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RESUMO 

 

Esta pesquisa aborda a evolução das redes sociais, com base em um estudo já realizado em 

2013, onde foram analisadas as diversas formas que as empresas divulgam seus produtos e 

suas promoções, novos perfis de consumidores e a evolução do marketing nas redes sociais. 

Procurou-se verificar com qual equipamento os clientes da empresa Charline Flores Presentes 

e Modas costumam acessar a internet e quais redes sociais mais utilizadas. As redes sociais 

vêm crescendo rapidamente, onde as pessoas estão mais acomodadas e exigentes, e o uso do 

mobile marketing é uma ferramenta que vem auxiliando o marketing digital, que pode ser 

acessado através de qualquer dispositivo móvel. A fim de obter bons resultados realizou-se 

uma pesquisa exploratória qualitativa. Foram aplicados 50 (cinquenta) questionários aos 

clientes da empresa para constatar quais as redes sociais mais utilizadas, e se houve avanço 

nessas redes nos últimos dois anos. Através da pesquisa, constatou-se que as redes mais 

utilizadas são o Facebook e o WhatsApp. A partir desses dados, foi sugerido à empresa 

investir mais nas redes sociais, como forma de divulgação dos seus produtos. Pretende-se, 

com este artigo, contribuir para com a empresa estudada, demonstrando que o marketing nas 

redes sociais permite oportunidades de novos negócios e novas maneiras de divulgação, 

através da internet, bem como as ferramentas oferecidas, além de servir como um atendimento 

ágil aos clientes. 
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INTRODUÇÃO 

As empresas vêm se adequando ao mundo da tecnologia, fazendo desta uma aliada 

para o crescimento, para demonstrar eficiência nos negócios. Uma forma de divulgar essa 

eficiência é através do marketing. 

Este artigo aborda o tema marketing nas redes sociais, com base em um estudo já 

realizado em 2013, através do qual se buscou verificar o avanço das novas tecnologias, novos  

perfis dos consumidores e também a evolução do marketing nas redes sociais que, ao decorrer 

dos anos, vem trazendo um grande retorno financeiro, onde os consumidores estão cada vez 

mais exigentes, buscando constantemente informações de forma rápida e segura. 

O problema de pesquisa resume-se na seguinte questão: Quais foram os principais 

fatores da evolução do marketing, nas redes sociais, nos últimos dois anos? 

O objetivo geral do presente artigo é identificar os fatores que contribuíram para a 

evolução do marketing nas redes sociais, nos anos de 2014 e 2015. Uma das hipóteses pode 

ser o fato de que as pessoas ficaram mais acomodadas e, dessa maneira, buscam informações 

cada vez mais rápidas e seguras na rede mundial de computadores, a internet, sem sair de 

casa. Verificar este comportamento é um dos objetivos específicos deste trabalho. 

Outra hipótese seria identificar se houve um crescimento no uso das redes sociais, ou 

se surgiram novas redes sociais. Este também passa a ser um dos objetivos específicos.  

Finalmente, busca-se ainda, como objetivo específico, identificar se houve aumento 

nas vendas, através das redes sociais e, com base nesta percepção, sugerir à empresa Charline 

Flores Presentes e Modas, algumas melhorias, como investimento na divulgação pela internet 

e pelas redes sociais, entre outras tecnologias. 

Esta pesquisa se justifica pela importância de se projetar as vendas pelas redes sociais, 

pois o marketing ajuda a identificar o preço, a praça e o produto. Segundo Las Casas (2012, p. 

39), “a venda e a promoção de produtos e serviços pela internet criaram um novo espaço de 

comercialização muito específico, com características próprias, mas que oferece mais uma 

alternativa na oferta para os clientes”. 

A pesquisa também se justifica pela razão de uma das pesquisadoras ser funcionária da 

empresa objeto de estudo, cuja abordagem aos entrevistados foi facilitada pela acessibilidade 



                                            

do contato junto aos mesmos. Buscou-se, desta forma, aplicar os conhecimentos adquiridos na 

prática, a partir de análises sobre as entrevistas realizadas, embasadas nas teorias existentes.  

Os tipos de pesquisa utilizados resumem-se em abordagens qualitativas, com objetivos 

descritivos e, segundo os meios, pesquisas bibliográficas, documental e de campo. 

Pretende-se, com este artigo, contribuir para com a empresa estudada, demonstrando 

que o marketing nas redes sociais permite oportunidades de novos negócios e novas maneiras 

de divulgação, através da internet, bem como as ferramentas oferecidas, além de servir como 

um atendimento ágil aos clientes. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

Primeiramente, este trabalho apresenta os conceitos mais tradicionais de marketing nas 

redes sociais e, após a compreensão destes conceitos, são abordados autores mais modernos, 

em relação ao tema redes sociais.  

Para Kotler e Armstrong (2007), o marketing cria relacionamentos de valor com os 

clientes e, assim, define-se marketing como sendo o processo pelo qual as organizações geram 

valores para os clientes e formam fortes laços para adquirir seu valor em troca.  

Já para Cobra (2009, p. 9), “Marketing é um processo que envolve tanto o 

planejamento quanto a execução do programa de colocar produtos ou serviços a disposição de 

possíveis compradores”. 

Segundo Crocco (2010) apud Pasa, Altmeyer e Vargas(2013),o marketing pode ser 

entendido como o “processo de dinamização e intensificação das trocas entre pessoas e 

organizações, com o objetivo de alcançar a satisfação recíproca de consumidores e 

produtores”. 

O marketing se inicia com a vontade do ser humano em obter produtos desejados, 

entre eles o essencial para a sobrevivência, aliado a lazer, educação e outros serviços 

(KOTLER, 2011). 

Neste sentido, Las Casas (2012) define que o marketing é um processo de 

comercialização que supre as necessidades do cliente. Teve como sua base a troca, onde após 

isto, as pessoas começaram a se organizar e se especializar, fabricando produtos de maior 

qualidade e com maior dedicação. 

 



                                            

Conforme Schewe e Smith (1982, p. 4) apud Gonçalves, Souza e Silva (2014), 

 

Também entendem o marketing de maneira mais complexa ao salientar que todas as 

pessoas tem contato com alguns aspectos e ferramentas do marketing, como por 

exemplo, propagandas, vendas, promoções, dentre outras. Porém, essas atividades 

isoladas não podem ser consideradas marketing. Só quando se juntam com outras 

ferramentas de pesquisa no mercado, desenvolvimento de produto e apreçamento é 

que se tem o marketing. 

 

Uma vez entendido o conceito de marketing, torna-se necessário conhecer o marketing 

nas redes sociais, pois as pessoas estão cada vez mais envolvidas neste processo e as 

organizações buscam essa ferramenta para divulgar seus produtos e serviços. 

De acordo com Augusto (2012) apud Martins, Miranda e Meireles (2012), 

aproximadamente um a cada três habitantes do planeta está ligado à internet. Cada dia que 

passa, esse número cresce e novos recursos tecnológicos surgem. O mundo está cada vez mais 

conectado. 

Com o grande avanço da tecnologia e um aumento do uso da internet, surge o 

marketing digital, que cria uma interação on-line entre a empresa e seus clientes (DA CRUZ; 

DA SILVA, 2014). 

Conforme Silva, Angeloni e Gonçalo (2013), as redes sociais constituem um sistema 

capaz de juntar pessoas e instituições de forma liberal e participativa, com interesses 

semelhantes. 

Segundo Cintra (2010), o marketing digital é uma ferramenta importante e valiosa 

para as organizações que estão vivenciando um período de competitividade, onde essa 

tendência proporciona propagandas mais interessantes, reais e imediatas, por consequência o 

cliente se sente mais motivado a procurar por produtos da organização, em vez da propaganda 

vir até ele. 

Os profissionais de marketing procuram cada vez mais novos métodos de atingir seu 

público alvo, melhorando cada vez mais a lealdade dos seus clientes. A internet com a sua 

velocidade desenvolve uma sensação de poder sem fim, para buscar o que há de mais atrativo, 

e informativo, através de qualquer dispositivo móvel. (CINTRA, 2010). 

Por outro lado, o cliente consumidor assume um novo perfil nesse mercado digital. 

Conforme Macedo, Nasser e Talevi (2010), traçar esse perfil pode fazer toda a diferença 

conforme eleva a satisfação do consumidor. As empresas devem saber quais são os seus 

desejos e necessidades em relação ao seu produto. Conhecendo o perfil do consumidor, a 



                                            

empresa pode atender de forma estratégica o seu cliente, oferecendo produtos e serviços de 

alta qualidade, de acordo com os seus desejos. 

Segundo Gonçalves, Souza e Silva (2014), a nova juventude traz grupos mais 

antenados do que seus antepassados, onde, representa um novo consumidor mais poderoso, e 

para as empresas é necessário que elas se atualizem, ao contrário disso, não irão conseguir 

atrair esse novo público. 

Conforme Oliveira (2001), após o surgimento da internet na década de 90, deu-se o 

surgimento das primeiras redes sociais, sendo que os e-mails foram os pioneiros em 

relacionamento entre as pessoas através da internet. Com o passar do tempo, foram surgindo 

novas redes de contato, conforme as necessidades de comunicação. 

De acordo com Ferrari (2010) apud Leal (2014), descrevem-se algumas das principais 

redes sociais utilizadas por brasileiros nos últimos anos: 

a) Youtube: é uma rede social dedicada especificamente à exibição de vídeos 

carregados por seus usuários;  

b) Twitter: é uma rede social que permite aos usuários enviar e receber atualizações 

pessoais de outros usuários, através de textos com até 140 (cento e quarenta) caracteres;  

c) Facebook: é a maior rede social do mundo atualmente. Possui em sua interface, 

aplicativos, comunicador instantâneo, álbum de vídeos e fotos e outras características, para 

compartilhamento entre usuários;  

d) Linkedin: é uma rede social especializada em contatos profissionais. Muito utilizada 

por empresas e universidades. 

e) WhatsApp: é um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite trocar 

mensagens pelo celular sem pagar por SMS, que significa serviço de torpedo gratuito. 

Segundo Souza, Araújo e Paula (2015), estádisponível para sistemas operacionais, usados 

emaparelhos celulares, de diversas marcas, tais como iPhone, BlackBerry, Windows Phone, 

Android e Nokia; e 

f) Instagram: é uma rede social gratuita para compartilhamento de fotos e vídeos, onde 

é possível aplicar filtro nas imagens e depois publicá-las, possibilitando que outros usuários 

possam visualizar curtir e comentar, além de compartilhar. (BARBOSA e SOBRINHO, 

2015). 



                                            

Segundo Aquino, Santos e Silva (2014), através da tecnologia e um maior acesso a 

internet, por meio de aparelhos móveis, as empresas passaram a investir no mobile marketing, 

fazendo com que a propaganda chegue onde está o consumidor. 

Vive-se, nos dias atuais, a era da velocidade, na qual muitos comerciais publicitários 

tentam segurar a atenção de diversos clientes. Conforme de Paula (2011, p. 9),  

 

Devido a essa rapidez dos dias atuais, e da adaptação desses sujeitos com a      

publicidade no seu cotidiano, muitos anúncios passam desapercebidos pelo público-

alvo. Em razão desse fato, marcas empresariais com o auxilio das tecnologias vem 

buscando novas formas de comunicação com seus consumidores, como por 

exemplo, podemos citar o mobile, a internet, totens interativos e flash mob. 

 

Para de Paula (2011), o mobile é considerado uma ferramenta do marketing digital e 

não se restringe somente no celular, mas também em qualquer dispositivo móvel com ou sem 

acesso a internet.  

Segundo Aquino, Santos e Silva (2014), várias estratégias de marketing foram se 

adaptando conforme a época, e com a chegada da internet, o que era tradicional se tornou 

cada vez mais digital. 

Segundo Aquino, Santos e Silva (2014), as empresas que não possuem um setor de 

marketing especifico promovem as suas vendas através do Facebook e Instagram, porém com 

o aplicativo WhatsApp é muito melhor, pois é possível enviar fotos de novidades, promoções, 

pois esse retorno é muito mais rápido. 

Em relação aos Aplicativos mais baixados no Brasil, segundo o site da Apple, em 

primeiro lugar está o Whatsapp, seguido do Messenger, Facebook, Instagram e em quinto 

lugar o Youtube. (WANZINACK e SCREMIN, 2014). 

De acordo com Silva e Vilhegas (2015), com a praticidade de utilizar os dispositivos 

móveis e seus aplicativos, como o WhatsApp, o usuário consegue se comunicar facilmente 

com uma rede de amigos, e na mesma hora, pode realizar suas tarefas do dia-a-dia, em meio a 

falta de tempo. 

Para o marketing, o WhatsApp é uma ferramenta que cria uma fidelidade e aproxima 

os clientes das empresas, onde estas podem formar grupos e assim divulgar as suas ofertas, 

bem como o cliente pode fazer as suas reclamações e sugestões à empresa, fortalecendo assim 

a interação entre ambos (FERREIRA e ARRUDA FILHO, 2014). 



                                            

Para de Paula (2011), diante deste cenário o mobile marketing é bastante utilizado em 

campanhas publicitárias, e com isso o mobile passa a ter vida nos usuários, basta ele ter 

interesse pelo celular, smartphone, e estar conectado a internet. 

O mobile marketing traz uma resposta muito rápida em relação ao marketing 

tradicional (boca-a-boca), através disso os profissionais da comunicação podem fazer novos 

investimentos, sendo este um mercado promissor. (DE PAULA, 2011). 

O mobile marketing só conseguiu tanta expressão devido às tecnologias de redes sem 

fio, ou seja, redes wireless. Segundo Costa et al (2014, p. 11), “ as redes wireless funcionam 

através de equipamentos que usam radiofrequência, como a comunicação via ondas de rádio,  

comunicação via satélite e comunicação via infra vermelho, entre outros”. 

Conforme de Paula (2011), diante de grandes revoluções pode-se afirmar que a 

humanidade caminha para um futuro móvel, pois percebe-se que os hábitos de consumo e a 

maneira em que o usuário se comporta perante esse dispositivo está cada vez mais crescente. 

De acordo com Aquino, Santos e Silva (2014), a maioria das pessoas possui celular ou 

algum dispositivo eletrônico móvel, onde, o mobile marketing se torna uma boa estratégia 

para a empresa divulgar seus produtos. 

O mobile marketing traz vários dispositivos que são utilizados na elaboração de uma 

propaganda, por exemplo, SMS, Bluetooth, voz, aplicativos, entre outros. Esses aplicativos se 

forem utilizados corretamente faz com que as empresas alcancem seu público alvo, auxiliando 

o cliente na decisão de compra. (AQUINO, SANTOS E SILVA 2014). 

Segundo Aquino, Santos e Silva (2014), essa evolução do marketing, caracterizada 

como mobile marketing, possibilitou as empresas um aumento nas vendas, sendo ele 

considerado um diferencial, trazendo um relacionamento mais próximo entre empresa e 

cliente.  

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Uma vez conceituados os termos e atualizadas as teorias conforme os autores citados 

passa-se a apresentar a pesquisa de campo, com o intuito de verificar se o objetivo geral e os 

objetivos específicos foram alcançados e comprovados neste trabalho.  



                                            

A pesquisa foi realizada entre os dias 05 de julho e 31 de agosto de 2015, através de 

questionários para análise do tema proposto, sendo entrevistados 50 (cinqüenta) clientes da 

loja Charline Flores Presentes e Modas. 

Após todos os questionários respondidos, foram feitas as contagens e, com o auxílio 

do programa Microsoft Excel, foram realizadas as tabulações, para obtenção dos resultados e, 

consequentemente, para análise e interpretação dos mesmos. 

A primeira questão aplicada foi em relação a quais equipamentoso entrevistado 

costuma usar, para acessar a internet, cuja tabulação está demonstrada no gráfico 01. 

 

 

Gráfico 01 – Equipamento com o qual os respondentes acessam a internet 

 

A partir das informações obtidas, verifica-se que a maioria dos entrevistados acessa a 

internet com o celular, pois dos 50 entrevistados, 93% acessam com esse dispositivo móvel. 

Em segundo lugar, com 67% predomina o acesso com o notebook. 

Percebe-se que, através da tecnologia e um maior acesso a internet por meio de 

aparelhos móveis, as empresas passaram a investir em mobile marketing. Ao confrontar esta 

informação com o artigo publicado em 2013, verificou-se grandes mudanças, pois naquela 

época, a pesquisa apontou que a maioria não acessava a internet por dispositivos  móveis.  

O segundo questionamento aplicado foi em relação as redes sociais mais utilizadas 

pelos respondentes. Percebeu-se que o Facebook é a rede social mais utilizada, sendo a 

preferida dos clientes da loja pois, dos 50 entrevistados, 90% acessam essa rede. Em segundo 

lugar, com 84% encontra-se o WhatsApp. 

 



                                            

 

Gráfico 02: Redes sociais mais utilizadas pelos entrevistados 

 

Na sequencia, uma pergunta fundamental para a pesquisa, foi sobre a frequência de 

acompanhar as promoções de produtos via rede social. Dos entrevistados, 54% responderam 

que frequentemente costumam acompanhar as promoções de produtos via rede social, já 30% 

dos entrevistados disseram que raramente acompanham as promoções. 

A internet é uma ferramenta que cria fidelidade e aproxima os clientes das empresas, 

onde estas podem divulgar suas ofertas. 

 

 

Gráfico 03: Frequência de acompanhamento das promoções de produtos via rede social 

 

A última pergunta do questionário abordou se alguma empresa já entrou em contato 

com o respondente, através de uma rede social. A maioria, sendo 32 entrevistados,  

responderam que não. Somente 18 pessoas responderam que sim, ou seja, que alguma 

empresa já entrou em contato através do Facebook e WhatsApp. 



                                            

Aplicativos como SMS – mensagens instantâneas,entre outros,se forem utilizados 

corretamente fazem com que as empresas alcançem seu público alvo, auxiliando o cliente na 

decisão da compra. 

O outro questionário foi aplicado junto a proprietária da empresa Charline Flores, 

Presentes e Modas com a finalidade de saber como a empresa utiliza redes sociais para 

promover seu marketing. 

A questão 01 (um), aborda o perfil do público – alvo. Segundo a proprietária, seu 

público alvo é “crianças, adultos e idosos”. A empresa sempre busca novidades  para atingir 

esse consumidor. 

A questão 02 (dois), aborda os métodos que a empresa utiliza para atingir o seu 

público alvo. Segundo a proprietária, “sempre com novidades”.  

A questão 03 (três) aborda as redes sociais utilizadas por brasileiros (Youtube, Twitter, 

Facebook, Linkedin, WhatsApp, Instagram), e qual destas a empresa faz uso. Segundo a 

proprietária, “as redes sociais mais utilizadas são Facebook e WhatsApp. Para divulgar seus 

produtos e promoções através dessas redes, a empresa realiza postagens de fotos”.Isso 

comprova o que diz a teoria que as empresas que não possuem um setor de marketing 

especifico promovem as suas vendas através do Facebook e WhatsApp, pois é possível enviar 

fotos de novidades, promoções, pois esse retorno é muito mais rápido. 

 A questão 04 (quatro), aborda a forma como a empresa usa as redes sociais citadas 

para divulgar seus produtos. Segundo a proprietária, “é através de fotos dos seus produtos e 

anúncios de promoções”.   

A questão 05 (cinco), aborda o novo perfil do consumidor no mercado digital. 

Segundo a proprietária, “a empresa tem pouco conhecimento, mas está procurando conhecer 

melhor esse mercado a cada dia”. 

 A questão 06 (seis), aborda se há investimentos no “mobile marketing” (dispositivo 

móvel com acesso a internet). Segundo a proprietária, “A empresa investe significativamente 

no mobile marketing, melhorando os aparelhos quando estes se tornam obsoletos, e 

pesquisando um acesso a internet mais ágil e rápida”. Isto comprova o que diz a teoria, que 

através da tecnologia e um maior acesso a internet, por meio de aparelhos móveis, as 

empresas passaram a investir no mobile marketing, fazendo com que a propaganda chegue 

onde está o consumidor. 



                                            

A questão 07 (sete), aborda se a empresa faz algum comercial publicitário, em jornais, 

revistas ou internet. Segundo a proprietária, “Os comerciais publicitários são realizados 

através de internet e rádio, onde em cada data comemorativa é lançado um novo comercial, 

enfatizando os lançamentos e promoções”.  

A questão 08 (oito), aborda se a empresa oferece rede wiFii (acesso a internet gratuita) 

para os seus clientes quando estão no ambiente da empresa, e como fornece esse acesso. 

Segundo a proprietária, “quando os clientes estão no ambiente da empresa é oferecido acesso 

a rede wiFii, e se o cliente quizer acessar a internet, é oferecido a senha”. 

A questão 09 (nove) aborda se ao chegar novas mercadorias, a empresa consegue se 

comunicar com os seus clientes de forma dinâmica, e como essa comunicação é feita. 

Segundo a proprietária, “ao chegar novas mercadorias na empresa, a mesma comunica os seus 

clientes de forma dinâmica através de ligações telefônicas, através das redes sociais Facebook 

e WhatsApp”. 

Após a pesquisa de campo verificou-se que o objetivo geral do presente artigo foi 

identificado, e pode se dizer que contribuíram com a evolução do marketing nas redes sociais, 

onde, a empresa Charline Flores Presentes e Modas utiliza essa ferramenta, pois os 

consumidores buscam informações mais rápidas dos produtos e promoções desta empresa. 

Em relação aos objetivos específicos do artigo, identificou-se que houve aumento nas 

vendas através do uso das redes sociais, pois a empresa divulga constantemente seus produtos 

nas redes, que possibilitou o aumento da procura dos seus produtos. 

Conforme as teorias estudadas, sugere-se que a empresa Charline Flores Presentes e 

Modas utilize mais as redes sociais como forma de divulgação dos seus produtos, interagindo 

mais com os clientes e buscando novos consumidores. 

A empresa pode traçar o perfil desse novo consumidor, pois pode fazer toda a 

diferença na lucratividade e na permanência nesse novo mercado. 

Sugere-se também que a empresa utilize as redes sociais de forma correta, com a 

finalidade apenas de divulgação de seus produtos e promoções. 

 

 

 

 

 



                                            

 

CONCLUSÃO  

 

O trabalho sobre Marketing nas redes sociais teve como objetivo geral verificar o 

avanço de novas tecnologias, novos perfis de consumidores, e a evolução do marketing nas 

redes sociais. 

Buscou-se identificar se houve aumento nas vendas através das redes sociais, e sugerir 

a empresa algumas  melhorias. Neste sentido, observou-se os benefícios que as redes sociais 

trazem para as empresas, sendo um ótimo aliado para alavancagem de vendas  atingindo um 

grande público sem que estes se desloquem até a empresa. 

Analisou-se também as diferentes redes sociais existentes e qual delas melhor se 

adaptaria a empresa em questão. Para isso, um questionário foi aplicado e verificou-se que as 

redes sociais mais utilizadas, pelos clientes da empresa Charline Flores Presentes e Modas é o 

Facebook e o WhatsApp, e o equipamento  com o qual os clientes mais acessam a internet são 

os dispositivos móveis celular e notebook. 
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