como um processo em que as 

trocas simbólicas que viabilizam a comunicação de qualquer natureza são mediadas 

por signos estritamente vinculados à evolução tecnológica.” 

 
Figura 1 -  Funcionamento das Redes Sociais Digitais 

 

 
FONTE: SlideShare. Redes Sociais Digitais. Disponível em: https://pt.slideshare.net/data4info/redes- 
sociais-digitais-o-que-so-e-como-aproveitar. Acesso em 11-11-2017. 

 

  

https://pt.slideshare.net/data4info/redes-sociais-digitais-o-que-so-e-como-aproveitar
https://pt.slideshare.net/data4info/redes-sociais-digitais-o-que-so-e-como-aproveitar
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Outros conceitos sobre redes sociais a partir da visão de Souza e Quandt 

(2008, p.2): 

 

 Redes sociais podem assumir diferentes formatos e níveis de formalidade 
no decorrer do tempo. 

 Redes sociais podem surgir em torno de objetivos 
diversos:políticos,econômicos,culturais,informacionais, entre outros. 

 Redes sociais informais são baseadas em alto fluxo de comunicação e 
inexistência de contratos formais reguladores do resultado das 
interações.Atualmente,muita redes sociais deste tipo se encontram 
fortemente baseadas em suportes eletrônicos ( tecnologias da informação). 
Os processos de decisão em redes sociais informais são 
predominantemente negociais, democráticos, participativos. 

 

1.1 O SURGIMENTO E UTILIZAÇÃO 

 
Os primeiros relatos de serviços que possuem características de 

sociabilizar dados surgem no ano de 1969, com o desenvolvimento da tecnologia 

dial-up e o lançamento do CompuServe — um serviço comercial de conexão à 

internet em nível internacional muito propagado nos EUA (D’AQUINO, 2012). 

Em contrapartida, Santos (2011) relata: 

 

Após o surgimento da internet, logo em seguida na década de 90 a web seria 
idealizada por Tim Berners-Lee, que tinha como propósito inicial o 
compartilhamento de arquivos com seus amigos.Com o advento da web, os 
e-mails apareciam como a primeira forma de relacionamento na internet. A 
troca de mensagens por e-mail era a única forma de comunicação e troca de 
arquivos disponíveis para os usuários. 

 

Complementando com o posicionamento de Felice (2012): 

 

O surgimento das redes digitais delineia-se, em nível teórico, como uma 
oportunidade para uma análise, não apenas sobre a importância do papel 
da comunicação na nossa sociedade, mas, também, sobre as 
transformações do conhecimento e das dinâmicas de inovação na nossa 
contemporaneidade. 

 

Com a globalização e a necessidade de aproximação dos mundos, 

surgiram diversas redes sociais a partir dos anos 2000 como: MySpace, Orkut, 

Facebook, Twitter, Linkedin, Instagram, com o objetivo de criar um ambiente virtual, 

sociável e criado pelos próprios usuários (GUEDES, 2012). 

As redes digitais hoje representam um meio para atingir e ampliar o capital 

social e financeiro, pois percebe-se que não é somente um local para encontro entre 

amigos e busca por assuntos supérfluos e sim uma forma de ampliar os negócios. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
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Logo, quando há a necessidade de buscar uma informação, uma opinião ou localizar 

um recurso, as comunidades digitais servem como enciclopédias, direcionando o 

usuário a encontrar exatamente aquilo que supri suas necessidades (COSTA; 

ROGÉRIO, 2012). 

Complementando com a ideia de Costa (2012, p. 244): 

 

Quando surge a necessidade de informação específica de uma opinião 
especializada ou da localização de recurso, as comunidades sociais 
funcionam como uma enciclopédia viva. Elas podem ajudar os respectivos 
membros a lidarem com a sobrecarga das informações. 

 

Ainda sobre a visão de Costa (2012) : 

 

Mas, antes de tudo, é importante salientar que todo tipo de grupo, 
comunidade, sociedade é fruto de uma árdua e constante negociação entre 
preferências individuais. Exatamente por essa razão, o fato de estarmos cada 
vez mais interconectados uns aos outros implica que tenhamos de nos 
confrontar, de algum modo, com nossas próprias preferências e sua relação 
com aquelas de outras pessoas. E não podemos esquecer que tal negociação 
não é nem evidente nem tampouco fácil. Além disso, o que chamamos de 
preferências “individuais” são na verdade fruto de uma autêntica construção 
coletiva, num jogo constante de sugestões e induções que constitui a própria 
dinâmica da sociedade. 

 

 

Com esses fatos podemos destacar a principal utilização e poder das 

redes sociais. Elas transformaram e continuam a transformar a internet. Quem 

possui um perfil nestas redes possui muito mais informações para desfrutar, 

consegue se aproximar muito mais de artistas, empresas, pessoas e conteúdo que 

mais gosta, além de estar cada vez mais seguro de estar adicionando informações 

pessoais. Existe uma estatística que visa a diminuição da informação da informação, 

o que pode ser um ponto contra toda esta evolução e as redes sociais, mas é uma 

realidade inegável, pois a informação é cada vez mais fácil de conseguir e fácil de 

divulgar (SALAMON, 2010). 
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2 REDES SOCIAIS PARA AS EMPRESAS 

 

De acordo Guerreiro, Di Chiara, Alcará e Tomaél (2005, p.104):  

 

a inserção em rede é determinante para o compartilhamento da informação 
e do conhecimento. Isto porque as redes são espaços valorizados para o 
compartilhamento da informação e para a construção do conhecimento.  

 

É importante ter em mente que uma rede social é um meio de 

comunicação “de mão dupla” e muitas vezes o usuário se manifesta ativamente 

perante o universo de marcas, produtos e serviços. Um exemplo recente é o caso do 

PlayStation 4. Quando a Sony divulgou o valor do novo console para o Brasil, 

imediatamente os potenciais consumidores utilizaram todas as redes sociais da 

Sony Brasil, internacional e do PlayStation para manifestar sua insatisfação. 

Primordialmente, é preciso entender que toda empresa, de qualquer porte, 

deve ter acesso as mídias sócias. Segundo a Strategy Analytics em uma pesquisa 

realizada em 2014, até 2019 36% da população mundial deverá estar conectada as 

redes sócias e, portanto, não há motivos para dispensar essa ferramenta tão forte de 

divulgação. (MARKETING DE CONTEÚDO). 

Para complementar a ideia, Tomaél, Alcará e Di Chiara (2005, p.95) 

pontuam: 

 

O uso desses recursos gera uma rede em que os membros convidam seus 
amigos, conhecidos, sócios, clientes, fornecedores e outras pessoas de seus 
contatos para participar de sua rede, desenvolvendo uma rede de contatos 
profissional e pessoal, que certamente terá pontos de contatos com outras 
redes. Enfim, são ambientes que possibilitam a formação de grupos de 
interesses que interagem por meio de relacionamentos comuns. 

 

Em contrapartida, a inserção de ideias em redes vai muito além da 

criação de um ambiente de interesse por algo em comum, conforme dito em 

décadas anteriores por Powell e Smith (1994,p.376): 

 

Firmas não estão apenas inseridas em uma intrincada rede de relações com 
outras organizações, mas também respondem a ações de firmas de alta 
visibilidade e prestígio no seu campo respectivo. As organizações pioneiras 
na adoção de práticas inovadoras mais provavelmente estarão situadas na 
intersecção de múltiplas redes, ligadas a fontes informacionais diversas, que 
as expõe mais rapidamente em contato tanto com novas idéias emergentes, 
quanto a eventuais avaliações críticas sobre seus méritos. Tomadas em 
conjunto, as informações disponíveis através das redes profissionais e de 
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status, modelam as definições sobre os tipos de comportamento que são 
apropriados e sobre os padrões que as organizações procuraram alcançar. 

 

Em relação a proposta de comunicação com o cliente nas redes, é válido 

diversificar para conteúdos adjacentes ao seu nicho ou tratar do assunto de forma 

engraçada ou marcante, mas sempre respeitando aquilo que o seu público aceite. 

Assim, ao compartilhar um conteúdo interessante seu número de seguidores aumenta 

o que permitir que a sua empresa ganhe mais visibilidade (MARKETING DE 

CONTEÚDO). 

Logo, conforme Marteleto (2001, p.79) afirma: “O papel do mediador traz 

em si a marca do poder de controlar as informações que circulam na rede e o trajeto 

que elas podem percorrer”. 

Então, para disseminar ideias e propostas, o facebook é a plataforma que 

tem mais utilização para grande parte dos internautas em todo mundo, logo é 

necessário que as empresas se adaptem a essas mudanças tecnológicas e a nova 

forma de comunicação, pois para quem deseja obter vantagem competitiva é 

necessária aproximação com o seu público alvo. (ARRUDA; SOUSA; GIRÃO; 

PAULO, 2015, p.31). 

Ainda, conforme cita Arruda, Sousa, Girão e Paulo (2015, p.32): 

 

O Facebook pode ser uma ferramenta útil para as empresas, pois além de 
ser gratuito, permite a criação de uma página específica, onde o usuário 
interno pode inserir informações sobre diversos assuntos relacionados à 
entidade, aumentando o volume de conteúdo informativo e 
consequentemente tornando os interessados naquela empresa mais 
informados. Sua propagação instantânea de informação torna ainda menor o 
grau de desequilíbrio de conhecimento entre os que publicam nas mídias e 
os que visualizam as publicações. 

 

Para complementar o conceito Facebook como rede social de grande 

importância, Furlan e Marinho (2013, p.21) : 

 

As oportunidades em meio a esta rede são tantas, que figuras públicas, 
empresas e companhias, marcas, produtos, serviços, políticos e 
organizações sem fins lucrativos utilizam perfis como presença 
personalizável via Facebook. Atualmente, várias empresas de todos os 
lugares do mundo extinguiram os seus sites empresariais e passaram a 
utilizar somente a rede social mais popular do mundo para marcar presença 
na Internet e entrar em contato direto com seus clientes - um exemplo é a 
agência de publicidade brasileira Africa, que redireciona o acesso do seu site 
para a sua página no Facebook -, reunindo todas as suas informações na sua 
página de fãs. 
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As redes sociais nas empresas estão abrindo cada vez mais os canais de 

comunicação entre os clientes e as organizações, ocorrendo trocas de informação em 

que todos os lados saem ganhando. Se antes o consumidor e ficava muito difícil saber 

se estava satisfeito ou não, hoje ele expõe sua opinião nas redes sociais, o que influi 

outros potenciais clientes (GONÇALVES, 2018). 

Para complementar a ideia, Castro (2012, p.138) afirma : 

 

É importante ressaltar nessa parte da argumentação a enorme força 
simbólica do compartilhamento de elementos sígnicos capazes de conjugar 
diferentes pessoas numa mesma “comunidade”, “tribo” ou “geração”. Desde 
o Napster – pioneiro aplicativo que, praticamente sem concorrência, deflagrou 
o compartilhamento de música online no final dos anos 1990 –, o 
envolvimento nesse tipo de prática congrega pessoas, promove a 
participação em redes e estimula a colaboração espontânea entre pares. 

 

Portanto, é necessário que as empresas mantenham o contato com seus 

clientes e analisem as diversas opiniões de seu público alvo. Porém, é necessário 

planejamento e gerenciamento da plataforma online constantemente. Para isso, foram 

propostos alguns itens chave no processo ( SOUZA; AZEVEDO, 2010) : 

1. Definir objetivos que a organização procura com a implantação das 

mídias sociais. 

2. Propor pesquisas para revelar os hábitos e reais necessidades do 

público alvo na internet. 

3. Possuir conhecimento sobre diversas redes sociais para obter sucesso 

no momento de inserir a empresa no ambiente online. 

4. É necessário planejamento cauteloso quanto as ações executadas 

como: forma de comunicação com o cliente, feedbacks, custos operacionais, 

treinamento e busca por uma equipe com perfil para atender a demanda. O 

planejamento deve ser dinâmico, pois o ambiente virtual sofre constantes mudanças. 

5. A empresa deve ser assertiva na escolha das ferramentas que deverão 

impactar o público de interesse. 

6. Garantir a liberdade de expressão do cliente, sem restringir 

comentários e posicionamentos, mesmo que sejam negativos para a empresa. É 

necessário saber gerenciar situações em que a imagem da empresa pode ficar 

comprometida. 

7. Realizar treinamentos constantes com as equipes responsáveis por 

atendimento, suporte e retorno ao cliente para serem eficientes e tornar a ferramenta 
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online lucrativa. 

8. Preparar os funcionários e os responsáveis pelo gerenciamento das 

redes de cada setor a lidar com as mídias sociais e o público. 

9. Garantir constantes publicações nas páginas, possibilitando 

visualizações com maior frequência dos clientes e possíveis compradores. Logo, 

permitindo o alcance do produto ou serviço a novos mercados. 

10. Realizar avalição e controle do planejamento com o objetivo de 

remanejar ações que não obtiveram sucesso, além de verificar o desempenho dos 

funcionários frente a nova forma de comunicação. 

11. Tornar o cliente peça chave na participação das redes. Ele é o 

principal usuário que poderá tornar a empresa líder de mercado. 
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3 REDES SOCIAIS COMO ESTRATÉGIA DE MARKETING 

 
Para iniciar o conceito sobre as empresas através das redes, Costa 

(2005, p.245) afirma: 

 

Começava a se consolidar uma ideia de mente coletiva, ou de inteligência 
coletiva, que poderia não apenas resolver problemas em conjunto, em grupo, 
coletivamente, mas igualmente trabalhar em função de um indivíduo, do seu 
benefício. Rheingold (1996) lembra que as comunidades virtuais abrigam um 
grande número de profissionais, que lidam diretamente com o conhecimento, 
o que faz delas um instrumento prático potencial. 

 

Os autores Jue e Marr (2010, p.1) alertam: 

 

Executivos e empresas não podem mais ignorar as redes sociais. Elas fazem 
parte do dia a dia da maioria das pessoas, dos seus funcionários e de milhões 
de consumidores. Líderes estão comprometidos com a criação das vantagens 
competitivas para suas empresas. Elas precisam envolver e engajar nesta 
busca seus funcionários e parceiros, além de influenciar e convencer clientes 
e consumidores. Neste ambiente extremamente fluido e volátil, a crescente 
importância das redes pode criar uma extraordinária oportunidade. 

 

Diminuindo  distâncias,  as   plataformas   digitais   também   permitem   

que   os profissionais de marketing vençam o desafio de garantir que suas peças 

promocionais atinjam clientes no menor tempo possível. Por meio delas, 

especificamente quando se trata de compartilhar conteúdo sobre o próprio negócio ou 

sobre seus produtos e serviços, tudo o que se precisa fazer é compartilhá-lo nas 

contas de rede social da marca e esperar ― no caso de posts patrocinados, com a 

certeza de atingir o público desejado. 

Para complementar o raciocínio, Torres (2009, p.61) : 

 
A Internet se tornou um ambiente que afeta o marketing de sua empresa de 
diversas formas, seja na comunicação corporativa seja na publicidade, e 
continuará afetando o marketing mesmo que você não invista um centavo 
nela. Ao contrário da mídia tradicional, em que o controle é dos grupos 
empresariais, na Internet o controle é do consumidor. Assim, mesmo que 
você não participe dela, seus consumidores estão lá, falando sobre seus 
produtos e serviços, comparando sua empresa com as da concorrência, e 
finalmente, buscando formas de se relacionar com sua marca. 
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Figura 1 – Potencialidade das redes sociais na divulgação de produtos e serviços. 
 

 
FONTE :A sexualidade feminina nas redes.Disponível em: http://monografias.brasilescola.uol.com.br/. 
Acesso em: 10-12- 2017. 

 

Ainda, é necessário compreender que o uso das mídias sociais acarreta 

um crescimento para a empresa, não somente através do impacto causado no 

consumidor, mas também com a colaboração do funcionário, pois este cria um 

sentimento de camaradagem através dos compartilhamentos de ideias que a rede 

proporciona, levando o ambiente coorporativo ao atingimento de metas e por 

consequência maior lucratividade (JUE; MARR, 2010). 

É importante ressaltar o posicionamento de Furlan e Marinho (2013, p.7):  

 

Uma das mais importantes estratégias para que um negócio obtenha 
resultados positivos em meio às redes sociais virtuais é o acúmulo de capital 
social, ou seja, da reputação obtida por meio da construção de 
relacionamentos e conexões com outras pessoas dentro das redes. 

 

Ainda Furlan e Marinho (2013, p.7) apontam : 

 
Podem ser enumeradas, assim, as principais vantagens do acúmulo de 
capital social nas redes sociais: a) Relacionamentos com clientes que se 
mantêm fiéis por um longo período de tempo; b) Quanto mais capital social 
uma empresa tiver, mais as pessoas falarão positivamente a respeito da 
mesma; c) Trata-se de uma estratégia de baixo investimento e alta energia; 
d) O impacto do envolvimento de uma empresa nas comunidades on-line é 
imediato, sendo que muitas das ferramentas utilizadas para a interação com 
clientes atuais ou em potencial têm formas diretas para obtenção do feedback 
dos mesmos. 

http://monografias.brasilescola.uol.com.br/
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Com as mídias sociais, em uma hora, é possível a propagação de 10, 15, 

20 mensagens de publicidade da empresa. Na televisão era uma hora marcada, 

assim como rádio, e nos jornais e revista, poucas vezes a mensagem era vista mais 

de uma vez pela mesma pessoa. Já nas redes sociais, por exemplo, um vídeo pode 

ser repetido e repassado dependendo do seu teor e mensagem contidos. 

Dados de uma pesquisa realizada pelo Altimer Group e Wetpaint para a 

revista Business Week com as 100 empresas mais valiosas ao redor do globo 

mostraram que os empreendimentos que investem em mídias sociais apresentam 

melhores resultados e receitas finais mais recheadas. Em média, empresas que 

investiram em mídias sociais cresceram 18% em um ano, enquanto aquelas que 

investiram pouco nas redes tiveram queda de 6%, em média, em suas receitas no 

mesmo período. (PILLEGGI, 2012). 

De acordo com Torres (2012, apud Carvalho, 2014, p.5) : 

 

Entre os motivos que levam alguém a seguir uma determinada empresa está 
a apreciação das marcas com outras pessoas, com 31%; mesmo percentual 
daqueles que consideram legal estar associado de alguma causa que 
acreditam. Empatados com 29% estão a vontade de aprender mais sobre a 
empresa, e obter mais informações sobre os produtos de uma marca. Ainda 
sobre o levantamento,42% dos entrevistados afirmam que gostariam de de 
se relacionar com uma marca para encontrar mais informações e 
conhecimento sobre ela; enquanto 26% esperam ter uma experiência 
personalizada. Para 11% dos entrevistados, interagir de forma que 
contribuam mais para a criação da marca é um dos motivos de se ligar com 
uma empresa nas redes sociais. 

 

Para concluir, Carvalho e Murback (2014, p.18) afirmam : “ Portanto é 

hora para que as empresas, tanto de médio, pequeno e grande porte invistam nessa 

canal de comunicação, a fim de expandir o mercado, aumentar a receita, reduzir 

custos e manter um melhor relacionamento com seus clientes e fornecedores”. 
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4 DESEMPENHO NAS REDES SOCIAIS 

 

É necessário entender através de Furlan e Marinho (2013, p.62) que as 

redes sociais proporcionam ás empresas medir a visibilidade do negócio de forma 

prática: 

 

Para que as ações em redes sociais sejam mensuradas e, principalmente, 
continuem a produzir resultados para a empresa, é preciso manter uma 
frequente política de métricas e resultados de toda a presença corporativa 
nas redes sociais. Para saber se as ações em redes sociais estão produzindo 
resultados, algumas redes sociais - como o Facebook - já oferecem 
ferramentas simplificadas para mensuração de alcance, número de acessos, 
cliques, entre outros fatores. 

 

Figura 1 – Indicadores de desempenho para redes sociais 

 

FONTE : Três indicadores de desempenho par as redes sociais. Disponível em: www.tracto.com\tres- 
indicadores-de-desempenho-para-redes-sociais\.Acesso em: 12-12-2017. 

 

4.1 CASES DE SUCESSO 

 

Como resultados, o artigo aponta algumas empresas que obtiveram 

sucesso com a utilização das redes sociais como estratégia de marketing. 

Há 25 anos, a Aventuras Brasil Trilhas e Rapel, fundada por Vander 

Alcantara de Oliveira, oferece viagens de ecoturismo e turismo de aventura. “Em 

2013, aderi a uma plataforma de social commerce e criei uma loja no Facebook. 

Antes, não tinha como vender em 12 vezes como agora com a plataforma, que é 
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integrada ao PagSeguro.” Oliveira conta que quando iniciou o negócio, todo o dinheiro 

que entrava era usado para comprar equipamentos. Nessa época, sua renda 

mensal era de R$1,5 mil. Hoje, com o negócio estruturado e impulsionado pela rede 

social, tem renda superior a R$ 10 mil. “A empresa cresceu mais de 100% e a venda 

no cartão ajudou muito.” (OLIVETTE, 2015). 

A Netflix é a maior provedora de filmes e séries online, somando 93,8 

milhões de assinantes ao final de 2016, e através das redes sociais, como facebook, 

consegue atingir até as pessoas que não possuem assinatura. É umas das 

empresas que mais faz sucessos nas mídias, interagindo com seu público de forma 

descontraída (CONTRUSITE BRASIL). 

Uma das empresas de fast food que conseguiu muito alcance com as 

publicações do episódio milk shake ovomaltine em sua página, foi o Giraffas. 

Atualmente, o Giraffas continua realizando um trabalho de engajamento com seu 

público na rede social de forma muito descontraída fazendo uso de seu personagem 

principal, a Girafinha para interagir com os clientes. (CONSTRUSITE BRASIL). 

 
Figura 2 – Rede social do Giraffas 

 

FONTE : Muito amor e muita fome. Só no Giraffas. Disponível em: www.construsitebrasil\blog.Acesso 
em: 12-12-2017. 
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Eventos de alcance mundial também servem para impulsionar grandes 

marcas nas redes sociais, como foi o caso da Copa do Mundo de 2014. 

Em parceria com a agência digital norte-americana Listen First, a revista 

com Advertising Age divulgou um infográfico a respeito do crescimento das marcas 

patrocinadoras da Copa do Mundo FIFA 2014 nas principais redes sociais, que 

engloba Facebook, Twitter, Instagram e Youtube.Com uma decisão 100% sua, no que 

diz respeito as equipes, seus principais embaixadores, além do patrocínio à entidade 

máxima do futebol, o destaque das plataformas foi a adidas, com quase 19 milhões 

de visualizações do seu comercial oficial da final do Mundial e suas engajadas 

postagens no Instagram e Twitter ( MKT ESPORTIVO). 

http://www.mktesportivo.com/2014/07/copa2014-adidas-ativa-decisao-em-novo-comercial-com-embaixadores/
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho aborda a necessidade de as empresas caminharem junto ás 

novas formas de comunicação com o cliente, utilizando a plataforma das redes 

sociais digitais. Conclui-se que é uma ferramenta de extrema importância para as 

instituições, por ser um meio onde o contato com os consumidores é realizado de 

forma rápida e eficiente, além da expansão do negócio ser possível, pois a rede atingi 

novos públicos de forma mais abrangente, visto que essa prática não seria possível 

utilizando meios off-line. 

A globalização junto a internet uniu pessoas em uma nova comunidade, 

logo as instituições precisam fazer parte deste meio. Portanto a rede social online é o 

meio de comunicação mais eficiente existente na atualidade e para as empresas se 

destacarem em relação ao concorrente e ampliarem seus negócios conquistando 

cada vez mais o mercado. 
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