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RESUMO  

 

O presente trabalho propõe uma análise sobre as redes sociais e as vantagens e 

desvantagens que estas trazem para as empresas que dela utilizam. A concorrência entre as 

empresas e o avanço tecnológico faz com que as mesmas busquem formas de se aproximar e 

de se comunicar com seus clientes de maneira clara e sucinta. Busca-se entender como 

profissionais de mídias sociais se relacionam com seus clientes, as formas com que estes 

retêm clientes antigos, como também a conquista de novos consumidores e o desafio de 

fidelizá-los. Compreender a empresa na qual atua, conhecer o cliente, e com profissionalismo 

lidar com possíveis problemas em meio tecnológico, é determinante para o sucesso em uma 

rede social. 
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INTRODUÇÃO  

 

As mídias e redes sociais vêm se expandindo e tomando proporções cada vez maiores 

no mundo virtual. Esta expansão culmina em uma sociedade cada vez mais conectada e 

interativa.  O uso dessas ferramentas proporcionam às organizações um maior relacionamento 

e interação com o seu público alvo.  

Devido ao grande e crescente número de usuários em mídias sociais, tornou-se notório 

a necessidade das empresas se adaptarem a esse meio de comunicação que proporciona 

interação instantânea. Desta forma, para atrair potenciais clientes é necessário entender 

melhor o mercado em que essa mídia atua, além de estabelecer outros princípios. 

Compreender o que leva o crescimento constante das mídias sociais, o porquê da 

necessidade das empresas atuarem neste segmento, o que diferencia uma empresa da outra, e 

como utilizá-la a favor do seu negocio, são questões a serem a aprofundadas para obtenção de 

um melhor resultado nas organizações.   

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

No momento em que surgiu a necessidade de interação e compartilhamento de 

informações do homem em sociedade surgiram também as mídias sociais. Em suas origens 

eram conhecidas pela capacidade de difundir uma mensagem de forma descentralizada, sendo 

também classificadas como uma ferramenta online, usadas para divulgar conteúdos e ao 

mesmo tempo permitir a interação com as pessoas.  

Para atrair as pessoas em suas mídias sociais é necessário cada vez mais apresentar 

conteúdo de qualidade, haja visto a crescente concorrência no setor. Quando utilizada da 

maneira correta, é possível estabelecer uma comunicação rápida e prática, onde seus usuários 

compartilham diversas informações, sejam fotos, vídeos, depoimentos, etc. 

Cresce a cada dia o número de empresas no Brasil adeptas ao uso das mídias sociais, 

um poderoso instrumento de marketing de relacionamento que ajuda a fortalecer as marcas e 

até mesmo alavancar as vendas da empresa por meio de divulgações. Para Kotler e Armstrong 

(2003) o posicionamento pode ser algo a desenvolver uma oferta e uma imagem para uma 

determinada empresa, ocupando lugar na mente de cada consumidor.  



 

 
 

 
 

Em Janeiro de 2016, a We Are Social 
4
 realizou um estudo que mostra o quanto os 

brasileiros se conectam as mídias sociais, sendo 103 milhões de contas ativas nas redes sociais 

e 88 milhões de conexões em aplicativos de mídia social para dispositivos móveis. Por isso é 

necessário que as empresas estejam presentes nesta plataforma digital gerando conteúdo e 

interagindo com seus clientes e mostrando a sua marca, produto ou empresa. 

Conforme a pesquisa feita pelo grupo, as empresas hoje passam por três modalidades 

para interagirem nas mídias sociais. Primeiro as empresas conversam com o público 

diariamente, segundo são as intervenções que ocorrem em eventos como, Oscar, etc. O 

terceiro modelo ocorre pela forma continua de comunicação com os consumidores, executada 

com base nas análises de comportamentos das pessoas nas mídias sociais. Ainda conforme a 

revista, o sucesso das iniciativas do marketing em tempo real vem sendo 80% de 

planejamento e 20% de improviso. 

 

O marketing antigo morreu. Antes, os consumidores não tinham tanto conhecimento 

da empresa, eles só viam o que dizia a publicidade. Ou seja, as empresas detinham o 

monopólio da informação. Hoje, isso mudou. Você pode conhecer a empresa tanto 

quanto ela. Você pode entrar na internet e saber todos os detalhes de um produto, 

quem são seus concorrentes e tudo mais (KOTLER, 2010, p. 56) 

 

 

Entende-se que é necessário acima de tudo, a precaução ao utilizar as mídias sociais 

como objeto de trabalho, pois assim como podem trazer benefícios às empresas, quando 

desenvolvidas adequadamente, podem vir a expor seus problemas de igual maneira. Desta 

forma, um cliente insatisfeito tem a disponibilidade de reclamar diretamente nas redes sociais, 

o que pode acarretar o marketing negativo. A empresa ao se deparar com um cliente 

insatisfeito na rede social deve buscar evitar discussões online, satisfazer o cliente e resolver 

seu problema o mais rápido possível. 

A empresa também precisa entender que suas atuações nas mídias e redes sociais 

devem ser feitas de formas estratégicas e para isso acontecer, precisa de conhecimento, 

funcionários preparados e focados no assunto. É importante a empresa ter uma rotina de 

atualizações, distribuir conteúdos que façam sentido, e sejam úteis para o consumidor.  
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2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES  

 

Pode-se dizer em breves palavras que o mundo digital está em constante crescimento. 

Segundo uma pesquisa feita com Martha Gabriel no site "cultura digital" a cada 18 meses 

temos presente uma tecnologia revolucionária, o que consequentemente conquista milhares de 

pessoas a cada dia. Portanto, entender a função dessa mídia auxilia a expansão do mercado 

digital e as empresas tendem a ganhar utilizando-se delas, tanto para conquistar novos clientes 

quanto para fidelizá- lós. 

Com o passar os anos, a facilidade de acesso à internet foi aumentando cada vez mais, 

e o crescimento de usuários em mídias sociais também. Conforme apontam estudos realizados 

pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC BR) em 2014, o acesso à 

internet para a população em geral cresceu 85% em apenas cinco anos e em 2014, 50% da 

população brasileira tinha acesso à internet e até hoje esse número continua crescendo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com o presente trabalho pode-se entender que usar as redes sociais, propicia a 

interação entre as pessoas, aproxima a empresa de seus clientes e maximiza sua área de 

atuação e contato com o público alvo. Assim, uma empresa que utiliza adequadamente as 

mídias sociais em seu benefício tem um reconhecimento favorável rápido. 

Portanto, inserir um produto, marca ou empresa no mundo digital, se feito da maneira 

correta, pode alavancar consideravelmente o número de adeptos ao produto oferecido pela 

empresa.  

Nesse sentido, pode-se concluir que além da identificação dos problemas existentes, é 

necessário estabelecer uma estratégia com profissionais e organizações especializadas da área, 

para que as empresas possam se inserir no universo das redes sociais e usufruir dos inúmeros 

benefícios que estas potenciais ferramentas de difusão em massa e interação podem 

proporcionar. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

REFERÊNCIAS 
 

 

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. Nove ed. São Paulo, SP. 

Prentice Hall, 2003.  
 

KOTLER, Philip. Marketing 3.0. As forças que estão definindo o novo marketing centrado 

no ser humano. São Paulo, SP. Elsevier, 2010.  
 

MACHADO, Daniel. O Impacto da cultura digital em nossas vidas. Disponível em 

<http://destrave.cancaonova.com/cultura-digital/> Acesso em 16/10/16 às 16h27min  
 

MARQUES, Daniela. CARVALHO, Caroline. Uso da internet pelo celular cresce 

entre os brasileiros, revela Cetic.br Disponível em  

 

https://www.nic.br/noticia/releases/uso-da-internet-pelo-celular-cresce-entre-os-brasileiros-

revela-cetic-br/> Acesso em 17/10/16 às 19:10  
 

SOCIAL, We Are. Digital no Brasil. Disponível em: 

http://pt.slideshare.net/wearesocialsg/digital-in-2016/95. Acesso em 06/08/2016 ás 

16h30min.  

 


