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RESUMO 

 

Esse estudo objetiva compreender porque as empresas, no Brasil, decidem investir em redes 

sociais na internet. Foram considerados fatores como a evolução da internet e das próprias 

redes sociais interativas (em especial Twitter, Facebook e YouTube), as rápidas mudanças 

tecnológicas que ocorrem no ambiente digital e o papel das agências de comunicação no 

mercado virtual. Nesse contexto, foi possível observar a importância das redes sociais, 

atualmente, no negócio das empresas. A falta de material acadêmico sobre o assunto fez com 

que a visita e a coleta de materiais em diversos websites fossem um recurso complementar 

valioso. Adicionalmente, com o foco no cenário brasileiro, foram realizadas entrevistas 

qualitativas semiestruturadas, com 11 gestores de empresas e três gestores de agências de 

comunicação, o que propiciou um mapeamento das motivações para a utilização das redes 

sociais pelas empresas, assim como o levantamento de outras informações valiosas para esse 

trabalho. O referencial teórico buscou contextualizar um panorama privilegiado nesse estudo, 

considerando o ambiente dinâmico da internet, as redes sociais interativas e seu valor, a 

mobilidade de acesso, e as agências de publicidade e redes sociais. Além dos resultados 

apresentados nesse estudo, as revelações de campo e suas discussões propiciaram a 

elaboração de uma tabela de grau de maturidade social em relação ao momento em que as 

empresas estão no âmbito digital, assim como o desenvolvimento de um modelo de 

aprendizagem organizacional no ambiente virtual para redes sociais. Finalmente, foram 

apresentadas as conclusões, assim como as considerações finais. O estudo demonstrou a 

importância das redes sociais no cotidiano das empresas e a necessidade de estarem presentes 

no ambiente virtual, já que estão nesse universo mesmo que de maneira passiva. Embora não 

tenha havido um fator genérico que possa ser utilizado como padrão motivacional para o 

investimento inicial nas redes sociais, a visibilidade da exposição da marca nesse meio, 

seguida pela necessidade de criar um canal de relacionamento com o cliente destacaram-se 

como fatores motivacionais mais relevantes para esse movimento.  

 

Palavras-chave: internet, rede social, mídia social, marketing digital, estratégia, Twitter, 

Facebook, YouTube, social network(ing) site. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This study aims to catch on the main reasons why companies, in Brazil, decide to invest in the 

internet social networks. The subjects such as the internet evolution and the own interactive 

social networks (especially Twitter, Facebook and YouTube), the fast technological changes 

that happens in the digital environment and the communication agencies role in the virtual 

market were considered. In this sense, it was possible to observe the social network 

importance, nowadays, in the organization business. The lack of academic material about this 

theme turns the visits and data collection at websites into a valuable complementary resource. 

In addition, with the focus on the Brazilian scenario, semistructured qualitative interviews 

were made with 11 companies managers and three advertising agencies managers. This allows 

us to gather the motivations for the use of the social networks by the companies, as well as to 

collect other valuable information for this study. The theoretical framework persues to 

contextualize a prime outlook for this investigation, considering the internet dynamic 

environment, the interactive social networks and its value, the mobile access, and the 

advertising agencies and the social networks. Besides the results presented on this study, the 

field discoveries and its discussions fostered the creation of the social maturity degree table in 

terms of the moment that the organization is facing in the digital context, as well as the 

development of the organizational learning in the virtual environment for social networks 

model. Finally, the conclusions were presented, as well as the final considerations. This study 

has shown the social networks importance in the daily use of the companies and the need to 

be present in the virtual environment, once they are already there, even in a passive manner. 

Although there was no generic element that could be used as a motivational pattern for the 

initial investment in the social networks, the branding in this media, followed by the need to 

establish a relationship channel stood out as the most relevant motivating factors. 

 

Keywords: internet, social network, social media, digital marketing, strategy, Twitter, 

Facebook, YouTube, social network(ing) site. 
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1 O PROBLEMA 
 

Este capítulo abarca a problemática considerada no estudo, sendo subdividida em 

quatro partes: a introdução; os objetivos principal e secundários; a delimitação do estudo e sua 

relevância, que serão apresentados a seguir. 

 

1.1 Introdução 

 

A tecnologia, atualmente, faz parte do cotidiano dos indivíduos de maneira corriqueira 

e natural. Para as novas gerações é inconcebível imaginar coisas e fatos, que até pouco tempo 

representaram evoluções e revoluções na vida das pessoas, ou simplesmente não existiam. As 

tecnologias tendem a evoluir cada vez mais rapidamente e criar um cenário extremamente 

competitivo, o que resulta em um mercado acirrado e demandante de novidades para sua 

própria sobrevivência.  Para ilustrar esse cenário, pode-se citar: microcomputadores, telefones 

celulares, televisores (coloridos) em alta definição, internet, mídias digitais, informações em 

tempo real, correio eletrônico, jogos entre diversos internautas, filmes em terceira dimensão 

(3D), entre diversos outros. 

 

Esse novo nicho de novidades e oportunidades chamou a atenção de diversos 

estudiosos e empresários que atuam no segmento de tecnologia. Ícones dessa área surgiram no 

ramo empresarial, como Bill Gates e Steve Jobs, que revolucionaram o segmento de 

tecnologia da informação com seus produtos e ideias inovadoras. Suas empresas, Microsoft 

Corporation e Apple Inc., respectivamente, ganharam rapidamente o mercado e se 

solidificaram. 

 

Gates (1999), por exemplo, observou que a conectividade digital abrange um espectro 

de oportunidades, fazendo com que a informação se apresente de diversas maneiras. Essa 

informação se transforma em conteúdo, seja ele no formato de texto, som ou vídeo. Ainda 

observa que a existência de um compartilhamento desse conteúdo, e que qualquer computador 

poderia armazenar, processar e encaminhar essas informações. A inovação e o aprimoramento 

das tecnologias da internet são fatores preponderantes que permitem uma conectividade ao 

redor do mundo. Hoje em dia, um pensamento desses pode ser considerado óbvio, mas, há 

mais de uma década, poderia ser considerado visionário, se for levado em consideração a 

“conectividade digital” existente nos dias atuais, nas suas mais diversas formas. 
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A ideia de comunicação entre as pessoas e organizações por meio de uma rede de 

computadores é antiga. Licklider e Taylor (1968) já previam uma interação entre as pessoas, 

utilizando um equipamento – que hoje se aplica não apenas aos computadores, mas também a 

telefones celulares, tablets, televisores e outros dispositivos – de maneira a criar um modelo 

cooperativo. Para tanto, os autores consideram que novas ideias surgem quando há interação 

das pessoas e, como participantes ativos de um processo contínuo, é possível compartilhar e 

usar a informação, não sendo apenas um receptor de uma conexão entre computadores. 

 

J. C. R. Licklider e Robert W. Taylor possuem papel privilegiado na origem da 

internet. Foram diretores de pesquisa do Departamento de Defesa da Advanced Research 

Projects Agency (ARPA), que desenvolveu o ARPANET, a rede de computadores da ARPA 

(ou em inglês, Advanced Research Projects Agency Network), considerada a predecessora da 

internet (HESTER, 2005). Criada em 1969, inicialmente, a ARPANET possuía fins militares.  

 

Costa, R. (2005) corrobora com a ideia dessa comunicação interativa, quando cita o 

desencadeamento de uma grande revolução nos meios de comunicação como geradora de uma 

decisiva mudança na forma como os indivíduos passaram a se relacionar e na maneira como 

cada um pode contatar e interagir com demais indivíduos. As ferramentas de colaboração 

online se multiplicam, as tecnologias evoluem rapidamente, fazendo com que, por exemplo, a 

comunicação móvel se integre às mídias tradicionais de maneira natural, o que não era 

possível imaginar há alguns anos.  

 

A partir de 2004, a internet passou a ser denominada de web 2.0 e, diferente do que 

havia até aquele momento, passou a ser uma plataforma onde a participação de usuários 

ganhou força e tornou-se também colaborativa. Fato é que não houve nenhuma alteração 

tecnológica na internet, mas, com o auxílio de softwares e drivers específicos, foi possível 

criar esse novo formato de relacionamento dos internautas com a internet. Resultado desse 

novo formato, a web 2.0 pode ser considerada como uma plataforma que permite o 

desenvolvimento da mídia social, propiciando o surgimento das redes digitais sociais que se 

baseiam na interação com seus usuários (KAPLAN e HAENLEIN, 2010). 

 

Nesse contexto, então, estão presentes as comunidades sociais virtuais, redes sociais, 

ou, ainda, mídias sociais, que propiciam aos seus usuários não apenas receberem informações, 
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mas, efetivamente, participarem de discussões, expressarem opiniões, divulgarem 

informações, enfim, interagirem com outros usuários. Recuero (2004) afirma que é por meio 

dessa interação que os indivíduos podem participar de grupos de interesse específicos, que, de 

certa forma, faz com que as redes sociais sejam um reflexo da identidade social, uma vez que 

denota preferências e características de um grupo. Outra abordagem posiciona o integrante em 

relação às comunidades de que participa e sua atuação nessas comunidades, como o seu papel 

social.  

 

Este é um cenário propício para as organizações, que buscam novas oportunidades de 

interagir com os seus clientes e gerar valor.  

 

As redes de relacionamento permitem que indivíduos ou empresas, que compartilham 

de interesse comum, possam trocar informações e fortalecer laços sociais. Zanini (2005) 

ressalta que “as redes funcionam através de relações interpessoais baseadas na reciprocidade, 

nas crenças e em valores comuns que coexistem com a autoridade formal legitimada” 

(ZANINI, 2005, p.3). O autor ainda destaca que tais redes de relacionamento, que são 

baseadas na confiança, podem se apresentar de maneiras distintas, em diversos níveis e 

envolvendo não apenas pessoas e grupos, mas também organizações. 

 

Observa-se que criar uma rede de relacionamento baseada na confiança de seus 

clientes é uma oportunidade que pode ser realizada por uma instituição por intermédio da 

internet, de maneira interativa. As redes sociais propiciam um relacionamento das empresas 

com seus clientes de maneira individual. Antes, as empresas apenas falavam por meio de seus 

anúncios e ações promocionais. Atualmente, estão aprendendo a escutar seus clientes e se 

relacionar com eles, inclusive de maneira one-to-one, ou seja, individualizada, personalizada. 

Essa comunicação é proporcionada pelas redes sociais que estão disponibilizadas na internet.  

 

Hester (2005) menciona que a internet permitiu, de maneira intuitiva, que indivíduos 

criassem redes globais de amigos, colegas e conhecimento, o que, sobremaneira, forçou os 

autores a refletirem sobre as características que definiam o termo “comunidade”. Ainda 

complementa que, devido à facilidade de comunicação, a tecnologia aumentou o número de 

potenciais contatos sociais. Atualmente, diversas mídias sociais se apresentam na internet 

como facilitadoras do contato entre indivíduos e disseminação da informação. Fogel e 

Nehmad (2009) observam que os indivíduos se comunicam e criam relacionamentos por 
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intermédio de sites de redes sociais na internet, como os que serão apresentados nesse estudo. 

Esses autores também tratam de relação de confiança, mencionada por Zanini (2005), de 

riscos e privacidade a respeito dessas comunidades, questões essas que, embora não sejam 

foco, podem ser tangenciadas no decorrer do estudo. 

 

O impacto que pode ser gerado pelas redes sociais nas organizações é considerável. O 

site Internet World Stats (2012) informou que, em março de 2012, o Facebook, uma das 

maiores redes sociais em atividade, por exemplo, contava com 42.206.120 de usuários no 

Brasil, um número considerado bastante expressivo, se for levado em conta que, em dezembro 

de 2011, o número de usuários de internet no país era de 81.798.000, conforme apresentado 

no mesmo site (INTERACTIVE ADVERTISING BUREAU apud Internet World Stats, 

2012). 

 

Segundo o site SOCIALBAKERS (2012a), em dezembro de 2012, o Brasil ocupou o 

segundo lugar em número de usuários no Facebook, com mais de 63 milhões de usuários, 

equivalente a 31,52% da população do país, e 79,99% da população online do território 

brasileiro. A página com maior número de fans, nesse mesmo mês, alcançou cerca de 20 

milhões de usuários e a primeira marca ranqueada abarcou cerca de 10 milhões de fans no 

país. 

 

Se comparadas as duas bases de dados, observa-se um crescimento de 50,19% de 

usuários do Facebook, no Brasil, em apenas nove meses. Esse aumento considerável de 

usuários – e potenciais clientes – denota o quão interessante, atualmente, podem ser as redes 

sociais nas estratégias das empresas. 

 

O primeiro lugar dessa rede social, em dezembro de 2012, foi ocupado pelos Estados 

Unidos com cerca de 168 milhões de usuários (SOCIALBAKERS, 2012b). 

 

A rede social Facebook, em outubro de 2012, já atingia a marca de um bilhão de 

usuários ao redor do mundo, fato que denota o poder do mundo digital (VEJA, 2012; 

MEIO&MENSAGEM, 2012; FACEBOOK, 2012a). Observando esse cenário, várias 

instituições, sejam públicas ou privadas, estão buscando se adaptar ao novo universo 

disponível na internet e ao potencial que ele oferece. 
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O comércio eletrônico também fez com que as empresas se reeducassem para atender 

aos seus clientes. As questões não envolviam apenas a interação no momento da venda de um 

produto, mas também questões como logística, faturamento, entre outras. Hoje em dia, a 

venda de um produto ou serviço, disponibilizada nos websites das empresas ou em outros 

meios (como lojas e catálogos), também começa a tomar forma nas redes sociais. O site E-

commerce.org (2012) menciona que o comércio social, aquele que é desenvolvido – ou 

facilitado – por meio das redes sociais, tem como foco o envolvimento de “pessoas com os 

produtos e com a empresa estimulando a propagação da informação entre os membros das 

mídias sociais, o que por sua vez deverá gerar conhecimento da marca, relacionamento e 

vendas” (E- COMMERCE.ORG, 2012). Para tanto, considera que esse comércio social está 

dividido em sete etapas, sendo estas: (i) estabelecimento de presença da organização nas 

mídias sociais; (ii) prospecção de clientes com usuários que tenham afinidade com a 

organização; (iii) atração de seguidores para o ambiente da organização, uma vez que se 

identifiquem com essa empresa; (iv) desenvolvimento de conteúdo adequado e interessante 

para o usuário; (v) estabelecimento de relacionamento e interatividade com o público em 

geral, inclusive stakeholders; (vi) estímulo da ação de compras, podendo ser realizada no 

meio virtual; e (vii) avaliação de resultados, confrontando os objetivos estabelecidos na 

organização. 

 

Além das opções de comércio social, as organizações, por meio das redes sociais, 

também podem se relacionar com seus clientes, observar comportamentos e tendências de 

mercado, analisar a concorrência, e ter acesso a todo tipo de informação, como: o que falam 

sobre a empresa; as experiências de seu público; críticas, elogios e reações, entre diversas 

outras.  

 

Dessa forma, as redes sociais percebem uma importância cada vez maior no contexto 

organizacional e no cotidiano das pessoas de maneira geral. 

 

As organizações, para continuarem ou tornarem-se competitivas, devem estar atentas 

às mudanças que ocorrem no mercado e às novas estratégias que surgem para atingir o seu 

público-alvo. Nesse sentido, Motta (2001) afirma que:  

 

A mudança aparece não só como inevitável, mas necessária à sobrevivência. Os 
fatos se alteram com rapidez, e o mesmo acontece com as ideias. Encurta-se o tempo 
para planejar, experimentar e agir. As mudanças terão que ser perseguidas e 
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introduzidas antes de se saber seu total sentido e sem garantia de êxito (MOTTA, 
2001, p. xiii). 

 

Atualmente, um grande número de organizações adota em sua página principal da 

internet, não apenas links de acesso às redes sociais de sua escolha, mas apresenta em 

destaque os ícones dessas comunidades sociais, diante da identidade que estes já possuem 

entre os diversos usuários e pela facilidade de acesso à presença das empresas nessas redes 

sociais.  

 

Jawecki, Fueller e Verona (2008) mencionam que os laços entre os participantes mais 

ativos de uma comunidade online tornam-se tão fortes, que permitem que se conheçam e se 

encontrem offline. Cabe observar que esse movimento, da mesma forma, pode se aplicar às 

organizações, aproximando-as de seus clientes. Esse pensamento é corroborado por Recuero 

(2009) quando considera que as redes sociais são também compreendidas como grupos de 

indivíduos que, por meio de suas trocas conversacionais, irão gerar laços e capital social. Esse 

capital social passa a ser buscado pelos usuários dessas redes, sendo definido por Costa, R. 

(2005, p. 239) como: 

 

a capacidade de interação dos indivíduos, seu potencial para interagir com os que 
estão a sua volta, com seus parentes, amigos, colegas de trabalho, mas também com 
os que estão distantes e que podem ser acessados remotamente. (...) a capacidade de 
os indivíduos produzirem suas próprias redes, suas comunidades pessoais.  

 

Por outro lado, as redes sociais sobrevivem e se destacam nos sites de terceiros, 

utilizando da penetração dos sites originais das organizações, sem esforço de publicidade ou 

convencimento dos usuários, e do acesso por meio desses canais (sites) e de sua credibilidade 

– neste caso de ambos, da empresa e da rede social. 

 

A interação propiciada pelas redes sociais provoca ações e reações, de caráter 

imediato, no mercado e nas organizações, fazendo com que essas instituições, se atentas a 

esses movimentos, tendam a valorizar o relacionamento com seus stakeholders, de forma a 

tirar proveito das novas possibilidades ocasionadas por este novo cenário. 

 

A partir do momento que as redes sociais fazem parte das atividades das empresas, 

abrindo um novo leque de oportunidades, é apresentada a pergunta deste estudo:  
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“Que motivos levam as organizações no Brasil a investir nas redes sociais na internet?” 

 

A motivação, nesse caso, é entendida como qualquer fator que possa levar uma 

empresa à utilização das redes sociais virtuais, seja ele mensurável ou não. 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo principal deste estudo foi compreender porque as empresas, no Brasil, 

decidem investir em redes sociais. 

 

Os objetivos secundários desse trabalho foram: (i) Analisar o papel das agências de 

comunicação no mercado virtual; (ii) Levantar a importância das redes sociais no negócio das 

empresas; (iii) Mapear qual o valor percebido das redes sociais pelas organizações, se houver; 

e (iv) Avaliar a experiência das empresas na utilização das redes sociais. 

 

1.3 Delimitação do Estudo 

 

Devido à dinâmica do cenário da tecnologia, em especial do segmento das redes 

sociais, objeto desse estudo, há carência de material acadêmico atualizado, tendo, muitas 

vezes, o autor, que recorrer a sítios ou base de dados na internet. 

 

O objeto do estudo foram as mídias sociais – ou redes sociais – e sua interação no 

cenário organizacional. Embora existam diversas mídias sociais e suas “derivações” como 

blogs, microblogs, entre outras, o objeto desse trabalho limitou-se primordialmente ao estudo 

do Facebook, Twitter e YouTube, como ferramentas de divulgação interativa e instantânea de 

informação. Outras redes sociais que tenham sido mencionadas pelos entrevistados foram 

consideradas a título de informação. 

 

A abrangência do estudo se limitou ao cenário brasileiro, embora possam ser 

realizados acessos a essas redes sociais, de outras localidades fora desse contexto.  
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Dada a constante evolução da tecnologia e a criação de novas ferramentas ou 

funcionalidades de serviços e produtos associados à internet, o estudo considerou apenas a 

realidade presente até dezembro de 2012. 

 

1.4 Relevância do Estudo 

 

O presente estudo pretendeu alcançar o entendimento da mudança do modus operandi 

das organizações que buscam se adequar ao novo cenário, mais rápido, exigente e de fácil 

comunicação – com usuários ou clientes, assim como seus stakeholders –, propiciado pela 

internet, por meio das redes sociais. 

 

O atual momento exige que as empresas estejam atentas às atividades que vão além do 

marketing “tradicional”, estendendo assim suas fronteiras ao mundo digital. A diversidade de 

mídias sociais existentes e o surgimento constante de novas alternativas faz com que as 

organizações tenham que ficar atentas a esse mercado em constante evolução e atualização. A 

escolha das mídias digitais que sejam mais convenientes para a empresa; quando optar por 

novas redes sociais; e a manutenção ou não das que estão em atividade, são constantes 

preocupações dessas organizações.  

 

A mudança do comportamento propiciado pela internet tanto das pessoas, quanto das 

corporações, na busca de entender o que é substantivo para atuar no cenário digital, faz com 

que as organizações busquem conhecer melhor as alternativas e oportunidades apresentadas 

pelas redes sociais, assim como o comportamento de seu consumidor nesse meio, que busca 

se adaptar e tirar o melhor proveito que um recurso como esse pode proporcionar. Esse 

comportamento “digital” torna-se objeto de estudo das empresas para se adequar a esse 

cenário e, da mesma forma, melhor utilizar e se posicionar no meio digital. Esse 

comportamento de ambas as partes ainda é influenciado – ou potencializado – pela dinâmica 

existente no ambiente da internet, onde as mudanças são constantes e ocorrem 

demasiadamente rápidas, inspiradas pelas facilidades que a própria tecnologia propicia. 

 

As redes sociais tornaram-se prioritárias e fundamentais para muitas instituições. 

Muito também ocorre em função das ações de competidores e concorrentes nesse território 

virtual. Cada vez mais as redes sociais ocupam espaço junto às estratégias das empresas. 
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A compreensão dos fatores, que levam à participação de organizações nas redes 

sociais, tendeu a apresentar a motivação e o valor que as empresas percebem nessa interação. 

 

Este capítulo apresentou o problema do estudo, dividido em quatro partes: introdução; 

objetivos principal e secundários; delimitação; e relevância do estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Este capítulo apresenta o arcabouço teórico do estudo, voltado para a contextualização 

e o embasamento da pesquisa realizada. Entre os assuntos abordados, estão questões 

conceituais sobre internet, redes sociais e como a acessibilidade por meio de outros 

dispositivos, além do tradicional computador, e a interação entre os usuários também 

colaboram com o crescimento da rede e do interesse das empresas por esse universo virtual. 

 

2.1 O Ambiente Dinâmico da Internet 

 

No final de 2010, o número de usuários de internet foi estimado em dois bilhões, o que 

equivale a cerca de 30% da população mundial, segundo o Information Economy Report 

2011: ICTs as an Enabler for Private Sector Development, desenvolvido pela United Nations 

Conference on Trade and Development (UNCTAD). Um grande fator responsável por esse 

número é a variedade de dispositivos de acesso à internet disponível no mercado. O relatório 

destaca, em relação ao ano anterior, um aumento de 13,80% na base de microcomputadores – 

que atingiu a marca de 1,5 bilhões no mundo – e de 72,10% no segmento de smartphones, 

este último alcançando o patamar de 300 milhões de aparelhos. O lançamento de uma nova 

plataforma, denominada tablet (prancheta eletrônica), em abril de 2010, pelo fabricante Apple 

Inc. e seguido pelos seus concorrentes, atingiu a quantidade de 19,5 milhões de unidades 

naquele ano e a expectativa, segundo o relatório, é dessa plataforma ultrapassar a marca de 

200 milhões de equipamentos até 2014 (UNCTAD, 2011). 

 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE) informa que, 

em setembro de 2012, cerca de 70,9 milhões de pessoas têm acesso à internet seja em seus 

domicílios ou no trabalho, o que representa um aumento de 16% nos últimos 12 meses. Se 

forem considerados os acessos realizados em lan houses, escolas e outros locais, esse número 

aumenta para 83,4 milhões, conforme registrado no segundo trimestre de 2012. Outro 

indicador importante refere-se ao número de usuários ativos registrados em agosto de 2012, 

que atingiu 50,7 milhões, considerando apenas os acessos de casa ou do trabalho, que 

equivale a um aumento de 13% ao mesmo período anterior (IBOPE, 2012a; IBOPE, 2012b). 

 

Em ambos os cenários – mundial e no Brasil – observa-se o crescimento da internet, 

seja pelo aumento efetivo do número de usuários ou pelas diferenciadas formas de acesso ao 
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universo virtual. Esses números, cada vez mais robustos, tendem a despertar a atenção das 

organizações como novo veículo de interação. A internet possibilita diversas formas de 

interação entre as empresas, seus clientes e fornecedores. Por intermédio da internet, pode-se 

ter melhor acesso a informações e possibilitar relações comerciais transparentes e eficientes 

entre os atores (UNCTAD, 2011). 

 

A questão da mobilidade de acesso à internet por meio de celulares e outros 

dispositivos vem crescendo ao longo dos anos. O próprio crescimento da utilização dos 

celulares já é um fator que deve ser avaliado com a devida prudência. Segundo Neri (2012, p. 

7), observa-se que: 

 

Damos ênfase exagerada ao computador com internet e pouco aos celulares, que é 
uma tecnologia mais intuitiva e difundida no Brasil e no Mundo. Diversos estudos 
têm captado efeito positivo da telefonia e serviços associados em forte difusão 
através do celular sobre o crescimento econômico. 
 
Aqui [no Brasil] a taxa de cobertura de domicílio com celular é 87% contra 38% da 
telefonia fixa e 40% de computador com internet. Na média mundial, estes números 
são 79,96% contra 43,34% e 36,29%, respectivamente. 

 

Segundo os fins digitais, Neri (2012, p. 7-8) também destaca o crescimento do uso 

individual da internet, os objetivos da conexão e realiza uma constatação sobre o acesso 

digital, conforme a seguir: 

 

O uso individual da internet tem crescido a taxa de 8,8% ao ano [no Brasil]. O 
objetivo da conexão a internet, independente do dispositivo de acesso são diversos 
indo desde atividades mais frequentes associadas à comunicação (37,3%), lazer 
(29,6%), leitura de jornais e revistas e busca de informações (28,7%), educação e 
aprendizado (28,1%). Além disso, há alguns usos mais específicos como comércio 
eletrônico (8,1%), governo eletrônico (8%) e transações financeiras (7%). 
 
(...) 
 
A classe E, apesar de possuir os menores níveis de despesas digitais, foi a que teve 
maior aumento de 47,51%. De 2003 a 2009, há um crescimento de 28,31% nas 
despesas totais de quem normalmente não consumiam quantidade suficiente de 
alimentos. 

 

Observa-se, assim, que a inclusão digital, mesmo nas classes menos favorecidas, 

merece a sua devida atenção. 
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A internet inicialmente era colaborativa, em especial nas décadas de 70 e 80, passando 

a ser participativa, uma vez que foram disponibilizadas novas maneira de interação, com 

possibilidade dos conteúdos serem elaborados e compartilhados (LEMOS, 2008). Com o 

advento da web 2.0, houve uma revolução no mundo virtual: 

 

Desde que a web 2.0 se instalou, serviços colaborativos de informação também se 
estabeleceram. Assim a web 2.0 tem essencialmente a ver com a criação de 
ambientes propícios à criação de ambientes propícios à criação e manutenção de 
redes sociais (abertas ou fechadas, públicas ou privadas).  
 
(...) 
 
Especialistas da área avaliam que a “nova onda” das tecnologias: a web é a 
plataforma: o que vale é o conteúdo (que é texto, vídeo, áudio, perfis - é o direito de 
opinar; a comunidade produz junta; a experiência do usuário é o que importa; o 
usuário tem o poder - que é dissipado entre muitos usuários. (LEMOS, 2008, p. 658) 

 

A disponibilização da banda larga, que viabilizou o aumento da rapidez na transmissão 

de dados por meio de uma alta taxa de transferência, permitiu a evolução de novas formas de 

interação na internet.  

 

Segundo a International Telecommunication Union (ITU), o conceito de banda larga 

vem sendo alterado ao longo do tempo. De acordo com esta entidade: 

 

Hoje, o termo banda larga tipicamente descreve as recentes conexões da internet que 
variam de 5 a 2000 vezes em rapidez do que as tecnologias de conexão discadas de 
internet. Entretanto, o termo banda larga não se refere nem a uma certa velocidade, 
ou a um serviço específico. Banda larga combina a capacidade de conexão (largura 
de banda) e velocidade. A Recomendação I.113 do Setor de Padronização da ITU 
define banda larga como a “capacidade de transmissão que é mais rápida que a taxa 
primária da Integrated Services Digital Network (ISDN) em 1,5 ou 2,0 Megabits por 
segundo (Mbits)”. (ITU, 2003) 12 

 

As mídias sociais e muitas outras aplicações foram facilitadas por essa tecnologia e se 

transformaram em uma oportunidade econômica e de marketing para as empresas (UNCTAD, 

2011): 

 

O potencial das redes sociais, como o Facebook e Twitter, está particularmente 
relacionado à interação com o cliente, como no monitoramento da marca e de 
marketing. A sua natureza estimula o retorno do cliente, o que pode servir como 
guia em decisões de negócio e estratégia. Os jovens são particularmente adeptos do 
uso da mídia social e são um grupo de consumidores emergentes que podem ser 
focados. A mídia social pode oferecer uma forma rentável de estabelecer a presença 

                                                           
1 Extraído de <http://www.itu.int/osg/spu/publications/birthofbroadband/faq.html>. Acesso em: Dez. 2012. 
2 Tradução livre do autor. 
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na web para empresas informais, assim como para pequenas e médias empresas. 
Além do mais, como as versões móveis de redes sociais não requerem muita largura 
de banda, elas podem ser opções atrativas para usuários em países com conexões de 
internet lentas. E também pode prover melhor informação sob demanda e as 
preferências dos usuários.  (UNCTAD, 2011, p. 36)3 

 

A introdução de novas tecnologias, como 3G e 4G, nos celulares com internet, em 

especial nos smartphones, e sua ampla utilização pelos consumidores, fez com que as 

empresas se voltassem também para essa tecnologia e passassem a considerá-la como uma 

plataforma eficaz de marketing (ROHM et al., 2012). Mais uma vez a internet possibilita 

novos caminhos e oportunidades. As mídias sociais, atentas ao potencial desse novo e veloz 

acesso, adaptaram seus aplicativos para manter seus usuários conectados também via celular.   

 

Na verdade, houve uma grande aceitação dos dispositivos móveis, que utilizam essas 

novas tecnologias, incluindo além dos celulares, os tablets, e outros equipamentos. Por esses 

dispositivos, os consumidores podem além de interagir com as empresas, enviar solicitações e 

participar dessa conectividade, transmitindo e recebendo comunicação em texto, áudio e 

vídeo, independente do tempo e do local onde estejam. Os dispositivos, que estão sempre 

juntos aos seus usuários, dada a sua mobilidade, também trazem consigo características 

pessoais do consumidor, além de uma companhia constante para ele. Essas características 

desses dispositivos os diferem de outros equipamentos, como os computadores pessoais 

(SHANKAR et al., 2010). 

 

A figura abaixo apresenta um mapa da evolução da maneira com que a informação 

pode ser disponibilizada, considerando o cenário das novas mídias digitais.  

 

                                                           
3 Tradução livre do autor. 
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Figura 1: O Fluxo da Informação nos Novos Tempos da Mídia 
Fonte: Extraído de DELOITTE, 2010.  

 

Um ponto que merece destaque foi o afloramento de games sociais na internet, em 

especial do Second Life, que permitiam, por serem jogos multiplayer, a interação entre os 

participantes. Nesse jogo, houve também um alto investimento de empresas, numa tentativa 

de estarem presentes no meio virtual, abordando, de forma amigável e divertida, o seu 

público. Assim, Ramalho (2010, p.98) retrata que: 

 

O Second Life foi a vedete dos jogos sociais on-line. A plataforma apontava como 
uma verdadeira revolução e muitas empresas se estabeleceram nesse mundo virtual. 
Com o crescimento do Facebook e outras redes sociais, muitos usuários 
abandonaram o Second Life, que, apesar de replicar com bastante realismo o mundo 
real, não conseguiu manter o entusiasmo de seus usuários, que no fundo buscavam 
interação e queriam conhecer novas pessoas. 

 

Assim, esse investimento realizado pelas empresas não foi um sucesso como era 

esperado, mas trouxe importante fator para seus próximos passos no mundo virtual: a 

experiência. 
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2.2 As Redes Sociais Interativas 

 

Com o cenário dinâmico da internet, há um crescente surgimento de novos sites de 

redes sociais, com variados serviços e ofertas (SMITH, FISHER e YONGJIAN; 2012). 

 

O conceito de rede social é amplamente apresentado por diversos autores (KAPLAN, 

HAENLEIN, 2010; FOSTER, FRANCESCUCCI e WEST, 2010; SUSARLA, OH e TAN, 

2012), que destacam a penetração da internet cada vez maior no cotidiano das pessoas. Vale 

observar que o termo “rede social” é bastante abrangente, no entanto, em ambos os casos, ou 

seja, propiciado por um ambiente cibernético ou em um ambiente sem a interferência de 

computadores, onde exista um convívio direto entre pessoas e/ou empresas, pode-se observar 

que é possível haver uma interseção entre as duas situações. Sob uma nova ótica, pode-se ter 

um olhar mais estreito em relação ao conceito apresentado por Aguiar (2007, p. 2): 

 

Conceitos de “redes” têm sido formulados em diferentes disciplinas a partir de 
metáforas que remetem a inter-relações, associações encadeadas, interações, 
vínculos não-hierarquizados, todos envolvendo comunicação e/ou intercâmbio de 
informação e trocas culturais ou interculturais. 
(...) 
Redes sociais são, antes de tudo, relação entre as pessoas [físicas e/ou jurídicas], 
estejam elas interagindo em causa própria, em defesa de outrem ou em nome de uma 
organização, mediadas ou não por sistemas informatizados; são métodos de 
interação que sempre visam algum tipo de mudança concreta na vida das pessoas, no 
coletivo e/ou nas organizações participantes. (grifo meu) 

 

Araújo, Junior e Zilber (2010) afirmam que a internet tornou-se um meio estratégico 

diferenciado, devido à sua interconectividade e interatividade proporcionada. Observa-se, 

então, a facilidade de ampla interação entre pessoas e empresas, que proporciona a formação e 

proliferação de comunidades virtuais, cada vez mais populares, o que permite o surgimento de 

repercussões sociais importantes, as quais intensificam os processos de trabalho coletivo. 

 

Os autores definem comunidades virtuais como “uma nova forma de comunicação 

entre pessoas e entre pessoas e empresas que utilizam ferramentas e serviços disponibilizados 

na internet, como o Orkut, o LinkedIn, o Twitter, o Blogger, a Wikipedia, o YouTube, entre 

outros” (ARAÚJO, JUNIOR e ZILBER, 2010, p.2). 
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A participação dos usuários nas redes sociais é voluntária e a maneira de envolvê-los é 

propiciar um contato constante com os membros da comunidade, buscar sempre interagir com 

eles e propiciar novas experiências, de modo que as organizações possam tirar proveito desse 

contato e aprender com essa interação (CULNAN, MCHUGH e ZUBILLAGA, 2010). 

 

O fato é que somente criar uma página em uma rede social não é o suficiente para 

gerar valor para uma empresa. Segundo Culnan, McHugh e Zubillaga, (2010), existem três 

elementos que devem ser levados em consideração para uma organização implementar: uma 

mídia social:  

 

(i) inicialmente, a organização deve tomar uma decisão consciente sobre sua entrada na(s) 

rede(s) social(ais). A entrada não deve ser consequência de moda ou apenas por questões 

relacionadas à inovação. Essa entrada consciente envolve: o estudo das plataformas existentes 

e como podem ser utilizadas; a atribuição de responsabilidade para o controle das redes 

sociais; a elaboração e identificação de métricas para medir o valor do negócio; a garantia da 

pronta acessibilidade para todas as aplicações; e, por fim, o gerenciamento de riscos, que deve 

ser tratados de maneira proativa, com políticas especialmente desenvolvidas para tratar dos 

comportamentos tanto dos clientes, como dos funcionários.  

 

(ii) a construção de comunidades, que deve levar em consideração que as iniciativas nesse 

segmento que foram bem sucedidas trabalhavam a massa crítica de seu público-alvo de 

maneira a fazê-la se identificar com a comunidade e permanecer envolvida, engajada. Quanto 

mais envolvido, maior a contribuição do usuário naquela comunidade. 

 

(iii) o desenvolvimento de uma capacidade de absorção do aprendizado transmitido pelo 

conteúdo gerado pelos seus clientes. Saber explorar o potencial de aprendizado provido por 

esse público, proveniente de uma grande quantidade de usuários ativos (efetivamente 

participantes) é fundamental, mas deve ser acompanhado pela habilidade de a empresa 

interagir com seus clientes, processando e respondendo às mensagens provenientes desses 

usuários. 

 

Os profissionais de marketing possuem grande importância no relacionamento com as 

redes sociais e devem considerar, ao desenvolver seus planos de mídia social, as diferentes 

motivações ou necessidades que levam os usuários a utilizar determinada rede social, uma vez 
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que diferentes públicos poderão participar de diferentes comunidades na internet (FOSTER, 

FRANCESCUCCI e WEST, 2010). Esse pensamento é corroborado por Smith, Fisher e 

Yongjian (2012) que ressaltam ser o Twitter, Facebook e YouTube redes sociais de tipos 

diferentes, porque são acessadas pelos usuários com distintas intenções, proporcionando 

interações e conteúdos diferenciados entre si. A tabela a seguir apresenta algumas dessas 

diferenças entre essas mídias sociais, amplamente utilizadas pelas empresas em diversas 

atividades organizacionais. 

 

Rede Social Ano de Fundação Tipo de Site Características 
Para a 

Organização 

Twitter 2006 Micro-blogging 

Publicação, 
resposta e 
encaminhamento de 
mensagens 
(denominadas 
tweets) de até 140 
caracteres. Permite 
o acompanhamento 
diário de eventos. 

Opinião e 
experiência dos 
usuários, busca e 
disponibilidade de 
informações sobre 
produtos, serviços 
ou da própria 
empresa, entre 
outros. 

Facebook 2004 
Relacionamento 

social 

Criação de perfis 
com informações e 
interesses pessoais. 
Compartilhamento 
de informações, 
fotografias e 
vídeos. Permite 
“curtir” uma 
informação postada 
e ficar “amigo” de 
outros perfis, com 
ampla interação. 

Criação de fóruns 
de discussão, 
gerenciamento do 
relacionamento 
(respostas 
imediatas), 
apresentação sobre 
a marca, 
ferramentas de 
acompanhamento 
para a organização, 
entre outros. 

YouTube 2005 
Comunidade de 

conteúdo 

Inclusão, 
visualização, 
encaminhamento de 
vídeos, assim como 
a expressão de 
opiniões sobre esses 
vídeos. 

Divulgação por 
meio de vídeos de 
produtos e serviços, 
avaliações, 
comerciais, 
promoções, 
testemunhos sobre a 
marca, 
demonstrações, 
entre outros. 

Quadro 1: Diferenças entre Twitter, Facebook e YouTube 
Fonte: Baseado em Smith, Fisher e Yongjian (2012). 

 

Nesse ambiente de comunidades sociais, o Twitter (www.twitter.com), uma 

ferramenta de microblog, ganhou destaque e popularidade. Por meio do Twitter, surgiram 

várias páginas que se tornaram símbolos de manifestação de expressão, elogios e críticas, 

além de serviços participativos de informação imediata. Esse é um ponto-chave que tem 
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chamado a atenção das empresas dada a rapidez e a proporção que uma informação pode ser 

disseminada. 

 

No Twitter, o compartilhamento de dados é realizado por meio de mensagens com até 

140 caracteres. Essas mensagens são denominadas tweets e podem ser escritas, lidas e 

compartilhadas com outros usuários. Seus usuários podem definir quem eles desejam seguir e 

também podem ser seguidos por outros. A ferramenta faculta ao usuário permitir que seja 

seguido apenas por quem ele queira, assim seus tweets serão recebidos somente por quem ele 

autorizar. Caso não haja essa intenção, os tweets serão públicos e poderão ser acessados por 

qualquer pessoa (TWITTER, 2012; RECUERO e ZAGO, 2010). 

 

Por suas características intrínsecas, o Twitter também pode apresentar uma função 

voltada para a sociedade e não apenas para a sociabilidade e, assim, transformar-se em um 

serviço de produção colaborativa de conteúdo e rápida circulação de informação, conforme 

apresenta LEMOS (2008, p. 657): 

 

A parte mais interessante do serviço do Twitter é o fato de que seus usuários têm se 
apropriado da ferramenta para fazer usos interessantes do sistema. Um desses 
exemplos é o uso do serviço como ferramenta jornalística, e já adotada por vários 
profissionais da mídia.  

 

Assim, as organizações utilizam-se deste artifício para divulgar e propagar 

informações instantâneas, para consumo imediato. 

 

O YouTube (www.youtube.com) é um site de compartilhamento de vídeos 

amplamente utilizado, de maneira participativa, que permite aos seus usuários postarem de 

maneira fácil seus conteúdos, além de compartilharem e assistirem vídeos diversos. O fato de 

poder criar seus próprios canais torna-o interessante para as organizações, uma vez que é 

possível ter o seu conteúdo organizacional – seja vídeo institucional, propaganda, aula, entre 

outros – compartilhado de maneira praticamente imediata para uma audiência global 

(SUSARLA, OH e TAN, 2012). Nesta rede social, a qualidade de vídeo não é o que valoriza 

ou imperativamente criará uma interação social. Muitas vezes a raridade, um aspecto 

relevante, ou mesmo utilidade daquele determinado vídeo pode ser a alavanca para uma 

grande aceitação, ainda que sua qualidade não seja adequada. O compartilhamento dos vídeos 

e mensagens por meio do YouTube pode revelar características bastante interessantes dos 
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usuários e de seus relacionamentos.  Entender o porquê e em que situações são vistos, 

compartilhados e encaminhados, ou mesmo se são apreciados ou não, pode ser de grande 

valia para as organizações (LANGE, 2008).  

 

O Facebook (www.facebook.com) possibilita a sua utilização de maneira particular 

(ou pessoal), podendo ainda construir uma comunidade e estabelecer conexões com amigos. 

Cabe observar que as organizações também utilizam esta ferramenta como uma maneira de 

conectarem-se aos seus clientes (potenciais ou efetivos), parceiros e outros atores 

(MCEACHERN, 2011). Esta rede social vem crescendo rapidamente e hoje é o centro das 

atenções nesse segmento, sendo a mais utilizada no mundo (ALVIM, 2010). Os usuários 

dessa rede podem compartilhar informações e interagir de maneiras diversas, seja pelas 

informações de notícias geradas por usuários em seus perfis, encaminhamento de mensagens, 

compartilhamento de vídeos e fotografias, entre outros (FACEBOOK, 2012b). 

 

Essa variedade de possibilidades no Facebook também chamou a atenção das 

empresas em relação, não apenas ao grande número de seus usuários, mas também pelas 

oportunidades diferentes e criativas de abordar esse público. Darvell, Walsh e White (2011) 

ainda complementam que o Facebook está se tornando uma ferramenta de monitoramento da 

ação de terceiros, onde as pessoas e empresas, com base nas informações disponíveis, podem 

investigar e monitorar as atividades de outros. Nesse sentido, tanto as empresas, como as 

pessoas, deveriam se acautelar em relação às informações que disponibilizam em suas páginas 

e perfis, ou usar isso a seu favor. 

 

2.3 O Valor das Redes Sociais 

 

Muitas empresas veem como um desafio a questão de encontrar e medir o valor das 

redes sociais, sejam suas aplicações internas ou voltadas para o mercado (CULNAN, 

MCHUGH e ZUBILLAGA, 2010). O fato de estar presente em uma rede social não significa 

que uma organização consiga trazer para suas páginas o seu público e tenha sucesso e 

engajamento com seus clientes.  

 

O valor que se busca é alcançado pelas empresas quando o engajamento ocorre entre a 

organização e seus clientes de uma maneira constante e desenvolve-se uma parceria natural 

com seus stakeholders que passam a participar da elaboração do conteúdo. A atitude desses 
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stakeholders passa a fazer o diferencial na relação criada virtualmente e a gerar uma força 

motriz no compartilhamento do sucesso nas redes sociais: o relacionamento (CULNAN, 

MCHUGH e ZUBILLAGA, 2010). 

 

O valor é interpretado pelas empresas de maneiras diferentes. Para algumas pode ser 

interpretado simplesmente como o retorno dos investimentos realizados. Para outras empresas 

envolvem outros aspectos como inovação, vendas realizadas por determinado canal (no caso 

da internet retratam o e-commerce ou comércio eletrônico), branding (visibilidade da marca), 

reputação da empresa e seus produtos e serviços. Francini (2002) considera, também, como 

valor, o conhecimento, o capital intelectual e, consequentemente, o aprendizado 

organizacional. Este último, em um ambiente tão inovador e desafiador como a internet, está 

fortemente presente, sendo de suma importância para o sucesso das empresas no mundo 

virtual.  

 

Ao abordar três grandes empresas com forte reputação de liderança – Walmart, Coca-

Cola e Hewlett-Packard (HP) –, que atuam em segmentos distintos e apresentam modelos de 

negócio diferentes, Culnan, McHugh e Zubillaga (2010) apresentaram, como fatores 

motivadores primários para a utilização das redes sociais por essas organizações: (i) apoio a 

branding e vendas (Walmart); (ii) branding, atendimento ao cliente e suporte técnico (HP); e 

(iii) branding (Coca-Cola). Nos três casos, observa-se grande preocupação com a visibilidade 

da marca nas redes sociais. 

 

O Gráfico 1 a seguir apresenta os objetivos de negócio de empresas brasileiras em 

relação às redes sociais. 
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Gráfico 1: Objetivos de Negócio para a Utilização das Mídias Sociais (%) 
Fonte: Extraído de DELOITTE, 2010. 

 

Por outro lado, Foster, Francescucci e West (2010) buscam conceituar o significado 

das motivações sociais para participar de mídias sociais e quais os benefícios esperados dessa 

experiência pelo lado dos usuários. Desse estudo, observaram-se cinco fatores motivacionais 

chaves em relação à participação nas redes sociais: (i) filiação à comunidade; (ii) conexões 

com amigos / novas amizades; (iii) valor da informação; (iv) estabelecimento de confiança na 

participação; e (v) interesses próprios. Os autores ressaltam que as pesquisas foram 

conduzidas buscando levantar basicamente as motivações positivas dessa participação. 

 

Para se atingir o usuário de uma rede social, é importante levar em consideração não 

apenas a informação per se ou o serviço desejado. Quanto mais criativa for uma ação nas 

redes sociais, melhor será a sua aceitação. Sobre esse tema cabe ressaltar que: 

 

Criatividade é um conceito intrigante e provocador; sugere a ideia de ser original, de 
se ir além do lugar-comum. As definições de criatividade são numerosas, e muitos 
autores separam a criatividade, associada à novidade radical e rompedora, da noção 
comum de criatividade pessoal. Concentram-se na novidade rompedora e 



36 

 

extraordinária para entender melhor os elementos do ato criador, ou seja, onde se 
encontram as diferenças fundamentais da criatividade com outros processos mentais 
e sociais (MOTTA, 2001, p.154-156). 

 

2.4 A Mobilidade de Acesso  

 

Os aparelhos móveis de comunicação são importantes dispositivos na era digital. Entre 

eles estão presentes, em especial, os celulares e os tablets. Além de facilitarem o acesso à 

informação em qualquer lugar de forma instantânea, esses aparelhos aproximam o internauta 

do convívio online com as suas marcas preferidas (leia-se organizações, produtos e serviços) 

por meio das redes sociais. Em contrapartida, esses dispositivos, dadas as suas características, 

apresentam limitações, as quais não permitem que todo conteúdo apresentado nas redes 

sociais por acesso pelos computadores seja disponibilizado na tela de um celular, por exemplo 

(SHANKAR et al., 2010). 

 

Um grande atributo desses aparelhos é estar sempre com o consumidor, por ser de uso 

pessoal, normalmente, não é compartilhado com os demais. Isso delineia um traço cultural, 

que deve ser analisado pelas organizações (SHANKAR et al., 2010; ROHM et. al.; 2012). 

Rohm et al. (2012) consideram que esse meio é independente dos demais utilizados em 

marketing por ser uma plataforma autônoma, onde o usuário detém o poder, levando para o 

aparelho suas características, tornando-o parte de um estilo de vida. Com a convergência entre 

a mobilidade e a tecnologia sem fio, Rohm et al. (2012, p. 486) observam que: 

 

os consumidores estão libertados de suas casas, de seus computadores de mesa, e de 
seus escritórios, com a capacidade de comunicar, acessar e compartilhar informação 
dentro de suas redes sociais, jogar seus games, e comprar produtos por meio de 
aplicações com tecnologia de localização.4 

 

A crescente aceitação dos aparelhos móveis, cada vez mais presentes no cotidiano das 

pessoas, conforme mencionado anteriormente, faz com que esses dispositivos se apresentem 

como um acesso importante e considerável ao mundo virtual. 

 

2.5 Agências de Publicidade e as Redes Sociais 

 

A Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP) e o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) desenvolveram uma “Radiografia das Agências de 
                                                           
4 Tradução livre do autor. 
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Publicidade e Promoção com 10 ou mais Pessoas Ocupadas” e divulgaram que, em 2009, o 

mercado de propaganda e promoção contava com 1.558 empresas com 10 ou mais pessoas 

ocupadas, alcançando uma receita líquida de R$9 bilhões (ABAP e IBGE, 2009). 

 

As oportunidades que existem nas redes sociais são cada vez mais atrativas para as 

empresas e podem gerar uma crescente repercussão no mundo virtual. As organizações 

voltam a sua atenção para essa nova mídia, assim como para as novas possibilidades que são 

disponibilizadas pelas redes sociais. A repercussão gerada pode ser tão interessante que a 

Associação Brasileira de Anunciantes (ABA) desenvolveu um “Guia de Boas Práticas em 

Gestão do Atendimento e Relacionamento em Redes Sociais” para auxiliar as empresas no 

desenvolvimento e atendimento de suas demandas neste contexto. Neste Guia, destaca-se que 

relacionamento é “a maneira como a marca tem de “cativar” o seu público e se colocar à 

disposição para qualquer esclarecimento, problema futuro ou simplesmente para estabelecer 

um diálogo aberto sobre algum assunto relacionado ao produto” (ABA, 2012, p.6). 

 

Kaplan e Haenlein (2010) e Susarla, Oh e Tan (2012) observam que as empresas estão 

se voltando para o universo das redes sociais na internet e ressaltam que essas organizações, 

seja por meio de agências de publicidade ou por áreas voltadas para este fim, buscam 

identificar formas de explorar o potencial dessas novas mídias que disseminam rapidamente o 

conteúdo digital de maneira vantajosa. Kaplan e Haenlein (2010) consideram que as mídias 

sociais são uma nova tendência revolucionária, a qual as organizações devem estar atentas. 

Nesse sentido, os autores observam que as empresas sempre tiveram controle sobre as 

informações disponíveis a seu respeito e, atualmente, possuem um papel de expectadores sem 

a oportunidade ou o conhecimento de modificar os comentários e críticas realizadas pelo seu 

público. 

 

Cabe ressaltar que Foster, Francescucci e West (2010) mencionam que, diferente das 

mídias tradicionais, as mídias sociais tratam de engajamento e inspiração por parte dos 

consumidores. Enquanto nas mídias tradicionais os profissionais de marketing possuíam o 

controle da disseminação da informação, com as redes sociais esses profissionais passam a ter 

que proporcionar aos seus clientes um espaço para que uma interação ocorra, sem que 

aparentemente haja um controle dessa conversação. A experiência do usuário será o que 

guiará seus passos nessa interação com as empresas nas redes sociais. No caso das redes 

sociais, a informação per se, passa a ter um valor menor, haja vista que, para alguns 
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consumidores, fazer parte de grandes comunidades pode ser mais importante que a própria 

informação. Da mesma maneira, uma conexão desse tipo com a falta de informação somente 

será útil para alguns usuários. 

 

Nesse capítulo foi apresentado o referencial teórico voltado para o embasamento e a 

contextualização do estudo realizado. 
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3 METODOLOGIA 

 

Este capítulo apresenta, de forma detalhada, o percurso metodológico utilizado no 

estudo. 

 

3.1 O Estudo 

 

As organizações, pertencentes aos mais diversos segmentos, estão realizando ações na 

internet e marcando presença no mundo virtual. Desta forma, tratam de entender, escutar e 

interagir com seus stakeholders, ultrapassando o limite das tradicionais ações de marketing, 

que também podem ser – e são – realizadas nesse ambiente. As redes sociais proporcionam 

essa experiência e serão descritas ao longo desse estudo. 

 

Por uma busca simples realizada na internet por qualquer usuário, seja pelas diversas 

ferramentas disponíveis para este fim, ou pela escolha aleatória de sites de empresas, 

encontram-se instituições governamentais, empresas de varejo, entretenimento, indústrias, 

entre diversas outras, voltadas para os mais diferentes públicos e segmentos sociais. 

Obviamente, a concorrência também se faz presente, o que pode ser um grande fator 

preponderante para a participação de algumas empresas no mundo virtual. 

 

A inexistência de fronteiras na internet é outro fator que amplia a voz das empresas e 

deve ser tratada com a devida atenção por essas instituições. Pode trazer vantagens e 

desvantagens, devendo as organizações traçarem suas estratégias e avaliarem suas ações no 

pulso do cenário virtual, que é muito ágil e imediatista. 

 

Atualmente a world wide web (www), popularmente conhecida como internet, 

proporciona uma nova forma das organizações se aproximarem de uma audiência cada vez 

maior, seja ela o seu próprio público-alvo, uma prospecção, ou qualquer outro ator que esteja 

interessado em acessar um determinado conteúdo que essa instituição possa oferecer.  

 

Nesse contexto, com a evolução da tecnologia e da própria internet, surgiram diversas 

ferramentas que estão disponíveis na internet e propiciam uma maior interação das 
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organizações com diversos atores. Entre essas ferramentas, encontram-se as redes sociais, ou 

mídias sociais, objeto desse estudo. 

  

Para o presente estudo, foram consideradas as seguintes redes sociais: 

 

 

Rede Social 
Endereço de acesso 

(internet) 
A descrição pela própria rede social 

  
 

 
http://www.facebook.com/ 

Missão: A missão do Facebook é dar às pessoas o poder de 
compartilhar e fazer o mundo mais aberto e conectado. 
  
Informações gerais: Milhões de pessoas usam o Facebook 
diariamente para acompanhar seus amigos, carregar um 
número ilimitado de fotos, compartilhar links e vídeos, e 
aprender mais sobre as pessoas que eles encontram.5 

 
 

 

 

 
http://twitter.com/ 

Twitter é uma rede de informação em tempo real que conecta 
você às últimas histórias, ideias, opiniões e notícias sobre o 
que há de mais interessante. Basta encontrar as contas que 
você mais se identifica e seguir as conversas. 
 
O Twitter é composto por pequenas explosões de informação 
chamadas Tweets. Cada Tweet tem até 140 caracteres, mas 
não se deixe enganar pelo tamanho da mensagem; você pode 
descobrir muita coisa em pouco espaço. Você pode ver fotos, 
vídeos e conversas diretamente nos Tweets e acompanhar toda 
a história num piscar de olhos, tudo em um único lugar.6 

  
 

 

http://www.youtube.com/ 

Fundado em fevereiro de 2005, o YouTube permite que bilhões 
de pessoas descubram, assistam e compartilhem vídeos 
criados originalmente. O YouTube oferece um fórum para que 
as pessoas se conectem, informem e inspirem outras, em todo 
o globo, e age como uma plataforma de distribuição para 
criadores e anunciantes de conteúdo original, pequenos e 
grandes. 7 

Quadro 2: Redes Sociais 
Fonte: Baseado nos sites das redes sociais (2012). 

 

Foram realizadas duas frentes de estudo: (i) organizações privadas que estejam 

presentes nas redes sociais; e (ii) agências de comunicação que atuam no mercado virtual. 

Para cada frente apresentada, foi realizado um estudo próprio por meio de entrevistas 

semiestruturadas, para entender a interação entre elas e a sua importância no contexto deste 

estudo. A figura a seguir, denota a abordagem que foi realizada em cada frente, assim como 

os objetivos alcançados em cada etapa: 

 

                                                           
5 Extraído de: <http://www.facebook.com/facebook/info>. Acesso em: Mar. 2012. (tradução livre do autor) 
6 Extraído de: <http://twitter.com/about>. Acesso em: Mar. 2012. 
7 Extraído de: <http://www.youtube.com/t/about_youtube>. Acesso em: Mar. 2012. 
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Figura 2: Frentes do Estudo 
 

O que se pretendeu: (i) Entrevistas em profundidade com alta gerência de agências de 

comunicação voltadas para a mídia digital, em suas mais diversas formas de expressão; (ii) 

Entrevistas em profundidade com alta gerência de organizações privadas, usuárias 

institucionais das mídias sociais, em especial Facebook, Twitter e YouTube; (iii) Cruzamento 

de informações das instituições; e (iv) Análise de conteúdo. 

 

Para as entrevistas com os gestores das diversas organizações foram preparados 

roteiros semiestruturados (com perguntas abertas). 

 

3.2 A Pesquisa  

 

A pesquisa buscou levantar informações de maneira exploratória, uma vez que não há 

muita informação sobre a correlação entre as instituições e os seus anseios na utilização das 

redes sociais, como o Facebook, o Twitter e o YouTube, em suas atividades. Em seu contexto 

descritivo, procurou-se expor as características e a correlação do comportamento das 

empresas e a sua utilização das redes sociais para atender às suas expectativas. Da mesma 

forma, buscou-se, de maneira explicativa, o esclarecimento dos fatores que motivam as 

empresas a utilizarem as redes sociais virtuais.  

 

•Entrevistas em profundidade com três gestores de agências que 

atuam no mercado virtual, com clientes expressivos integrantes 

das redes sociais em questão.

•Objetivo: entendimento do que é realizado dentro desse 

cenário, perspectivas e histórico. O papel da agência nesse 

contexto. A escolha das redes sociais.

Agências de 

comunicação

(mercado virtual)

•Instituições privadas que interagem com o seu público por meio 

das redes sociais em estudo.

•Entrevista em profundidade com onze gestores.

•Objetivo: entendimento da visão do cliente. A existência de 

fator(es) motivacional(is) para o investimento nas redes sociais. 

A importância dessas redes sociais no negócio. A experiência 

com as redes sociais e os valores percebidos dessa interação.

Organizações presentes 

na internet
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Foi realizada uma pesquisa de campo por meio de entrevistas com questionários 

semiestruturados, assim como uma investigação bibliográfica, utilizando material disponível 

em redes eletrônicas (internet), livros, artigos, matérias em periódicos, entre outros, que 

estavam dentro do escopo do estudo e disponíveis para acesso público para a fundamentação 

teórica.  

 

3.3 Universo e Amostra 

 

O universo da pesquisa de campo foi composto por empresas que atuam no mercado 

brasileiro e que possuem atividades nas redes sociais, em especial no Twitter, Facebook e 

Youtube. Além dessas empresas, também foram entrevistadas agências de publicidade que 

atendem seus clientes no segmento virtual.   

 

A amostra foi selecionada de forma não probabilística por acessibilidade, para 11 

gestores de empresas e três agências de publicidade. 

 

A escolha das empresas foi iniciada por meio de visitas realizadas em diversos 

websites corporativos. Em cada website visitado, buscou-se encontrar os ícones das redes 

sociais, conforme apresentado na Figura 3, que indicam a existência de alguma atividade em 

tais mídias e seus hyperlinks para cada rede social considerada para o presente estudo. 

 

Como ilustração do cenário mencionado, a figura a seguir retrata diversas 

organizações – como órgãos federais, indústrias, entidades de ensino, empresas de varejo, 

entre outras – que utilizam estratégias que incluem as redes sociais na internet: 
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Figura 3: Exemplos de Empresas com Redes Sociais Corporativas 
Fonte: sites das organizações.89 

                                                           
8
 Disponível em <portal.fgv.br>. Acesso em: Março. 2012. 

  Disponível em <www.petrobras.com.br/pt/>. Acesso em: Março. 2012. 
  Disponível em <www2.planalto.gov.br>. Acesso em: Março. 2012. 
  Disponível em <www.casasbahia.com.br>. Acesso em: Março. 2012. 
  Disponível em <www.fiat.com.br/monte-seu-carro/localidade.do>. Acesso em: Mar. 2012. 
  Disponível em <www.chevrolet.com.br>. Acesso em: Mar. 2012. 
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Após essa verificação, várias empresas de diversos segmentos foram relacionadas para 

se observar possíveis contatos nessas organizações. Nas organizações selecionadas, foram 

contatados os gestores (responsáveis pela presença dessas empresas no cenário digital) e 

agendadas as entrevistas com aqueles que se dispuseram a participar. 

 

A escolha das agências de comunicação foi realizada por meio da indicação dos 

próprios entrevistados, devido à experiência e ao trabalho realizado por essas agências; da 

avaliação de seu portfólio de serviços e clientes; e do levantamento em sites especializados 

como Associação Brasileira de Agências de Publicidade (ABAP), Associação Brasileira de 

Anunciantes (ABA), entre outros. Essas empresas que trabalham com internet, em especial 

com as redes sociais, são denominadas, nesse estudo, de agências virtuais. 

 

3.4 Coleta de Dados 

 

Segundo Vergara, a pesquisa bibliográfica “é o estudo sistematizado desenvolvido 

com base em material publicado em livros, revistas, jornais, redes eletrônicas, isto é, material 

acessível ao público em geral” (VERGARA, 2010, p.43). Por se tratar de um tema dinâmico 

em função do rápido avanço da tecnologia e dos novos serviços disponibilizados na internet, 

onde a informação perece rapidamente, foi levantada literatura atualizada – até a apresentação 

desse estudo – disponível em sites “confiáveis” (conhecidos e/ou referências) em redes 

eletrônicas, revistas e jornais, sendo complementada e embasada por artigos, livros, pesquisas 

e estudos pertinentes ao tema em questão. Como resultado dessa pesquisa, esperou-se realizar 

um embasamento adequado para a pesquisa de campo, assim como uma base teórica 

fundamentada para a avaliação que se espera do problema apresentado. 

 

A pesquisa de campo foi realizada por meio de questionários semiestruturados, sendo 

desenhados de maneira diferenciada para os dois públicos, a saber: (i) empresas que utilizam 

redes sociais; e (ii) agências de comunicação. No entanto, cabe ressaltar que as entrevistas, 

visam conhecer as opiniões acerca dos assuntos presentes na pauta, objeto deste trabalho, 

como interação das empresas e das redes sociais, e suas peculiaridades. Sempre que houve 

                                                                                                                                                                                     
9 As empresas, aqui apresentadas, são citadas apenas como caráter exemplificativo, não caracterizando-as como 
empresas participantes do presente estudo. 



45 

 

necessidade, foi feita uma segunda entrevista, após as demais fases, com vistas a permitir uma 

avaliação sobre os novos dados analisados. 

 

Foram realizadas três entrevistas para validação e eventuais ajustes do questionário 

semiestruturado, visando à avaliação e a obtenção de eventual correção de seu conteúdo e 

forma.  

 

Essas entrevistas visaram identificar, à luz da experiência e da vivência dos 

profissionais, os diferentes pontos de vista dos entrevistados representantes de suas 

organizações, a relação entre as empresas e as redes sociais, assim como o papel das agências 

de comunicação nessa interação. 

 

Por fim, pretendeu-se obter um entendimento mais profundo sobre a ação realizada 

pelo cruzamento das informações coletadas. Foi realizada uma checagem do entendimento 

com os entrevistados para validação da informação. Aqueles que desejaram e permitiram um 

posterior contato serão informados do resultado da pesquisa. 

 

Entre as instituições entrevistadas estão presentes os segmentos de: organizações de 

cooperação entre países, instituições de ensino, escolas de idiomas, agências de comunicação 

voltadas para o mercado virtual, concessionárias de serviços públicos, empresas de mídia, 

entre outras, conforme tabela a seguir. 

 

Empresa Segmento 

Empresa 1 Organismo de cooperação entre países 
Empresa 2 Escola de idioma 
Empresa 3 Instituição de ensino superior 
Empresa 4 Concessionária de serviços públicos 
Empresa 5 Entidade fechada de previdência privada 
Empresa 6 Mídia - site de informações 
Empresa 7 Mídia - internet 
Empresa 8 Bens de consumo - varejo (eletroeletrônicos) 
Empresa 9 Bens de consumo - site 
Empresa 10 Mídia (Rádio) 
Empresa 11 Mídia (Televisão) 
Empresa 12 Agência de comunicação 1 
Empresa 13 Agência de comunicação 2 
Empresa 14 Agência de comunicação 3 

Quadro 3: Instituições Entrevistadas 
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3.5 Tratamento de Dados 

 

Os dados coletados foram avaliados de maneira qualitativa.  

 

O tratamento dos dados foi realizado a partir de insights10 que surgiram no momento 

das entrevistas. Esses insights representam, na visão do entrevistador, os principais pontos 

levantados pelo entrevistado e que, por sua vez, possuíram maior aderência ao objeto da 

pesquisa. Para maior fluência de pensamento, em função das perguntas abertas do 

questionário semiestruturado, os entrevistados, como representantes de suas organizações, 

tiveram plena liberdade para expressar suas opiniões e pontos de vista. Durante as entrevistas, 

os locutores apenas eram interrompidos quando as respostas se afastavam do que era 

questionado, com o objetivo de retomar o cerne da questão. Excepcionalmente, os 

entrevistados puderam desenvolver suas respostas fora da essência das perguntas, sempre que 

as informações foram relevantes ao estudo em questão. 

 

As entrevistas duraram em média entre 20 e 30 minutos, estendendo sempre que os 

entrevistados se sentiram à vontade para explorar suas experiências e descrever, com maior 

detalhamento, a vivência das corporações.  

 

Após o término do questionário, os entrevistados eram informados que poderiam 

concluir suas participações com informações adicionais à sua vontade. Assim, puderam 

expressar livremente suas opiniões, contribuindo com informações que considerassem 

importantes, ou complementando com algo que por ventura não estivesse coberto pelas 

perguntas e gostariam de explanar. 

 

As entrevistas foram gravadas em áudio e decupadas11 após as reuniões. Antes dessa 

decupagem, já com os insights anotados, as entrevistas foram escutadas e transcritas na 

sequência do processo. 

 

                                                           
10 “Compreensão ou solução de um problema pela súbita captação mental dos elementos e relações adequados”. 
(HOUAISS, 2009) 
11 “listagem de material filmado, ou gravado (...), para posterior seleção dos trechos a serem aproveitados na 
edição”. (HOUAISS, 2009) 
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Após a análise dos insights e do conteúdo das respostas, foram levantadas suas 

convergências e peculiaridades, recebidas das diferentes fontes – gestores de empresas e 

agências de comunicação –, que foram avaliadas em função de sua pertinência ao objeto desse 

estudo.    

 

Como resultado desse estudo, a geração de indicadores dessa análise foi a base para a 

fundamentação de suposições, que poderão servir de alicerce para a exploração de estudos 

futuros, dada a vasta amplitude do tema abordado. 

 

Optou-se, então, pela análise de conteúdo, que segundo Vergara (2012, p.7): 

 

... é considerada uma técnica para o tratamento de dados, que visa identificar o que 
está sendo dito a respeito de determinado tema.  
 
(...) 
 
Pode-se dizer que a análise de conteúdo tem se desenvolvido desde o início do 
século XX. No começo, a técnica era aplicada, sobretudo, ao tratamento de materiais 
jornalísticos. Hoje, abraça também transcrições de entrevistas, documentos 
institucionais, entre outros. 

 

Para Bardin (2011, p. 44), a “intenção da análise de conteúdo é a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção (ou, eventualmente, de recepção), 

inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não).” Assim, Bardin (2011) 

considera a inferência como a dedução realizada de maneira lógica para atingir o 

conhecimento, tendo como base o tratamento das mensagens. 

 

A grade para análise realizada foi do tipo aberta, o que permitiu a criação das 

categorias para análise a posteriori, ou seja, à medida que as entrevistas eram realizadas. 

Assim, foi possível realizar a análise de conteúdo das respostas às entrevistas, que foram 

codificados e agrupados conforme a importância dos temas encontrados nas entrevistas. 

Assim, foi possível apresentá-los de maneira mais estruturada, o que permitiu uma melhor 

visão do cenário em estudo e identificação do que se comenta sobre as questões apresentadas.  

 

Segundo Vergara (2012, p.9), no tipo de grade aberta para análise de conteúdo 

“identificam-se categorias de análise, conforme vão surgindo ao pesquisador. Procede-se ao 

rearranjo das categorias durante o andamento da pesquisa. Estabelecem-se categorias finais de 

análise.” 



48 

 

 

Complementarmente, foram observados os indicadores não mencionados ou pouco 

citados, que foram interpretados dentro do contexto em que se encontravam. Essa análise foi 

realizada de maneira holística. 

 

A figura a seguir apresenta o detalhamento da metodologia. 

 

 

Figura 4: Metodologia Adotada 
Fonte: Elaboração do Autor. 

 

Com base nos indicadores encontrados, analisados e interpretados à luz da teoria 

existente, se buscou determinar se existe algo concreto que indique que vale a pena estar 

presente nas redes sociais, e, havendo esse indicador, qual seria esse dado.  

 

3.6 Limitações do Método 

 

Embora a análise de conteúdo tenha sido considerada a forma mais adequada para 

atender aos objetivos dessa dissertação, ela não está isenta de apresentar limitações e riscos. É 

fato que qualquer método de pesquisa está sujeito a essas questões, especialmente no que 

tange à subjetividade e interpretação no tratamento dos dados obtidos. A compilação desses 

dados pode não ter considerado relevante algum aspecto importante ao problema na fase de 

categorização, quando foram levantados os temas apresentados, ainda que se tenha trabalhado 

com o tipo de grade aberta. 

 

A questão da interpretação dos dados é apresentada por Bardin (2011), conforme a 

seguir: 

 

(...) a tentativa do analista é dupla: compreender o sentido da comunicação (como se 
fosse o receptor normal), mas também, e principalmente, desviar o olhar para outra 
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significação, outra mensagem entrevista por meio ou ao lado da mensagem primeira. 
A leitura efetuada pelo analista, do conteúdo das comunicações, não é, ou não é 
unicamente, uma leitura “à letra”, mas antes o realçar de um sentido que figura em 
segundo plano. Não se trata de atravessar significantes, para atingir significados, à 
semelhança da decifração normal, mas atingir através de significantes, ou de 
significados (manipulados), outros “significados” de natureza psicológica, 
sociológica, política, histórica, etc. (BARDIN, 2011, p.47-48). 

 

Nas entrevistas realizadas, é possível ter havido a influência dos entrevistados, no que 

tange à intenção de querer passar uma imagem ideal e buscar as respostas “certas”, ao invés 

das verdadeiras. 

 

A bibliografia sobre o envolvimento de organizações nas redes sociais, como o 

Facebook, o Twitter e o YouTube, e os fatores motivadores dessa utilização, assim como o 

comportamento das empresas no engajamento das questões como a apresentada nesse estudo 

ainda é escassa. 

 

Durante a pesquisa, sempre que necessário, foram realizados ajustes ou adequação da 

metodologia definida inicialmente, para que fossem alcançados os objetivos da investigação. 

 

Neste capítulo foi apresentado o percurso metodológico, englobando informações 

referentes ao estudo e à pesquisa; ao universo e à amostra considerados, à forma de coleta e 

tratamento dos dados; e à limitação do método. 
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4 REVELAÇÕES DO CAMPO E DISCUSSÃO  
 

Neste capítulo são apresentadas as revelações encontradas no campo, assim como as 

discussões provenientes desse levantamento. 

 

Foram entrevistados gestores de empresas que utilizam as redes sociais na interação 

com o seu público. Intencionalmente foram escolhidas organizações de diversos segmentos, 

com o objetivo de entender, por meio do estudo de possíveis convergências das informações 

obtidas, de uma complementação e/ou de peculiaridades analisadas, o que move as 

organizações na utilização das redes sociais. 

 

O fato de a pesquisa ter caráter exploratório, em algumas circunstâncias, faz com que 

não haja muita informação acadêmica disponível para comparação do levantamento realizado 

com as entrevistas e as teorias existentes. Nesses casos, optou-se por manter a apresentação 

dos fatos narrados nas entrevistas e, quando possível, o confronto com outros 

posicionamentos de entrevistados sobre o assunto.  

 

Entre as instituições entrevistadas estão presentes organizações de cooperação entre 

países, instituições de ensino, escolas de idiomas, fabricantes de produtos eletroeletrônicos de 

tecnologia, agências de comunicação voltadas para o mercado virtual, concessionárias de 

serviços públicos, veículos de comunicação, entre outras. 

 

Por envolver informações confidenciais de organizações e para uma abstração mais 

profunda sobre o tema estudado, foi garantida aos participantes a confidencialidade de 

informações no que diz respeito aos nomes dos entrevistados e de suas empresas. As exceções 

poderiam ocorrer quando autorizada a sua divulgação, cabendo ao autor sua referência ou não. 

 

A diversidade de culturas organizacionais, experiências e pontos de vista proporcionou 

importantes insights, ricos em conteúdo, e uma visão ímpar das redes sociais nos diferentes 

ambientes encontrados. 
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4.1 O Entendimento sobre Redes Sociais 

 

Foram apresentados diversos entendimentos sobre o significado das redes sociais na 

visão das empresas. Aos participantes, foi solicitado que não se ativessem a definições 

preestabelecidas, mas, sim, expressassem tal significado a partir da vivência de suas 

instituições. 

 

De uma maneira geral, há o entendimento de que as redes sociais são uma grande 

oportunidade de as organizações estarem mais próximas de seus clientes de uma forma 

diferente, com um relacionamento que antes não existia. Assim, pode ser entendida como 

“mais uma maneira de estar em contato com os clientes, além de uma grande oportunidade de 

troca”. Por ser um ambiente de relacionamento com o público (seja cliente ou potencial 

cliente), permite ir onde o público está, com o potencial de ouvir o que estão falando e agir 

em função dessa escuta. Foster, Francescucci e West (2010) já realçavam a questão de 

proporcionar esse espaço sem que haja aparentemente o controle dessa interação com o 

usuário e se aproveitar do engajamento proporcionado por ela. 

 

Kaplan e Haenlein (2010) destacam que quanto maior for a presença social, maior será 

o poder que uma empresa ou uma pessoa terá para influenciar o comportamento de outros. 

Assim é necessário atentar para a questão da viralização da informação.  

 

O potencial de viralização, isto é, da disseminação das informações, foi tema de 

preocupação de 28,57% das empresas entrevistadas, uma vez que tanto pode oferecer uma 

oportunidade, como uma ameaça, cuja reação e eventual conversão de uma situação 

dependerão basicamente da maneira de a empresa tratar aquela ocorrência. Resta às empresas 

aproveitarem as oportunidades com as comunicações existentes e minimizarem as ameaças 

por meio do relacionamento com o cliente. Quatro empresas, incluindo uma agência de 

comunicação, mencionaram o termo “telhado de vidro” ao tratar de suas instituições nas redes 

sociais, denotando o extremo cuidado com os passos que são dados por eles no mundo virtual. 

 

Também foi observado que, além de ser um meio de contato com o seu público, a 

mídia social também possibilita atingir um grande número de clientes simultaneamente e 

transmitir informações de maneira imediata.  

 



52 

 

Esses pensamentos corroboram com o que foi destacado por Kaplan e Haenlein 

(2010), em relação ao fato de as empresas sempre terem o controle sobre as informações 

disponíveis a seu respeito. Hoje, com a rapidez das informações que correm nas mídias 

sociais as empresas passam a ser meras expectadoras, em função disso é necessário o 

acompanhamento mais próximo para se conhecer as informações disponíveis a seu respeito. 

 

Quanto às questões apresentadas, deve ser observado também o que foi mencionado 

por Foster, Francescucci e West (2010) sobre o controle da disseminação da informação e a 

necessidade de criar um espaço junto ao seu cliente para que a interação ocorra de modo 

transparente e com uma experiência rica para ambos, além de gerar novas oportunidades que 

sejam fruto desse contato. 

 

Outra abordagem apresentada pelas organizações considera que a rede social refere-se 

ao posicionamento e à comunicação institucional, sendo uma extensão natural da empresa. 

Envolve imagem, sendo imprescindível para a organização, considerando que a falta da 

empresa nesse ambiente é como se ela não existisse. Essa “não existência” denota como 

algumas empresas (64,29%) se debruçam sobre uma plataforma virtual, interiorizando suas 

funcionalidades para o seu cotidiano, e tornando o que era a “extensão da empresa”, agora 

efetivamente parte de si.  

 

A falta do espaço virtual nas redes sociais citado por Foster, Francescucci e West 

(2010) faz com que algumas empresas atualmente se sintam inseguras com o que ocorre nesse 

ambiente sem a sua presença, apresentando sinais de dependência das mídias sociais, que é 

interpretado pelas empresas em geral como um caminho sem volta. 

 

Assim, observou-se em nove casos, um envolvimento emocional com o tema, o que os 

leva, quando questionados sobre o que implicaria a ausência de suas empresas nas redes 

sociais, a expressões como: “Nossa! Afeta muito a nossa imagem! Dificultaria saber o que é a 

empresa”; “É não ser ninguém! Com essa força!”; “A força de vendas diminui, perda de 

oportunidade!”. Ainda, foi analisada a perda de insights pelas organizações, sobre o seu 

produto e a sua marca, uma vez que não seria ecoada a interação, o engajamento e a 

comunicação com seus clientes proporcionada pelas redes sociais. 
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O antagonismo em relação à percepção da ausência nas redes sociais, se por um lado 

apresenta a “invisibilidade” da empresa, por outro, simplesmente afetaria “nada”, sendo 

complementado que haveria uma implicação futura apenas em relação ao aprendizado. Tal 

aprendizado seria um pré-requisito, ou um facilitador, de um possível caso de sucesso, fruto 

da experimentação e vivência proporcionada pelo mundo virtual. As organizações, que 

declararam não sofrer tamanha pressão quanto às demais, têm a oportunidade de avaliar o 

cenário fora do “olho de furacão”, observando-o de maneira externa. Assim, não estão sob a 

influência de fatores motivacionais e emocionais. Mesmo assim, os gestores observam a 

importância de a instituição se manter atualizada em relação às novas tecnologias, nesse caso, 

as redes sociais, acompanhando as tendências e preparando-se para o futuro, com a 

experiência adquirida nos dias atuais.  

 

Nesse caso reforça-se o que foi apreciado por Culnan, McHugh e Zubillaga (2010) a 

respeito da importância do aprendizado proporcionado pelas redes sociais e de saber como 

utilizá-lo em novos empreendimentos virtuais. 

 

Ainda no que se refere à ausência das empresas nas redes sociais, a retórica da “perda 

de oportunidade” foi uma constante, atingindo 85,71% dos casos, em especial pelo fato de que 

as pessoas participam das redes sociais porque querem e não porque são forçadas ou 

induzidas. Isso faz com que o valor da participação dos usuários seja potencializado, e mesmo 

quando há críticas que sejam expostas por meio das redes sociais, há a possibilidade de 

revertê-las, podendo até chegar à fidelização desses clientes. Essa oportunidade, embora a 

princípio pareça algo nocivo – crítico à empresa ou às suas atividades – permite que a 

empresa se pronuncie através da interação direta com o seu público para explicar, ponderar, 

responder ou ampliar o conhecimento dos usuários daquela rede sobre si. 

 

Observou-se que o entendimento das agências virtuais sobre as redes sociais, embora 

mais técnico, é semelhante ao das empresas. Na ótica das agências de comunicação, a rede 

social “permite uma relação direta com o consumidor; ela materializou uma coisa que sempre 

foi muito discutida em relação à internet, que é a mídia one-to-one, literalmente de mão dupla, 

diferente das mídias tradicionais”. Além disso, na opinião dessas agências, surgiu a 

oportunidade de concluir um mix de mídia, expandindo nas mídias sociais, de maneira menos 

custosa, com um tempo de resposta mais rápido, e com uma mensagem que possui alcance 

maior e “chega mais longe”. 
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Outra agência, por sua vez, aborda a mídia customizada, mas de forma controvertida, 

expõe as redes sociais como uma mídia de um para muitos, pois, segundo ela, a partir daí, 

poderá tratar os casos, na medida em que aparecerem, de forma apropriada. A rede social 

assim passa a ser “uma vitrine virtual”. 

 

Pode-se notar que, para todas as empresas, a oportunidade de interação com diversos 

públicos reforça a importância da utilização das redes sociais pelas organizações.  

 

Como se pode observar, o entendimento pelas instituições sobre redes sociais é 

bastante diversificado, podendo muitas vezes se complementar. Cabe mencionar o 

antagonismo observado em relação à ausência das empresas nas redes sociais, que pode 

denotar o grau de preparo, ou de importância, que as empresas possuem em relação às redes 

sociais interativas, não havendo, portanto, um consenso nessa questão.  

 

4.2 O Aprendizado nas Mídias Sociais 

 

As organizações começam a perceber a necessidade de adquirir experiência para 

trilhar os caminhos virtuais, ora disponíveis também por intermédio das redes sociais. A 

vivência, ainda que negativa, pode ser de grande valia no planejamento e na estruturação das 

ações nas redes sociais. 

 

4.2.1 A Experiência das Organizações 

 

Três organizações12 se destacam em relação ao seu desempenho e histórico junto às 

redes sociais: duas das organizações entrevistadas tornaram-se referência em seus segmentos 

e uma terceira está entre as 10 empresas mais digitais no Brasil. Nesses casos, houve a 

preocupação em se aprender com as novas mídias sociais e, mesmo eventuais insucessos, ou 

pouco sucesso, foram tratados como experiências válidas e revertidos de forma positiva no 

processo de aprendizagem. As empresas seguiram o que fora preconizado por Culnan, 

McHugh e Zubillaga (2010) que trata a capacidade de aprender com o conteúdo gerado pelo 

cliente como um dos elementos que devem ser levados em consideração para a 

                                                           
12 Outras empresas também podem ser referências ou serem premiadas, no entanto esses reconhecimentos não 
foram mencionados durante as entrevistas. 
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implementação de uma mídia social. A partir deste pensamento, as empresas desenvolveram 

as suas áreas digitais, conforme descrito a seguir. 

 

Melhorias e adaptações foram realizadas, seja no produto ou serviço, ou mesmo na 

maneira de atuar nas redes sociais, de forma a atender as expectativas do cliente e explorar de 

melhor modo o potencial das empresas nesse segmento virtual.  

 

A preparação de equipes especializadas, que conjuminavam o conhecimento 

institucional e a experiência nas mídias sociais adotadas, foi fundamental para o sucesso 

dessas organizações. Dessa forma, o fator tempo era minimizado e os usuários recebiam o 

retorno de suas solicitações em um tempo aceitável por eles, que poderia variar de acordo 

com a rede social utilizada. Um ponto que merece ser citado é a capacitação dessa equipe, que 

permitia um alto grau de atuação junto aos clientes e não necessitava de aprovação superior 

até um determinado nível, o que reduzia o tempo de resposta. Obviamente, na necessidade 

dessa aprovação, os procedimentos previamente programados garantiam um rápido retorno ao 

cliente. 

 

A preocupação com o fator “cliente” também foi expresso por Culnan, McHugh e 

Zubillaga (2010) como mais um fator relevante para a construção de comunidades, uma vez 

que é necessário entender o seu público e fazê-lo estar engajado. Segundo os autores, o 

público precisa se identificar com a comunidade e, para tanto, as organizações mencionadas 

buscaram se capacitar e, paralelamente, criar um ambiente favorável ao cliente e à sua atuação 

digital, permitindo uma aproximação mais transparente e amigável com o seu cliente. 

 

Complementando os três elementos citados por Culnan, McHugh e Zubillaga (2010) 

está a decisão consciente de sua entrada na rede social e todo o seu estudo inerente a esta 

entrada. Nesse sentido, de acordo com essa questão, para se prepararem para esse novo 

ambiente, as organizações efetuaram benchmarks, estudos de mercado, avaliações de 

segmentos/setores, entre outras análises. Com base nessas informações, as empresas entraram 

paulatinamente no cenário virtual, efetuando testes e liberando conteúdo na medida em que se 

preparavam para o atendimento em massa do seu público. Nesse contexto, foram observados, 

também, a concorrência e o que já era falado da empresa nas redes sociais e na internet como 

um todo. Uma das organizações mencionadas se surpreendeu ao descobrir a existência de um 

blog que “respondia” extraoficialmente pela empresa. Nessas pesquisas, muitos pontos 
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negativos e também positivos foram levantados e permitiram às empresas prepararem uma 

estratégia de atuação nas redes sociais. Afinal, a sua presença na internet já existia. 

 

Vale sublinhar que a presença das empresas na internet pode ser proveniente de 

quaisquer atores por intermédio de websites, correntes de mensagens eletrônicas (ou mesmo 

spam), blogs, mídias sociais, ou qualquer forma de expressão que mencione a organização no 

cenário virtual. 

   

As empresas tiveram que aprender a trabalhar com os clientes provenientes dessas 

novas mídias, seu timing, comportamento e saber se portar nas diferentes situações e pressões 

decorrentes de um ambiente dinâmico e poderoso, cujas ações podem ser amplificadas em 

instantes e causar repercussões imediatas. 

 

Por outro lado, as três organizações que estão iniciando esse contato com as redes 

sociais têm a ciência de que ainda “há um longo caminho a percorrer”. Para essas 

organizações, observa-se que, inicialmente, os controles existentes ainda são inócuos, sendo 

exclusivamente baseados no que as ferramentas sociais propiciam, sem haver controles 

próprios específicos.  

 

Duas empresas tiveram um comportamento inabitual, uma vez que utilizavam as redes 

sociais apenas como um canal de informação e não propriamente de relacionamento. Em uma 

delas, o relacionamento era realizado entre seus integrantes e não fundamentalmente entre a 

empresa e seus integrantes. Seu universo de usuários era limitado pela quantidade de clientes 

que possuía em suas atividades corporativas, embora estivesse aberto para acesso por outros 

perfis, como imprensa e demais interessados. A outra empresa basicamente utilizava links em 

suas redes sociais com chamadas com o resumo de notícias ou teasers13 para direcionar seus 

leitores para o seu site, uma vez que seu objetivo era aumentar os pageviews14, com vistas a 

gerar maior lucro com propaganda. O relacionamento per se, nesses casos, estava em segundo 

plano. 

 

                                                           
13 Recurso utilizado pela empresa para instigar a curiosidade do cliente, nesse caso utilizando-se a frase “Ver 
mais...”. 
14 A instituição buscava a visibilidade do site por meio das visitas a ele contabilizadas. 
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Esse comportamento mostra que não há um padrão no que se refere à utilização das 

redes sociais pelas empresas e na sua relação direta com o seu público. Embora a grande 

maioria possa seguir o que poderia ser considerado um padrão, na busca da criação do 

relacionamento com o cliente, há exceções que retratam essa dissonância, nesse caso 18,18% 

das onze empresas destacadas (excetuando-se as agências de comunicação, que possuem um 

viés profissional de atendimento voltado para o mercado digital). 

 

Cabe ressaltar, que as empresas que já possuíam alguma experiência com o mundo 

virtual, seja através de outras redes sociais, como o Orkut, ou aplicativos como o Second Life, 

tiveram melhor adaptação e preparo para o momento atual das redes sociais. Esse ponto, 

inclusive foi mencionado por uma empresa, no sentido de que, atualmente, as redes são uma 

ferramenta de aprendizado, uma forma de estar atualizado e ativo – em contato – com o seu 

público, mas, principalmente, de se preparar para o futuro e para os próximos passos do 

mundo virtual.  Esse pensamento é corroborado por outras instituições quando mencionam 

que uma empresa que já tinha essa preocupação “fez a migração [para outra rede social] mais 

rápido (...), adquiriu experiência”. 

 

Como se pode observar, o jogo Second Life, mencionado por Ramalho (2010), foi um 

divisor de águas e uma experiência que se tornou valiosa para as empresas, embora frustrante 

para muitas. Algumas delas chegaram a investir um montante elevado de recursos financeiros. 

 

Assim, 50% das empresas manifestaram que não confiam nas instituições que são 

plataformas das redes sociais, haja vista o surgimento constante de novas plataformas de 

aplicativos de internet, fenômenos tecnológicos, entre outros, tendo ainda como esteio as suas 

experiências anteriores no mundo digital.  

 

Devido à rapidez desse mercado, grande parte das empresas entrevistadas não 

planejam suas atuações no mercado digital em longo prazo, ou fazem esse planejamento por 

ações. O máximo que se permitem planejar, usualmente, são seis meses – para uma mudança 

mais “radical”, segundo uma dessas empresas –, sendo que o acompanhamento e avaliação 

dessas ações são mensais e, em alguns casos, diárias. 

 

É importante observar que cerca de 50% mencionam a dificuldade de se manterem 

atualizadas com as redes sociais. A própria expressão “haja aprendizado”, ressaltada em 
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entrevista, já denota a importância e a preocupação das empresas com essa questão. Nesse 

ponto, as empresas citam que, enquanto ainda está aprendendo o uso de uma ferramenta, ela 

já apresenta novas características, e já existem novas redes disponíveis. Esse ponto – o 

crescente surgimento de novas redes no pulso da internet – coincide com o que foi ressaltado 

por Smith, Fisher e Yongjian (2012). A grande interrogação é saber qual caminho percorrer, 

ou quais mídias sociais escolher, sem nenhuma garantia de que elas irão se sustentar ou se 

serão adotadas pelos seus públicos ao longo do tempo. O próprio ambiente dinâmico existente 

na internet, mencionado no capítulo 2, obriga as empresas que investirem nesse cenário a 

acompanharem as tendências e a evolução da tecnologia. 

 

Apenas três entrevistados mencionaram espontaneamente a questão da mobilidade da 

internet – e consequentemente das redes sociais –, e da possibilidade de divulgação da 

informação e relacionamento com os atores por meio dos dispositivos móveis. Para um desses 

entrevistados, um dos grandes desafios para uma rede social, como o Facebook, é dispor de 

espaço, ou mesmo de uma forma, para propaganda, dadas as limitações de alguns desses 

dispositivos, como o celular, por exemplo. Esse ponto está coerente com o que foi 

apresentado por Shankar et al. (2010). 

 

4.2.2 O Conhecimento do seu Público (As Oportunidades) 

 

Um aspecto que sobressaiu nas pesquisas realizadas tanto com as organizações, como 

nas agências, foi a possibilidade de conhecer o cliente. A interação propiciada pelas redes 

sociais viabiliza essa ação. 

 

As organizações mencionam que as mídias sociais permitem realizar pesquisas mais 

rápidas, de maior alcance e de menor custo por meio dessas redes. Assim, ao invés de gastos 

elevados com pesquisas offline, o meio digital viabiliza a realização de pesquisas praticamente 

de forma instantânea em um território abrangente para um público selecionado ou mais 

diverso, dependendo de como a empresa desenvolverá essa atividade nas redes sociais. 

Algumas empresas possuem páginas institucionais, por produto e/ou serviço disponibilizado 

por meio de diversos canais e de diversas redes, o que permite a segmentação, por exemplo, 

em: publicações, estações de rádio, canais de televisão, programas com interação com 

público, ações institucionais, atividades diversas nas redes sociais, entre outras possibilidades.  
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Percebeu-se um contraponto interessante entre duas empresas que abraçam, em seu 

público-alvo, pessoas da terceira idade. Por um lado, uma dessas empresas considera que seus 

assistidos – que chegam a ter uma idade bem avançada (podendo contemplar pessoas acima 

de 90 anos) – não acessam as redes sociais, enquanto que outra, cujos clientes são fãs de 

comunicadores, no entendimento da empresa, solicitam aos seus familiares ou amigos 

próximos que entrem nas redes sociais e/ou os ensine a utilizá-las para que possam participar 

de promoções ou ações que ocorrem nessas mídias sociais. Curiosamente, identificam essas 

ações como uma forma de inclusão digital propiciada por eles. Vale sublinhar que as ações 

decorrentes de cada organização são diferentes, visto que uma delas basicamente transmite 

informações aos seus clientes e a outra busca envolvê-los em suas atividades cotidianas, 

fazendo com que a participação de seu público seja parte de uma rotina e, assim, se construa – 

com esse engajamento – um relacionamento sólido. Neste último caso, existem ações que 

acontecem apenas no ambiente virtual, embora haja ainda forte resistência em alguns setores 

da organização, que preferem os meios considerados tradicionais, utilizando-se de 

atendimento telefônico ou envio de cartas para apoio às atividades promocionais. 

 

Outro ponto levantado foi o comportamento diferenciado dos usuários quando 

interagem com a empresa por meio das redes sociais. As organizações observaram que essa 

interação permitia conhecer um cliente mais participativo, menos formal, aberto ao 

envolvimento com a marca, mais sincero e engajado. Talvez influenciados pela força de sua 

voz nesse ambiente, mas de uma maneira interessada não apenas em partilhar suas 

informações, posturas e ideias, mas em aguardar um retorno da empresa. Essa postura 

delineada, segundo essa percepção, apresentava resultados diferentes em relação ao contato 

presencial ou por intermédio de outros canais, como atendimento telefônico (uma postura 

mais defensiva) e mensagens eletrônicas. Para organizações que possuem funcionários e 

colaboradores entre seus fans e seguidores, eles se apresentavam mais à vontade, despojados, 

pois ali estavam “sem o crachá”, o que tornava mais interessante e produtiva essa interação e 

seu engajamento. Esse aspecto é levantado por Kaplan e Haenlein (2010) quando sugerem 

que as empresas, entre os pontos para serem sociais, devem ser mais informais, lembrando 

que as pessoas do outro lado são como elas.   

 

Culnan, McHugh e Zubillaga (2010) sublinharam a independência do usuário e de sua 

participação voluntária nas redes sociais. Essa questão foi observada pelas organizações 

entrevistadas que entenderam que o fato de os participantes das redes sociais das organizações 



60 

 

estarem presentes por quererem participar daquela comunidade, uma vez que estão lá por 

vontade própria, sem nenhuma obrigação, torna essa interação valiosa para ambos, sendo uma 

excelente oportunidade de troca, de interação, de conhecimento, de oportunidade para todos.  

 

Sabendo tirar proveito dessa interação, as organizações procuram engajar esses 

internautas e construir laços sociais fortes, com oportunidade de criar seus “embaixadores da 

marca”, defensores e replicadores da marca no ambiente online, podendo ser desdobrado 

também para o ambiente offline. 

 

Para engajar seu público, as empresas buscam atuar nas três redes sociais ora em 

estudo, desempenhando diversas ações e disponibilizando conteúdo, como os exemplos 

apresentados no Quadro 4, mencionados por essas organizações: 

 

Rede Social Ações realizadas pelas Organizações 

 

 

 

Facebook 

Promoções para engajamento do internauta (integradas ou não com mídia offline); criação de 

fan pages; divulgação de conteúdo; elaboração de concursos culturais; estabelecimento e 

manutenção do relacionamento com o cliente; disponibilização de posts diários para 

compartilhamento; criação de aplicativos de player, elaboração de quiz interativo; 

desenvolvimento de aplicativos de foto e vídeo; realização de campanhas de produtos; 

esclarecimento de dúvidas do cliente; realização de pesquisas interativas; entre outros. 

 

 

Twitter 

Promoções (integradas ou não com mídia offline); divulgação de conteúdo, dicas e eventos; 

encaminhamento de links para outras redes sociais ou mídias; envio de notícias; disseminação 

de informação; divulgação das demais plataformas; realização de concursos culturais; 

esclarecimento de dúvidas pontuais do cliente; uso como SAC interativo (atendimento ao 

cliente); realização de pesquisas interativas; entre outros. 

 

 

YouTube 

Repositório de vídeos de TV corporativa, anúncios, entrevistas, campanhas institucionais, 

dicas de consumo e segurança, dicas de uso de produtos, depoimentos, e aulas; criação de 

brand channels; realização de promoções e concursos culturais (integradas ou não com mídia 

offline); disponibilização do conteúdo das ações offline; divulgação de vídeos de treinamento e 

de toda a linha de produtos; entre outros. 

Quadro 4: Utilização das Redes Sociais pelas Organizações Entrevistadas 
 

As atividades apresentadas, como se pode verificar, estão em consonância com o que 

foi delineado por Smith, Fisher e Yongjian (2012) e apresentado no Quadro 1. 
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4.3 A Visão das Agências de Comunicação 

 

Para este trabalho são denominadas de “agências virtuais” aquelas que trabalham no 

segmento de internet, em especial no desenvolvimento, com seus clientes, de um 

relacionamento com o mercado por meio de redes sociais na internet. Embora existam 

empresas de consultoria voltadas para o atendimento de redes sociais, este estudo limitou-se 

às agências aqui mencionadas. 

 

Todas as agências entrevistadas desenvolvem atividades para seus clientes no mundo 

virtual por intermédio das redes sociais, tendo vasta experiência em ações junto ao Facebook, 

Twitter e YouTube, entre outras. 

 

Foram observadas duas formas de atendimento ao cliente. Uma realizada entre uma 

agência de conteúdo, voltada para mídias sociais, que desenvolve um trabalho conjunto com 

uma agência de comunicação, e outra de agências de comunicação que englobam o que 

denominam a “disciplina” das redes sociais. 

 

Independente do tipo de atendimento, todas as agências foram assertivas ao informar 

que as empresas já estão presentes nas redes sociais, seja por meio de reclamações, elogios, 

buscas, opiniões e diversas outras formas de manifestação de diversos atores, que podem ser, 

entre outros, clientes, concorrentes, curiosos que buscam informações, fornecedores, 

membros de comunidades e veículos de comunicação. 

 

Ressalta-se que, em muitos casos, o aprendizado sobre redes sociais nas organizações 

pode ter ocorrido com o apoio de agências virtuais, por meio de ações realizadas em conjunto. 

 

Em ambos os casos, foi observado que o trabalho de desenvolvimento de ações 

organizacionais nas redes sociais – assim como a decisão de entrar nas redes sociais – deve 

ser desenvolvido em conjunto com o cliente. O trabalho independente, sem a participação do 

maior interessado, o cliente, não retratará, na maioria dos casos, a efetiva realidade dessa 

empresa e o seu envolvimento no segmento virtual. 

 

Assim, foi retratada a importância das ações serem desenvolvidas nessa parceria entre 

agência e empresa para a credibilidade e confiabilidade das atividades desenvolvidas e das 
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empresas estarem à vontade nessas atividades nas redes sociais. Dessa maneira, as empresas 

se envolvem nas ações trabalhadas em conjunto com as agências, repercutindo essa 

transparência junto aos seus usuários.  

 

O planejamento estratégico digital, conforme mencionado pelas agências, pode ser 

inteiramente definido pelo cliente, em especial quando possui uma área para este fim; 

compartilhado com a agência, o que ocorre na maioria dos casos em que uma agência é 

acionada; ou pela agência com o aval do cliente, o que pode o distanciar de sua identidade 

digital. As próprias agências preferem trabalhar, discutir e planejar as ações nas redes sociais 

de maneira integrada com o cliente. Alguns clientes, em especial de grande porte, ou 

multinacionais, podem ter regras de atuação definidas para esse meio, devendo a empresa e a 

agência adaptarem as oportunidades e ações para cada caso. 

 

Kaplan e Haenlein (2010) e Susarla, Oh e Tan (2012) destacam a importância das 

agências das organizações no universo virtual e a sua participação com seus clientes no apoio 

e definição de atividades nas redes sociais. Ainda que as empresas não trabalhem com 

agências de comunicação, é sugerido que as organizações possuam uma área para o 

tratamento dos assuntos digitais das empresas. 

 

As empresas entrevistadas passaram a observar um novo tipo de comportamento do 

cliente. Com as redes sociais é enfatizada a participação do consumidor no dia-a-dia das 

empresas, o aumento do poder de sua voz, que faz com que suas manifestações – elogios, 

críticas ou quaisquer outras – sejam escutadas pelas empresas e respondidas de forma 

interativa para o cliente e observadas pelos demais integrantes da rede social daquela 

organização. O contato é contínuo, uma vez que é estabelecida uma conversa aberta entre as 

partes, com a intervenção de outros nas questões discutidas. Assim, delineia-se uma nova 

forma de agir das organizações, saindo de um formato de mídia, onde se falava para muitos 

nas mídias tradicionais (propaganda em televisão, spots de rádio, anúncio em revistas, 

outdoors, busdoors, panfletos, banners, merchandising, entre outras), para uma mídia de 

massa, com um viés personalizado. Essa customização se dá pela interação proporcionada 

pela mídia social, mencionada no subitem anterior.  

 

Cabe ressaltar que existe a ciência das empresas, de que essa interação que ocorre nas 

mídias sociais é diferente dos serviços de atendimento ao cliente (SACs), normalmente 
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realizados por telefone ou mensagem eletrônica (e-mails), já que, apesar de serem para um 

determinado cliente, sua repercussão terminava junto com o contato, não sendo uma relação 

aberta – no que tange à ação e reação dessa interação – para os demais consumidores. Com a 

rede social a transparência da relação passa a ser cada vez mais exigida com o envolvimento 

(ou o engajamento) daqueles que, de alguma forma, interagem com a organização, suas 

marcas, seus produtos e serviços. 

 

As agências tendem a apresentar para os seus clientes, em função da ampla “bagagem” 

e experiência adquirida, as oportunidades, orientações e apoio em relação às redes sociais, 

auxiliando-os também a gerar valor para sua marca. Ainda assim, destacam que não há uma 

fórmula certa para o desenvolvimento das redes sociais das empresas, especialmente por se 

tratar de um cenário dinâmico, inovador e rápido. Essa questão já havia sido prenunciada por 

Kaplan e Haenlein (2010) e Susarla, Oh e Tan (2012). Dessa maneira, uma ação bem sucedida 

de uma determinada organização pode não obter o mesmo resultado em outra empresa. 

Fatores internos das organizações, como a resistência das empresas ou de determinados 

setores, a falta de preparo, a desconsideração da necessidade de ouvir e responder os clientes, 

entre outros, também podem influenciar as ações realizadas.  

 

O aprendizado é tratado pelas agências como uma das maiores virtudes para o sucesso 

nas mídias sociais, pois ele provém da experimentação e do erro que pode se transformar em 

acerto. Essa conversão positiva pode se transformar em uma força motriz para o 

empreendimento em novas frentes que venham a surgir no mundo virtual, no entanto, também 

é passível de ser observada e acompanhada pelos stakeholders das empresas, como 

aprendizado dessas organizações. 

 

Nas redes sociais há a constante interação e envolvimento do cliente com a empresa, o 

que permite a manifestação dessa organização de uma forma razoável com esse cliente, 

criando mais uma forma de comunicação com o seu público. 

 

O pensamento uníssono de que as empresas, queiram ou não, já estão na internet, faz 

com que as agências tratem a entrada nas redes sociais pelas empresas como uma grande 

oportunidade de escutarem o seu público e terem a oportunidade, senão de resolver uma 

questão, ao menos minimizá-la e, assim, buscarem conquistar seus clientes. Nessa tentativa, o 

cenário ideal é aquele em que as empresas conseguem criar os “embaixadores da marca”, que 
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são aqueles que defendem a empresa de maneira independente, ou seja, foram efetivamente 

conquistados pela organização. Essa atuação torna-se mais complexa quando é considerada a 

velocidade e o alcance viabilizados pela internet. 

 

Kaplan e Haenlein (2010) observaram que antes das redes interativas as empresas 

sempre tiveram o controle da informação disponibilizada sobre elas. Nesse sentido, todas as 

agências explicitaram essa questão da maneira descrita a seguir. As agências observaram dois 

momentos distintos referentes ao surgimento das redes sociais virtuais, que chamaram de 

“antes” e “depois”. O “antes” compreendia o momento anterior às redes sociais em que havia 

o suposto controle por parte das empresas sobre as informações disseminadas sobre si. As 

mídias eram de uma única via e os contatos controlados, sendo utilizadas as propagandas 

como ponto forte e as mídias consideradas tradicionais como revistas, televisão e outdoors. 

Com as redes sociais as pessoas ganharam poder, pois se tornou possível disseminar 

rapidamente uma informação, sem custo ou de forma muito barata, para uma ampla gama de 

usuários. Com isso, a voz dessas pessoas foi amplificada. As empresas tiveram que se render 

e aprender a viver no mundo virtual. Surge, então, o que as agências consideram de o 

“depois”, quando o relacionamento através do engajamento de pessoas nas redes sociais 

tornou possível para as empresas entrarem no jogo virtual e efetivamente conversarem com 

seus clientes, de uma maneira diferente de um serviço de atendimento telefônico, pois há a 

real interação e o engajamento de todos. Esse engajamento e inspiração dos consumidores 

foram considerados por Foster, Francescucci e West (2010). O controle da informação já não 

mais pertencia às empresas, conforme mencionado por Kaplan e Haenlein (2010). O controle 

já transpassava pelas mãos dos usuários dessas redes. 

 

Uma das agências posicionou o que considera de usuários temporários. De nada 

adianta possuir um grande número de fans ou seguidores se eles não estiverem engajados, 

conforme citado por Foster, Francescucci e West (2010). Esse número pode conter uma 

grande quantidade de usuários inativos, que viraram fans ou seguidores em função de uma 

determinada ação realizada pela empresa ou por um interesse particular que não se solidifica 

durante o tempo. Pode ocorrer também em função de situações sazonais ou pontuais. Dessa 

maneira esses usuários, embora presentes em uma base de dados, não estão participativos nas 

novas ações daquela empresa, sendo apenas um número que pode ser interpretado 

erroneamente pelas organizações. 

 



65 

 

4.4 Os Valores das Redes Sociais 

 

4.4.1 As Expectativas Geradas pelas Redes Sociais 

 

As empresas observaram que, independente de sua vontade, já estavam presentes nas 

redes sociais. Para algumas, essa foi uma das razões que motivou sua entrada nessas redes, 

para outras, mesmo que outros elementos estejam associados à sua entrada, esse foi um fator 

significativo para o início de um contato com seus clientes pelas redes sociais. Fato é que as 

empresas presentes nesse estudo, em momentos diversos, fizeram essa opção e buscaram 

ouvir e interagir com seus clientes, à sua maneira, entendendo que esse seria um contato 

diferente dos tradicionais serviços de atendimento ao cliente (SACs) ou dos canais “Fale 

Conosco”, normalmente disponíveis por telefone ou mensagem eletrônica, conforme 

mencionado anteriormente. 

 

O valor percebido pela empresa em relação ao uso das redes sociais pode ser medido 

de diversas formas. As respostas apresentadas pelos entrevistados apresentaram similaridades 

com os aspectos apresentados por Culnan, McHugh e Zubillaga (2010) e Deloitte (2010) e são 

apresentados a seguir. 

 

Durante o processo decisório, no que tange à participação dessas empresas, foram 

manifestados os valores ou benefícios esperados com seus objetivos de negócios, conforme 

apresentado no Quadro 5: 
 

Valores / Benefícios Esperados Descrição 

Presença controlada nas redes sociais 

A empresa “tem que estar lá”, acompanhar o que 
falam e aproveitar as oportunidades. Uma organização 
não pode perder os insights que surgem das redes 
sociais e o momento de se posicionar frente a 
determinadas situações. 

Aprendizado no mundo virtual 

Foi tratado pela maioria dos entrevistados como um 
dos pontos cruciais para a sobrevivência no mundo 
virtual, em especial devido às rápidas movimentações 
do cenário da internet, novas tecnologias e adaptações 
de seus conteúdos nos diversos formatos exigidos 
pelas redes sociais e pela própria evolução das 
diferentes tecnologias (como telefones móveis, 
tablets, etc.). A organização que adquire experiência 
nas redes sociais passa a trabalhar com maior 
desenvoltura nos novos desafios que encontra nesse 
segmento e, mesmo que não obtenha o sucesso 
esperado, estará mais bem preparada para mudar 
inclusive para novas plataformas de redes sociais. Seu 
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Valores / Benefícios Esperados Descrição 

planejamento e atuação tendem a ser mais bem 
explorados. 

Manutenção da reputação 

Manutenção das boas práticas da empresa; de seu 
nome e do conceito já adquirido no mercado. Quando 
é citada, observa-se a preocupação de manter o bom 
nome no cenário virtual, e as incertezas ocasionadas 
pela tecnologia, além da rapidez e abrangência que 
podem afetar a imagem da empresa, podem aparentar 
uma sensação de insegurança. Tal fato, por vezes, 
pode apresentar-se como uma resistência no 
desenvolvimento de ações nas redes sociais, ou 
atividades centradas para blindar a marca. 

Visibilidade da marca / Branding 
Divulgação da marca; considera o trabalho elaborado 
para posicionar sua marca, produtos e/ou serviços. 

Aumento de vendas / Geração de receita (publicidade) 

Seja a transação direcionada para pontos de vendas 
(PDVs), parceiros, site próprio ou por intermédio de 
comércio eletrônico (e-commerce). Difere-se da 
captação de clientes, pois este item visa a venda 
especificamente. 

Criação de um novo canal comercial / prospecção 
Destinado a atender um público específico, com maior 
alcance, de forma rápida e menos custosa 

Captação de clientes 
Provenientes das ações desenvolvidas ou prospecção 
de novos consumidores em função da exposição nas 
redes ou das informações nelas prestadas. 

Promoção de produtos e/ou serviços 

Utilização da estrutura das redes sociais para 
lançamento de produtos e serviços, disputa com a 
concorrência, aumento do market share e (re) 
posicionamento de sua marca, associada aos seus bens 
de consumo e aos serviços. 

Criação de um canal de relacionamento 
Estabelecimento de um novo canal de contato com o 
seu cliente por meio das redes sociais. 

Pesquisa de opinião imediata com amplitude 
Realização de pesquisas com os participantes da rede 
de maneira imediata e com amplitude, visando atingir 
um grande número de pessoas e um rápido retorno. 

Fidelização 
Manutenção dos clientes sempre presentes e atuantes 
nas redes sociais e junto às suas marcas, e criação de 
embaixadores da marca. 

Veículo de mudança social 
Desenvolvimento de ações que possibilitem a inclusão 
social e o desenvolvimento de nichos específicos. 

Melhor conhecimento da base de clientes 

Busca do conhecimento sobre o público daquela 
empresa, da compreensão de suas preferências, 
atitudes e como ele aceita a marca. Possibilita 
localizar e trabalhar novos embaixadores da marca. 

Aumento da audiência virtual 

Captação de usuários especificamente para suas redes 
sociais para ações e atividades online e offline. Não se 
tornarão clientes daquela empresa necessariamente, 
podem ser replicadores de informação e experiências. 
Podem incluir usuários temporários. 

Quadro 5: Valores / Benefícios Esperados pelas Empresas Entrevistadas 
 

Cabe ressaltar que o estudo considerou mais de uma resposta por empresa 

entrevistada, conforme apresentado no Gráfico 2. As respostas foram aleatórias, sem indução, 

ou seja, não foram apresentadas opções e os entrevistados responderam espontaneamente em 
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função de suas experiências e conhecimento. Fato este que apresenta algumas diferenças em 

relações a eventuais comparações com outras fontes. 

 

 

Gráfico 2: Fatores Motivacionais para Adoção de Redes Sociais Virtuais (Empresas) 
Fonte: Elaboração do Autor.  

 

Pelo Gráfico 2, observa-se que o item Visibilidade da marca / Branding, seguido 

pela Criação de um canal de relacionamento, apontam como os maiores fatores 

motivacionais para a adoção das redes sociais virtuais, sendo Fidelização e Veículo de 

mudança social os motivos que possuem menor peso. No entanto, isso não significa que estes 

últimos fatores mencionados não sejam levados em consideração pelas empresas, mas, sim, 

que outros pontos foram priorizados na decisão para a utilização das redes sociais. A 

Visibilidade da marca / Branding está bastante associada com a Presença controlada nas 

redes sociais, que se apresenta junto com o Aumento de vendas / Geração de receita 

(publicidade) e Pesquisa de opinião imediata com amplitude. 

 

Cabe observar que o item Visibilidade da marca / Branding, quando agrupado com o 

seu ulterior Criação de um canal de relacionamento, tende a propiciar o item seguinte 

Presença controlada nas redes sociais. No entanto, para que isso ocorra, será necessário um 

empenho da organização para estimular o engajamento dos atores interessados e o 

treinamento adequado de seus profissionais para atuar nessa interação que será gerada no 

meio digital. 
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Observou-se que as empresas acham importante o Aprendizado no mundo virtual, 

no entanto, ele não é um fator motivador para as empresas criarem um ambiente nas redes 

sociais. Elas priorizam outros fatores e, a partir dessas outras prioridades, começarão a 

adquirir – ou ampliarão – a sua experiência como consequência desse movimento e não como 

objetivo de entrada nas redes sociais. O mesmo ocorre com a Fidelização, tão importante e 

desejada em diversas estratégias de mercado das empresas. Nesse caso, esse item pode ser 

fundamental como resultante de ações das organizações, mas não se apresentou como um 

item que motive a entrada de uma empresa nas redes sociais. A partir de sua entrada nessas 

mídias, utilizando-se dessas redes, esse item pode ter um valor diferenciado para a empresa, 

embora não seja um fator intrínseco para a utilização das redes sociais. 

 

Quando são adicionadas as considerações elencadas pelas agências virtuais, conforme 

o Gráfico 3, observa-se que essas agências priorizaram de maneira uníssona os itens 

Aprendizado no mundo virtual, Pesquisa de opinião imediata com amplitude, Presença 

controlada nas redes sociais, Criação de um canal de relacionamento e Visibilidade da 

marca / Branding. 

 

 

Gráfico 3: Fatores Motivacionais para Adoção de Redes Sociais Virtuais (Empresas e Agências) 
Fonte: Elaboração do Autor.  

 

Interessante observar que esse consenso denota uma gama de oportunidades 

proporcionada pelas redes sociais e de expectativas que podem ser delineadas junto aos seus 
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clientes no desenvolvimento de ações no mundo digital. Outros pontos ainda foram abordados 

pelas agências, embora sem essa consonância. 

 

Os aspectos apresentados pela Deloitte (2010) consideraram primordialmente 

Aumentar a reputação da marca e Gerar mais marketing boca-a-boca como fatores mais 

procurados pelas organizações, enquanto que Reduzir os custos de pesquisa de marketing e 

Reduzir os custos de suporte ao cliente foram os menos considerados. 

 

Observa-se que o aspecto reputação da marca teve outra abordagem nesse estudo, 

uma vez que os fatores motivadores da menção à reputação tratavam de sua manutenção no 

ambiente online, e não no seu aumento. Houve grande preocupação das empresas em 

estabelecerem um canal adequado de relacionamento com os seus clientes e de mostrarem-se 

presentes nas redes sociais, podendo, assim, monitorar o que é falado e mediar, quando 

necessário, situações adversas, tratando de forma indireta a questão da reputação. Por outro 

lado, o item referente a pesquisas de marketing, nesse estudo, foi um dos fatores atrativos 

para as instituições entrevistadas. 

 

No estudo realizado por Culnan, McHugh e Zubillaga (2010) que considerou as 

empresas Hewlett-Packard, Coca-Cola e Walmart foram enfatizados os fatores associados a 

apoio a vendas e visibilidade (branding), atendimento ao cliente, e suporte técnico.  

Similarmente a este estudo, a visibilidade da marca alcançou um ponto de destaque. 

 

4.4.2 As Percepções das Ações Institucionais nas Redes Sociais 

 

Em uma autoavaliação, as empresas tiveram a oportunidade de explorar suas 

qualidades e pontos a desenvolver. Em suas exposições ficou evidente a preocupação em 

apresentar um quadro claro, real e suas perspectivas de investimento em atividades nas redes 

sociais dentro de suas realidades.  

 

Neste aspecto, foram comparadas e agrupadas as respostas dos entrevistados conforme 

a seguir. 

 

Três empresas consideraram que estão no início de seu contato com as redes sociais e 

que ainda são necessárias muitas descobertas nesse cenário, para se solidificarem. Suas 
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experiências ainda não são suficientes para uma grande alavancagem de “negócios” que 

tragam o que essas organizações denominaram como seus valores provenientes das redes 

sociais. Foi notado que algumas empresas “entraram tarde” devido a resistências, falta de 

oportunidades ou conhecimento sobre o assunto. As atividades nas redes sociais são tentativas 

ou “fórmulas que dão certo”, que já foram amplamente utilizadas nesses meios. Um exemplo 

desse caso é a criação de um concurso cultural de resposta simples, a ser realizado pelo 

Twitter ou Facebook.  

 

Outras três empresas e uma agência de comunicação já detém alguma experiência nas 

redes sociais, estando confortáveis em realizar determinadas situações (como ações que já 

deram certo) e, ao mesmo tempo, ainda estão muito atentas para o que acontece ao seu redor 

(há o receio da “obrigação” de estar sempre atualizada e fazer constantemente as escolhas 

certas). Essas organizações desenvolvem práticas online que venham a agregar suas práticas 

offline. Também realizam ações que só podem ser viabilizadas por meio das redes sociais, 

independente do complemento delas ou das respostas por outras mídias convencionais. Pode-

se citar como ação dessas empresas, um atendimento instantâneo ao cliente no Twitter com o 

mínimo tempo de resposta possível, de acordo com os manuais de procedimentos da empresa. 

No caso da agência mencionada, por ser ainda mais voltada para as ações de mídia offline, 

desenvolve apenas o necessário, inclusive ações complexas, mas esse cenário não é o seu 

foco. 

 

Por fim, cinco empresas e duas agências de comunicação dominam o ambiente social 

digital e investiram fortemente em capacitação e em um grupo que atendesse exclusivamente 

as mídias sociais, sendo que uma empresa, por razões próprias – e dada a tradição de sua 

marca –, ainda não desenvolveu investidas mais agressivas nas redes sociais, deixando de 

aproveitar eventuais oportunidades, para proteger a sua marca, ou seguir um código de 

conduta organizacional. Essas empresas estão atentas ao que acontece no cenário digital, 

buscando estar à frente de seus concorrentes e propiciar aos seus clientes uma experiência 

agradável de envolvimento e engajamento com a sua marca nas redes sociais. Buscam 

“embaixadores da marca”, aqueles que por si só, sem a interferência da empresa, a defendem 

de maneira intuitiva nesses ambientes e passam a também ser propagadores naturais da marca. 

Como exemplo de atividade dessas empresas está o desenvolvimento de plataformas no 

Facebook e no YouTube para promoções, ou utilização de canais especiais de divulgação e 

operação da empresa (como amplamente realizado por organizações do meio de comunicação 
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e entretenimento). As duas agências, por sua vez, buscam planejar, desenvolver conteúdo e 

propostas de utilização das redes sociais para seus clientes e parceiros, de modo a agregar seu 

trabalho e alcançar o valor esperado pelas empresas. 

 

A blindagem da marca é uma preocupação das organizações nos três cenários, tendo o 

aprendizado e o constante monitoramento das redes como panos de fundo para sua proteção 

durante suas ações nas redes sociais. Por outro lado, a sintonia entre empresa e rede social, em 

determinado momento do aprendizado, surge naturalmente e requer um compromisso de 

continuidade da própria empresa. Quando surgem os primeiros resultados dessa sintonia, os 

esforços são evidenciados como apresentado a seguir: 

  

a gente conseguiu transformar os posts negativos em, pelo menos, uma menção de 
positividade (...) então tinha gente falando assim: “poxa, não está perfeito, mas está 
botando a cara a tapa, está respondendo”  
(...)  
Olha que bacana, a gente tinha um bando de gente falando mal e já tem gente, assim, 
supondo fazer algum elogio para a empresa.  
(...) 
E aí, a partir do momento que você coloca o pé no ambiente [virtual] não tem como 
tirar. (empresa 4) 

 

Foi também observado que o fator tempo não significa necessariamente experiência 

nas mídias sociais ou na internet. Se não houver a oportunidade do aprendizado, o tempo 

despendido tenderá a ser desperdiçado. 

 

A observação do quadro apresentado pelas empresas permitiu a compreensão de 

elementos que – na construção e desconstrução do conhecimento adquirido por elas – podem 

auxiliar no entendimento organizacional de seu posicionamento, em função do momento que 

estão em relação ao mundo virtual (maturidade social), assim como no seu aprendizado 

organizacional. Esses pontos são tratados no decorrer desse estudo. 

 

4.4.3 A Maturidade Social 

 

Esse item foi fundamentado nas respostas obtidas nas entrevistas.  

 

Com base na experiência e nos diferentes tipos de comportamento das empresas em 

suas atividades no mundo virtual, em especial nas atuações junto às redes sociais, foram 

observados três momentos distintos dessas empresas, conforme apresentado no Quadro 6, que 
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resultaram em diferentes níveis de maturidade em termos de utilização, inovação e projeção 

futura de ações nesse meio. Cabe ressaltar que o termo “maturidade” refere-se ao momentum 

ora percebido por determinada organização em suas atividades e comportamento no mundo 

virtual, não significando, em nenhuma hipótese, no julgamento de suas atividades 

corporativas, ou quaisquer outras que possam ter outra interpretação. 

 

Grau Número de Organizações Características Principais 

Experimentador 

 
3 empresas 

 
 

 
• Visa conhecer o ambiente 

virtual e suas ferramentas; 
• Busca olhar de dentro para 

fora da empresa; 
• A experiência é uma meta; 
• Posição investidora. 
 

Praticante 

 
3 empresas 

 
1 agência 

 
 

 
• Visa prosperar, usando o 

ambiente virtual e suas 
ferramentas; 

• Busca olhar de fora para 
dentro da empresa; 

• A experiência é uma realidade; 
• Posição atuante. 
 

Resiliente 

 
5 empresas 

 
2 agências 

 
 

 
• Visa ir além do tradicional, 

inovar no ambiente virtual 
(“antenada”); 

• Busca o olhar externo / isento 
(fora do contexto em que a 
empresa está inserida); 

• A experiência é superada; 
• Posição marcante. 
 

Quadro 6: Grau de Maturidade Social (por nº de empresas) 
Fonte: Elaboração do Autor.  

 

O grau experimentador trata das organizações que iniciam seu contato com as mídias 

sociais, ainda receosos de seus passos, mas seguros de seu caminho. Frases como “é 

necessário”, “é o caminho certo” e “um negócio que não dá para voltar atrás” ilustram esse 

momento das empresas. Buscam conhecer o ambiente virtual e se situar nele, na intenção de 

entender o cenário e como melhor utilizá-lo a seu favor. O conhecimento das ferramentas será 

indispensável para o seu sucesso nas redes sociais. A visão das empresas é voltada “de dentro 

para fora”, ou seja, é o momento de responder a questões como: (i) como ela pode utilizar as 

redes sociais dentro de sua realidade atual a seu favor; (ii) o que determinada rede social trará 

de benefícios para a organização; (iii) o que será necessário para viabilizar esse investimento; 
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entre outras. Este grau representa o momento de investimento das organizações nas redes 

sociais, onde a experimentação poderá gerar o aprendizado necessário para alçá-la ao próximo 

grau. 

 

O grau praticante, como o próprio nome reflete, refere-se às empresas que já possuem 

experiência no mundo virtual, mesmo que não necessariamente junto às redes sociais. Por 

conseguinte, estão, teoricamente, mais preparadas do que as empresas que anteriormente não 

tiveram nenhum contato com a realidade virtual. Frases como “começar a criar uma referência 

no ambiente web” e “acompanhar tendências” ilustram esse momento das empresas. Uma vez 

que detém o conhecimento do mundo virtual, busca, com maior segurança, prosperar nesse 

segmento. O olhar “de fora para dentro da empresa” já trata de questões de seu 

posicionamento na internet, e procura responder a questões como: (i) o que estão falando da 

empresa na internet; (ii) como estão os concorrentes; (iii) o que pode ser realizado para 

melhorar a imagem ou a atuação da empresa nesse segmento; entre outras. Este grau 

representa uma posição atuante das empresas nas redes sociais, que já possuem experiência na 

internet. 

 

Por sua vez, o grau resiliente trata das organizações que vão além do que é 

apresentado tradicionalmente nas redes sociais. Buscam a inovação e marcar sua presença 

nesse segmento. São as empresas consideradas “antenadas”, buscando sempre um diferencial 

em relação às demais. Frases como “manter a satisfação plena”, “estar na ponta”, “etapa de 

maturidade”, “entender que o consumidor mudou, você precisa estar na conversa”, “criar um 

jeito para que a rede traga benefícios” e “ações diferenciadas” ilustram esse momento das 

empresas. O olhar externo deve ser isento de emoções ou envolvimentos com o momento da 

empresa. Deve ser “pensar fora da caixa”, imune às interferências do momento. É ampliar os 

horizontes e olhar fora do contexto em que a empresa está inserida. Como exemplo, o olhar 

externo busca responder a questões como: (i) o que criar como inovação; (ii) qual será o 

diferencial; (iii) que impacto será gerado nas redes sociais; entre outras. Em função da 

inovação e de boas práticas, a experiência que existia até o momento é superada com as novas 

atividades e oportunidades aproveitadas, criando uma posição marcante nas redes sociais. 
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4.4.4 O Modelo de Aprendizagem Organizacional 

 

Esse item foi desenvolvido com base nas entrevistas realizadas e visa contribuir com 

as empresas no desenvolvimento e/ou manutenção de uma plataforma virtual.  

 

O estudo aborda aspectos relacionados à experimentação, aprendizagem e ao 

enfrentamento dos desafios proporcionados pelo ambiente virtual, em especial pelas redes 

sociais virtuais. O modelo apresentado a seguir denota uma integração de diversos pontos 

abarcados durante as entrevistas. Tal modelo busca, sem ser exaustivo, evidenciar aspectos 

relevantes para o aprendizado das organizações no mundo virtual, considerando-se mais 

especificamente as redes sociais, o que não impede sua aplicabilidade frente a outros cenários 

na internet, ainda que sejam necessários pequenos ajustes. Cabe ressaltar que o aprendizado 

organizacional foi tratado como fator preponderante e primordial na opinião das empresas 

participantes desse estudo. Esse estudo leva em consideração, além do aprendizado das 

empresas entrevistadas, os três elementos citados por Culnan, McHugh e Zubillaga (2010), 

apresentados no capítulo 2.2, como base para a implementação de uma rede social por parte 

das empresas. 
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Quadro 7: Modelo de Aprendizagem Organizacional no Ambiente Virtual para Redes Sociais 
Fonte: Elaboração do Autor.  

 

O Quadro 7 apresenta três pilares distintos que se conjuminam no tempo, uma vez que 

não obrigatoriamente são sequenciais. Cada pilar resulta, ao seu final, em uma avaliação 

específica, sendo essas descritas a seguir.  

 

A avaliação de tendências realiza uma avaliação primordialmente exógena, pois 

analisa o ambiente externo à empresa, no cenário onde está inserida, e pode ocorrer 

anteriormente ao posicionamento da organização no mundo virtual. Nesse aspecto, trata da 

realização de benchmarks com outras empresas e casos de sucesso, além de boas práticas 
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existentes. Uma análise detalhada da concorrência permite a compreensão das atividades 

desempenhadas nos ambientes online e offline, além do entendimento de eventual integração 

entre essas ações. A avaliação não apenas das redes sociais, mas, também, da internet como 

um todo, possibilita estudar as diversas opções de mídias sociais disponíveis do mercado – 

estejam já consolidadas, ou ainda promissoras – e o entendimento da dinâmica da internet, 

mencionada anteriormente nesse estudo. Entender como funcionam, o que podem 

proporcionar, assim como prós e contras de seu uso pela organização podem fazer a diferença 

competitiva no mercado. O acompanhamento do cenário virtual e das novas tecnologias 

permite vislumbrar o futuro e novas oportunidades de negócio, além do que já é mencionado 

sobre a própria organização. Exemplo é o surgimento de novas mídias sociais (ou mesmo 

plataformas inéditas), a aceitação crescente da mobilidade digital e a velocidade de acesso à 

informação, entre outras. O comportamento do consumidor também deve ser elencado, visto 

que é objeto de sua estratégia. É mister entender o consumidor, como se porta e reage a 

diferentes ações e ao impacto de entrada da empresa no mundo virtual, suas expectativas e 

valores esperados. Dependendo do segmento, o consumidor pode, como ilustração, acessar as 

mídias sociais pelo telefone enquanto assiste a um filme ou desempenha qualquer outra 

atividade. Com base nas informações adquiridas será possível avaliar as tendências do 

mercado, da internet e das ações desempenhadas pelos diversos atores e que serão 

fundamentais para o aprendizado organizacional e na concretização dos próximos passos para 

implementação de atividades nas redes sociais e na própria internet como um todo (exemplo: 

websites, blogs, comércio eletrônico).  

 

Por sua vez, a avaliação do ambiente virtual possibilita os primeiros ensaios no 

ambiente virtual, seja para uma organização que ainda se habilitará nesse segmento, ou 

mesmo para aquela que deseja ampliar sua participação nesse mercado e realizar novas ações 

nas redes sociais. A escolha dos targets refere-se à definição das redes sociais a serem 

trabalhadas, assim como das ações a serem realizadas no segmento virtual. O 

desenvolvimento do projeto-piloto permitirá à empresa definir parâmetros, e estruturar a sua 

entrada na rede social de maneira paulatina, organizada e planejada. Assim, será possível 

realizar a experimentação de sua ação em um cenário real, que se dará por meio de um pré-

teste em ambiente controlado, com acesso restrito, poucos usuários, ou mesmo 

disponibilizado na internet, mas ainda não divulgado ou liberado oficialmente pela empresa. 

Dessa forma, também será possível verificar o comportamento dos usuários, dessa vez em um 

cenário real, interagindo com a empresa, e observar suas expectativas, abordagens e primeiros 
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contatos. Com o material disponibilizado até o momento, será possível realizar uma análise de 

percepção dessa ação no ambiente real; adequar processos em função da experimentação em 

andamento; planejar, adequar e capacitar as pessoas que realizarão as interações com o 

público – preferencialmente profissionais que conheçam a organização, sua forma de atuar no 

mercado e tenham experiência no trato com o público nas mais diversas formas de 

comunicação. Com base na análise de percepção e na experimentação, poderão ser levantados 

indicadores de acompanhamento que auxiliarão no balizamento dessas ações a avaliação do 

retorno esperado. Caso já tenham sido definidos indicadores iniciais, estes poderão ser 

revistos ou complementados pelos que ora serão levantados. O aprendizado dessa etapa 

permitirá a avaliação do ambiente virtual com a empresa já inserida nesse contexto. 

 

Por fim, a avaliação da atuação digital já reflete um ambiente de produção. Uma vez 

preparada para a entrada nesse cenário, deverá ser realizada a ativação dessa rede social, ou 

ação específica, por meio de divulgação e rápido e eficiente atendimento ao seu público, 

visando alcançar um número consistente de pessoas engajadas. Para tanto, o conteúdo 

dessa(s) rede(s) social(ais) será disponibilizado, com vistas à geração de uma interação – e 

envolvimento – em massa. Uma das metas, normalmente pretendida, trata da busca e do 

engajamento de usuários para que se possam realizar as ações objetivadas no planejamento 

digital. Com o sistema em produção é possível verificar se todos os processos estão 

funcionando a contento, conforme planejado e testado no item anterior, se os processos em 

atividade estão atendendo satisfatoriamente às demandas, em tempo hábil e com um retorno 

adequado dos clientes, entre outros parâmetros. Ainda que existam alguns fatores pendentes, é 

possível que haja um ajuste fino nas ações para adequar o atendimento e atingir as metas pré-

estabelecidas. É importante, nesta fase, avaliar os resultados, cruzando seus números com as 

metas mencionadas. Essa avaliação pode permitir o surgimento de novos indicadores que 

podem vir a serem utilizados para melhor entendimento da ação e na busca de melhores 

resultados. O monitoramento das ações deve ser periódico, pois, assim, será possível 

acompanhar o andamento de cada ação e realizar os ajustes necessários para o seu sucesso. 

Afora os ajustes finos citados anteriormente, eventualmente outros ajustes poderão ser 

necessários, apenas devendo ser levado em consideração que o sistema já está em produção. 

A avaliação dos resultados, o monitoramento e os ajustes também devem considerar a célula 

de atendimento, responsável pelo contato direto com o cliente. Como resultante das diversas 

variáveis apresentadas nesse nível, será possível avaliar a atuação digital da organização. 
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Nos três pilares existe, em momentos distintos, a sugestão de uma análise de presença 

da marca no mundo virtual, não apenas nas ações desenvolvidas (e controladas) nas redes 

sociais ou direcionadas ao público em outros locais como websites e blogs. Essa análise deve 

ser realizada com a maior abrangência possível para que possa ser levantado o que é 

mencionado sobre a marca, os produtos e os serviços e que não foram depositados nos canais 

disponibilizados pela organização. Com base nesse conteúdo resultante, poderão ser 

desenvolvidas premissas voltadas para a definição de uma estratégia de atuação, sempre que 

necessário. Não obstante, a empresa, os seus clientes e os seus concorrentes podem vir a fazer 

a mesma busca para conhecer melhor a sua empresa e monitorá-la. 

 

A experiência das empresas denota que as constantes avaliações não devem se apegar 

a tecnologias existentes ou mesmo a plataformas das mídias sociais, seja devido à 

perecibilidade das redes em decorrência do dinamismo da internet, do surgimento de novas 

plataformas e do movimento gerado pelos diversos atores em função de suas preferências ou 

do aparecimento de novas tecnologias.  

 

As diferentes avaliações devem ser realizadas periodicamente pelas organizações. 

Inicialmente, podem ocorrer isoladamente, no entanto, a tendência é que venham ocorrer 

simultaneamente, de maneira integrada e natural, dada a natureza imediatista e inovadora da 

internet e de suas ferramentas. 

 

Neste capítulo foram apresentados o levantamento das informações provenientes do 

estudo no campo e as discussões provenientes dessas revelações. 
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5 CONCLUSÕES 
 

Há uma inquietação em relação ao fato de a organização não estar presente nas redes 

sociais e saber o que é falado na internet, principalmente se forem críticas, para que eventuais 

problemas possam ser sanados ou amenizados. A noção de que a ausência da empresa nesse 

espaço pode repercutir de maneira negativa é compartilhada por grande parte das 

organizações, muito embora percebam que não basta estar presente nas redes sociais, é 

necessário ativar essas redes e saber escutar o cliente, interagir e provocar seu engajamento. 

Na visão das organizações, a experiência é a base do conhecimento, e, mesmo que o sucesso 

das ações não seja garantido, ela possui grande importância na geração de insights e na 

modelagem das atividades futuras, voltadas para conquistar a atenção do público. 

 

A internet deixou de ser uma via de mão única para ser uma via de mão dupla e, se 
as empresas não se inserirem na conversa dos seus consumidores, dos seus leitores, 
ela corre o risco de perder espaço para outra mais interessante. Nosso desafio 
sempre é ser um conteúdo que seja valorizado o suficiente para entrar na conversa, 
para serem comentados, seja tweetado, seja likado, enfim, então, é estar na conversa, 
fazer parte da conversa é importante. (Empresa 7) 

 

O presente estudo buscou levantar o que move as organizações no Brasil a utilizarem 

as redes sociais virtuais. Nesse contexto, embora vários fatores fossem levantados durante as 

entrevistas, não foi apresentado um indicador genérico que denotasse a relevância de estar 

presente nas redes sociais, que possa ser utilizado como padrão de conduta. Há, por parte das 

empresas, a noção dessa relevância, mas os aspectos apresentados para essa presença não 

convergem em um fator que possa ser utilizado como padrão para essa utilização. As 

empresas apresentam ainda uma dificuldade de identificar o que efetivamente provém das 

ações nas redes sociais, quando as ações não são dirigidas para este fim. 

 

(...) a partir do momento que a gente entrou nas redes sociais, o número de 
assinantes variou em função disso, mas é muito difícil atribuir como que as redes 
sociais impactam, ou não, nisso. O resultado esperado é isso que, de alguma forma, 
assim, com mensagens bacanas, com produtos novos que a gente anuncia aí nas 
redes sociais, aumente o interesse. No final o que importa é termos novos assinantes 
e manter aquela base, que já existe, satisfeita com o produto. (Empresa 11) 

 

O item Visibilidade da marca / Branding, seguido pela Criação de um canal de 

relacionamento apontaram como os maiores fatores motivacionais para a adoção das redes 

sociais na internet pelas organizações no Brasil. Os fatores motivacionais menos cotados 
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foram Fidelização e Veículo de mudança social. As empresas deram respostas múltiplas, 

não se atendo a um único elemento motivacional. 

 

Observou-se também o papel das agências de comunicação no mercado virtual, 

auxiliando os clientes a se situarem nesse segmento, de maneira a prover informação e 

experiência adquirida a essas empresas, e apoiando, sempre que necessário, no planejamento e 

desenvolvimento das ações virtuais. A geração de valor à marca do cliente também foi um 

ponto levantado pelas agências. Mesmo que as empresas tenham uma área dedicada para o 

segmento digital, as agências de comunicação tendem a ser acionadas para atividades 

específicas e desenvolvimento conjunto de ações. As agências virtuais expressaram a 

importância de o trabalho ser desenvolvido de forma conjunta para ocorrer a efetiva interação 

da empresa junto às ações nas redes sociais (e seu próprio engajamento), além de manter a 

identidade digital da organização. 

 

(...) o papel delas é sinalizar oportunidades (...). Está muito mais próximo de uma 
agência de produção em construir conteúdo, do que necessariamente construção e 
produção de propaganda e publicidade. (...) Então, na verdade, a definição de uma 
agência virtual, o papel dela, em minha opinião, é ela conseguir identificar dentro do 
DNA dessa marca, junto ao target dela, o público que realmente tenha essa 
afinidade e aderência com ela, qual o conteúdo que se adequa, qual o conteúdo que 
faz sentido para esse público, qual o conteúdo que vai conseguir fazer com que ele 
se envolva. (Empresa 12). 

 

O conhecimento conjunto apresentado pelas empresas entrevistadas permitiu observar 

as boas práticas das organizações que já estão presentes nas redes sociais e as dificuldades que 

enfrentam no momento em que decidem participar dessas redes. Entendendo suas 

expectativas, os valores esperados nessa relação e as práticas desenvolvidas que ocasionaram 

casos de sucesso – e mesmo insucessos, visto que foram tratados como um patamar para se 

atingir os objetivos –, foi possível entender o modus operandi dessas empresas em relação às 

redes sociais e, assim, definir três graus de maturidade em relação ao momento em que as 

empresas estão vivenciando no desenvolvimento de suas ações e seu comportamento nas 

redes sociais – sendo elas categorizadas como experimentadoras, praticantes ou resilientes. Da 

mesma forma, foi possível delinear um modelo de aprendizagem organizacional no ambiente 

virtual para redes sociais, não exaustivo, com vistas a auxiliar àquelas organizações que 

desejam galgar novas etapas e adquirir maior efetividade em relação a sua experiência com as 

mídias sociais. 
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(...) primordial é poder conversar com o seu consumidor. Acho que o primeiro 
ponto, que realmente é o principal, é poder conversar com ele, ou seja, ter uma troca 
de informação com ele. A outra eu acho que é entender o consumidor, no sentido do 
que as pessoas pensam, é eventualmente tirar percepções que você, que talvez só 
uma pesquisa muito mais cara pudesse te dar, com um tempo de resposta muito mais 
longo. E, como você está acompanhando, está ali no pulso de uma rede social, você 
consegue essa percepção de uma maneira talvez mais branda, mas com certeza mais 
rápida. (Empresa 13). 

 

Complementarmente, observou-se que a experiência das organizações no ambiente 

virtual e o planejamento adequado foram fatores preponderantes para o sucesso dessas 

empresas. O fator “erro” não implicou reveses, mas fortalecimento da experiência adquirida. 

 

Mesmo focando em três redes sociais específicas – Facebook, Twitter e YouTube – é 

possível adequar os resultados dessa pesquisa para outras redes afins. A diversidade e a 

rapidez com que as ferramentas da internet – entre elas as mídias sociais – surgem e podem 

perder força faz com que o comportamento das empresas se altere, tendo elas de estar em 

perfeita sintonia com os seus clientes e com esse mercado virtual. Cada vez mais as mídias 

sociais estão ganhando força e afetando os resultados das empresas, seja de forma direta ou 

indireta. Direta quando suas ações na internet interferem nas ações de seus clientes, e indireta 

quando, entre outras situações, ocorre a passividade da empresa em reconhecer o seu espaço 

no mundo virtual e em não atender seus clientes de maneira adequada na velocidade da 

internet. 

 

É essencialmente lembrar o seguinte: não mudou nada desde a época da pré-história, 
digamos assim, seu consumidor está do lado de lá e ele precisa ser fidelizado. As 
coisas evoluíram hoje ele não é um cara (sic) apático, ele é um cara (sic) que 
influencia, ele é um cara (sic) que divulga a informação e troca informação com 
outros pares, portando nada mais responde isso, nada mais demora pra sair (...), 
então estar na conversa e abrir espaço para que? Para dizer: “olha, eu estou aberto a 
conversa” é absolutamente fundamental. Significa dizer para o consumidor: “oh, eu 
também estou onde você está. Então fale comigo que eu respeito o seu processo de 
decisão de influência”. (Empresa 7). 

 

O ambiente altamente dinâmico da internet e, consequentemente das redes sociais 

virtuais, faz com que as organizações adotem uma postura mais presente junto aos seus 

clientes para se manterem ativas em seus negócios e não cederem espaço para seus 

concorrentes. As organizações entrevistadas entenderam que foi necessário rever a maneira de 

administrar seus negócios. 

 



82 

 

Este capítulo apresentou as conclusões do estudo. A seguir serão tratadas as 

considerações finais, compostas pelas limitações da pesquisa e as sugestões para estudos 

futuros.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

6.1 Limitações da Pesquisa 

 

Dada a gama de oportunidades que afloram na internet a cada instante, foi necessário 

limitar esse estudo a três redes sociais – Facebook, Twitter e YouTube – enquanto as 

empresas também utilizam, em suas estratégias, outras ferramentas interativas – como 

Google+, Instagram e LinkedIn –, estando algumas organizações considerando a alteração de 

suas estratégias virtuais, em função da mudança de foco dos usuários de determinada rede 

social. Assim, a pesquisa pode não ter considerado alguma motivação específica ou atividade 

interativa importante, caso não tenha sido realizada nas redes que foram objeto desse estudo. 

 

A pesquisa objetivou entrevistar organizações que estão presentes no Brasil, sejam 

elas nacionais ou estrangeiras. Mesmo assim, questões locais – políticas, culturais, sociais, 

entre outras – podem ser motivo da realização de determinada estratégia, diferente do que 

ocorreria em outras localidades. 

 

A amostra da pesquisa considerou 14 empresas de diversos segmentos. 

Eventualmente, empresas de outros segmentos não entrevistados ou o estudo de um segmento 

específico poderiam apresentar resultados diversos do encontrado neste estudo. 

 

6.2 Sugestões para Estudos Futuros 

 

O terreno da internet é fértil e dinâmico, potencializado pelas novas ferramentas que 

surgem a cada instante, em especial o momento favorável que atravessam as redes sociais. 

 

Considerando as mudanças que podem ocorrer nessa área de redes sociais e aplicativos 

na internet, podem ser realizados diversos estudos futuros, uma vez que este assunto é pródigo 

de oportunidades. Entre esses estudos, pode ser considerado o entendimento na visão do 

consumidor. Em outras palavras, o que o leva a se engajar com determinada empresa nas 

redes sociais, quais fatores o levam a ser embaixador de uma marca, ou mesmo o que o leva a 

fazer o boca-a-boca, fruto das mídias sociais. 
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Pelo lado das empresas, compreender o que as leva a migrar para outras redes sociais, 

quando é o momento adequado para esse movimento e como é realizado, sem que cause 

ondas que afetem os seus fans e seguidores conquistados ao longo de sua história digital e, da 

mesma forma, mantenha a sua credibilidade nesse meio. 

 

Ainda, outro estudo que pode ser realizado, trata da aplicabilidade prática, com 

resultados inferidos, do modelo de aprendizagem organizacional no ambiente virtual para 

redes sociais proposto nesse estudo. 

 

Por fim, são elencadas a seguir algumas suposições, tendo como base os resultados 

desse estudo, que podem alimentar trabalhos futuros. São elas: 

 

1. O momento que as empresas estão vivenciando no mercado pode influenciar nos fatores 

motivadores para a sua entrada nas redes sociais. 

 

2. O fato de as empresas não conseguirem medir com precisão os resultados provenientes da 

utilização das redes sociais pode ter sido um elemento relevante para o levantamento de um 

fator genérico determinante na utilização das redes sociais virtuais, que pudesse ser 

considerado um fator de conduta. 

 

3. Quanto mais as ações nas redes sociais forem pontuais ou específicas, maior será o grau de 

confiabilidade na medição do retorno proveniente desses canais.  

 

4. À medida que o grau de maturidade de uma empresa se eleva, se pode supor que menor é a 

dependência das organizações em relação às agências de comunicação e melhor o seu 

planejamento de atuação nas mídias sociais. Nesse caso, as agências tendem a ser mais bem 

aproveitadas, quando acionadas, visto que o esclarecimento de ambas as partes sobre o 

assunto tende a gerar melhores frutos e ideias a serem desenvolvidas nas redes sociais. 

 

5. As atividades offline de uma empresa podem ser afetadas pelas redes sociais escolhidas e a 

pela maneira com que essas redes são utilizadas pela organização. Por outro lado, as ações 

desenvolvidas pelas empresas nas redes sociais, tendem a receber maior credibilidade e 

engajamento de seus clientes, quanto maior for a identidade digital dessas empresas e a 

manutenção do DNA da marca (seus atributos).  
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8 APÊNDICES 
 

Perguntas aparentemente similares foram mantidas devido à abordagem diferenciada 

apresentada pelos entrevistados no pré-teste. Os respondentes complementaram suas respostas 

ou apresentaram novos fatos aos questionamentos. 

 

8.1 Roteiro de Entrevistas com Gestores: Agências de Comunicação 

 

1. Qual o entendimento de redes sociais na visão das empresas? 

 

2. O que leva uma empresa, que atua no território nacional, a optar pela utilização das redes 

sociais? 

 

3. Quais os fatores que você considera como mais significativos para uma empresa que passa 

a investir nas redes sociais? 

 

4. Qual é o papel das agências virtuais com os seus clientes? 

 

5. Como é desenvolvido o trabalho da agência [do segmento] virtual junto aos seus clientes? 

 

6. Como é realizada a escolha da(s) rede(s) social (ais) para as empresas?  

 

7. Quais são os resultados esperados pela empresa desse investimento? Como são medidos? 

 

8. Existe efetivamente algo concreto que indique que vale a pena para as empresas estarem 

presentes nas redes sociais? Caso positivo, o que seria(m)? 

 

9. O que implicaria a ausência dessas empresas nas redes sociais? 

 

10. Quais as principais atividades desenvolvidas pelas empresas nas redes sociais – YouTube, 

Facebook e Twitter? 
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8.2 Roteiro de Entrevistas com Gestores: Empresas 

 

1. O que é uma rede social na visão da sua empresa? 

 

2. O que levou a empresa a investir nas redes sociais? 

 

3. Quais são os resultados esperados pela empresa desse investimento? Como são medidos? 

 

4. Existe efetivamente algo concreto que indique que vale a pena estar presente nas redes 

sociais? Caso positivo, o que seria(m)? 

 

5. Qual a sua percepção sobre a ação de sua empresa nas redes sociais? 

 

6. O que implicaria na ausência de sua empresa nas redes sociais? 

 

7. Qual o valor percebido dessa interação nas redes sociais? 

 

8. Quais ações estão efetivamente em curso nas redes sociais, em especial no Facebook, 

Twitter e YouTube? 

 

9. Qual o público que a empresa busca alcançar nesse segmento virtual?  

 

10. Como é a interação da empresa com as agências de comunicação virtuais? 

 

 

 

 

 


