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RESUMO 

A presente pesquisa visa analisar a utilização das mídias sociais no relacionamento das 
empresas com os clientes, tendo como base a análise da estratégia de comunicação em redes 
sociais da Confeitaria Sublime. Para tanto, foi realizado um estudo de caso com a confeitaria  
Sublime. Para as empresas, é impossível desconsiderar que o fato de um maior número de 
clientes ter acesso às mídias sociais associado ao baixo custo de sua utilização, se comparado 
com outras mídias, pode transformar a  internet em um grande aliado. Como conseqüência, as 
mídias sociais estão sendo mais utilizadas pelas empresas como forma de relacionamento com 
os clientes. Os consumidores estão mais exigentes, querendo ter uma maior participação na 
gestão da empresa e querendo mais atenção. Para aproximar-se mais do cliente e resolver 
estes problemas, os empresários estão utilizando as redes sociais, que permitem um feedback 
mais ágil e maior colaboração dos clientes com os produtos e serviços das empresas. Foi 
possível constatar que a empresa analisada, apesar de nunca ter feito nenhuma mídia 
tradicional, consolidou sua marca entre os seus clientes devido ao uso do twitter como rede de 
relacionamento com os mesmos e a proximidade da empresa com os seus consumidores. A 
estratégia de relacionamento através das redes sociais pode dar muito certo se for planejada e 
executada com atenção e cuidado. 
 

Palavras-chave: Mídias Sociais, Relacionamento com os clientes, Twitter. 

 

 

ABSTRACT 
This research aims to analyze the use of social media in business relationships with 
customers, based on the analysis of communication strategy on social networking 
Confectionery Sublime. To that end, we conducted a case study with the confectionery 
Sublime. For businesses, it is impossible to disregard the fact that a larger number of 
customers have access to social media associated with the low cost of its use, compared to 
other media can transform the Internet into an ally. As a result, social media are being used 
more by companies as a form of relationship with customers. Consumers are more 
demanding, wanting to have greater involvement in company management and wanting more 
attention. To move closer to the customer and resolve these problems, companies are using 
social networks, which allow a faster feedback and greater collaboration with clients' products 
and services businesses. It was found that the company analyzed, despite never having done 
any traditional media, has established its brand among its customers due to the use of Twitter 
as a network of relationships with them and the proximity of the company with its consumers. 
The relationship strategy through social networks can make very sure if it is planned and 
executed with care and attention. 
 
Keywords: Social Media, Customer relationship, Twitter. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A internet é acessada no nosso país atualmente por praticamente todas as classes. Além 

das classes A, B, está ganhando mais espaço nas classes C e D. Segundo Vaz (2010), estes 

últimos estão adotando a utilização da grande rede como adotaram os celulares e, em pouco 

tempo, haverá mais adeptos à internet do que em todos os outros meios de comunicação. 

Quando uma notícia é veiculada em jornais e revistas, ela já é considera ultrapassada, pois 

milhares de pessoas já tiveram acesso a ela através da internet. Ainda de acordo com Vaz 

(2010), 20% a 30% do seu público são formadores de opiniões e estão adquirindo cada vez 

mais o poder de compra, para garantir um maior conforto e comodidade. 

Com o crescimento da internet no Brasil, as mídias sociais estão sendo utilizadas por 

muitas empresas no país, para divulgar os seus produtos, trocar e compartilhar informações, 

manter um relacionamento mais próximo com os seus clientes, aumentar a percepção da 

marca. Segundo pesquisa realizada pela Nielsen Global Online Consumer Survey, em abril de 

2009, 90% das pessoas afirmaram que confiavam mais em um produto quando conhecidos 

falavam sobre ele (apud Vaz, 2010, p. 63).  

Os consumidores estão utilizando cada vez mais as mídias como o twitter1, facebook2, 

Orkut3, blogs4, etc. Eles estão divulgando o seu próprio conteúdo, expressando o que sentem 

os seus gostos e as suas decepções. Segundo Torres (2009, p.29), o consumidor brasileiro 

online utiliza no mínimo uma hora a internet toda semana, atrás de diversão, informação e 

relacionamento. De acordo com o a pesquisa Ibope/ Nielsen5, o perfil do internauta é do sexo 

masculino, com idade entre 20 e 50 anos, mas são as mulheres que são mais influenciadas 

pelos sites. Mesmo que uma empresa resolva não entrar nas mídias sociais, o seu nome poderá 

ser citado pelos seus consumidores. A atitude mais aconselhável é que as empresas 

monitorem e tentem contornar o que está sendo falado, mantendo uma relação mais próxima 

com os seus clientes, conhecendo os seus gostos e tentando transformar estas informações a 

seu favor. 

Essa proximidade com os consumidores pode se voltar contra a empresa quando ela não 

tem pessoas especializadas para trabalhar com as novas mídias, ou quando não está na cultura 

                                                
1 É uma rede social considerada um microblogging pelo número de caracteres (só pode utilizar até 140). 
2 Site de relacionamento parecido com o Orkut. 
3 Rede social que tem o objetivo de manter relacionamentos e conectar pessoas. 
4 É um site que permite atualizações rápidas. 
5http://www.folhadoestado.com.br/0,,Folha6033, acessado em 18/03/2011  
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da empresa. Uma empresa pode querer divulgar com os seus clientes um novo produto antes 

mesmo de mostrá-lo a todos os setores da empresa, exemplos com este acontecem e podem 

acarretar problemas, pois se a comunicação não está inserida na cultura da empresa ela ainda 

não está preparada para adotar esse novo estilo de gestão e encarar a comunicação direta com 

milhares de pessoas. 

Uma das principais ferramentas utilizadas pelas empresas para se relacionar com os 

clientes é o twitter, segundo Gutierrez6 (s/d, p.5) é uma rede social, onde os usuários enviam e 

recebem atualizações dos seus contatos através da internet ou do celular. De acordo com Teles 

(2010), a média de idade do twitter é de 39 anos e faz parte do dia a dia dos usuários de 

internet do mundo inteiro, incluindo as empresas. O usuário cria um perfil e começa a seguir e 

ser seguido por seus amigos, tendo acesso a informação que eles escrevem automaticamente. 

É uma grande forma de se trocar informações e de rápida atualização. 

A presente pesquisa ganha relevância neste contexto, pois os serviços e produtos estão 

cada vez mais parecidos, com o mesmo molde de produção, hipercompetitividade e 

comoditização7. O diferencial das empresas está sendo esta nova forma de se relacionar com 

os clientes. Os consumidores estão querendo se sentir parte da empresa, sentir confiança no 

seu produto, as empresas devem aproveitar esta oportunidade para conhecer quem são os seus 

consumidores, do que gostam, o que esperam dela, terem um feedback.  

Torres (2009), afirma que o marketing de relacionamento nas mídias sociais permite que a 

empresa mergulhe no mundo do cliente, conhecendo-o profundamente, mostrando o seu 

compromisso com ele e descobrindo as suas necessidades de forma rápida e ágil. Segundo a 

consultoria Delloite  (2010), 70% das empresas estão utilizando mídias sociais e de acordo 

com a pesquisa Ibope/ Nielsen8 70% da população utiliza a internet, tornando o país o 

primeiro do mundo em horas de navegação na internet. Ter um bom relacionamento com o 

cliente, fazer ele se sentir parte da empresa é fundamental para que a empresa tenha sucesso e 

siga crescendo. 

O objetivo deste artigo é analisar a utilização das mídias sociais no relacionamento das 

empresas com os clientes, tendo como base a análise da estratégia de comunicação em redes 

sociais da Confeitaria Sublime, alcançando este objetivo através do conhecimento dos 

conceitos de mídias sociais, compreendendo como as mídias sociais interferem no 

                                                
6 http://www.wbdinfo.com.br/twitter.pdf. Acessado em 21/02/2011. 
7 Termo derivado de commodity. 
8 http://www.folhadoestado.com.br/0,,Folha6033. Acessado em 18/03/2011 
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relacionamento com os clientes, identificando as práticas de relacionamento realizadas pela 

Confeitaria Sublime através das mídias sociais. 

Na metodologia do trabalho, foi realizada pesquisa exploratória dos tipos bibliográfica e 

documental, pois, dada a inovação causada no setor, pouco existe sobre o tema sendo 

necessário pesquisar em livros, jornais, revistas, artigos já elaborados sobre os temas 

propostos no objetivo do trabalho, mídias sociais e relacionamento da empresa com os 

clientes. Esse levantamento de dados construiu o suporte teórico necessário para a análise do 

objeto explorado: a confeitaria Sublime, na qual será analisada a utilização das mídias sociais 

para se relacionar com os clientes. 

 

 

1. MÍDIAS SOCIAIS 

 

“As mídias sociais são sites na internet construídos para permitir a criação colaborativa de 

conteúdo, a interação social e o compartilhamento de informações em diversos formatos” 

(Telles, 2010, p. 19). De acordo com Torres (2009), são sites que permitem a criação e o 

compartilhamento de informações pelas pessoas e para as pessoas, onde o consumidor ao 

mesmo tempo cria e recebe as informações. Trabalharemos com a compreensão de que as 

mídias sociais são sites onde as pessoas se relacionam, criam informações, interagem, 

compartilham imagens e vídeos. Sociais porque são abertas a todas as pessoas, para 

interagirem e mídias porque é um meio de transmissão de informações.  

Nas mídias tradicionais, como rádio, televisão, quem escreve e transmite as informações 

são especialistas, jornalistas, já nas sociais as informações podem ser escritas por qualquer 

pessoa, pelo próprio consumidor. Nas mídias tradicionais o emissor envia a mensagem para o 

receptor, já nas mídias sociais o emissor envia e recebe a mensagem ao mesmo tempo, ele é 

emissor e receptor simultaneamente. 
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Figura 1: Transmissão de mensagem nas mídias sociais 

 

De acordo com pesquisa feita com os usuários de internet pela E-life9 e a InPress 

Porter Novelli10, as mídias sócias mais utilizadas no Brasil são o Orkut onde 89,6% dos 

entrevistados possuem cadastro, twitter com 80,1%, youtube com 79,6% e o facebook com 

57,6%. Mas apesar do Orkut ter mais pessoas cadastradas, atualmente o twitter é mais 

acessado. 

O Orkut é o maior site de relacionamentos do Brasil, segundo Torres (2009) o seu 

sucesso é devido ser uma ferramenta simples de se usar. Funciona com o usuário criando um 

perfil, onde pode colocar fotos, vídeos, convidar pessoas para serem seus amigos e tem como 

objetivo integrar pessoas e manter relacionamentos. O twitter é um microblogging e é uma 

mistura de rede social, blog e ferramenta de comunicação, que permite que os usuários 

enviem atualizações pessoais sobre onde estão e o que estão fazendo (Torres, 2009). Seu 

nome foi inspirado em um pássaro, que para avisar aos outros onde estava emitia um trinado 

estridente. Segundo a Nielsen, o tempo médio que uma pessoa fica no twitter subiu 175% em 

um ano, passando de 6 minutos e 19 segundos em 2008 para 17 minutos e 21 segundos em 

2009. O youtube é um canal onde são gravados vídeos e divulgados para o mundo inteiro, 

trabalha com vídeos curtos e de acordo com Torres (2009) tem bastante sucesso pelo fato das 

pessoas serem seres visuais, que reagem melhor e mais rápidos a imagens em movimentos do 

que a textos ou imagens paradas. É bastante simples, tudo o que se precisa é de uma câmera. 

O facebook teve seu início nos Estados Unidos, apenas para comunicação entre os 

universitários de uma faculdade. É o segundo maior site de relacionamento do mundo. No 

Brasil de acordo com Torres (2009) ele ainda está crescendo, atingindo primeiramente as 

classes A e B. Tem uma estrutura diferente do Orkut e a sua privacidade é maior. 

                                                
9 Consultoria de monitoramento e análise de mídias. 
10 Assessoria de imprensa e comunicação. 
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Segundo André Telles (2010) redes sociais são um tipo de mídias sociais, facebook, 

orkut, myspace são exemplos de redes sociais, que podem ser chamadas de sites de 

relacionamentos e o seu objetivo é reunir pessoas, se relacionar. Já twitter, youtube, as redes 

sociais, etc., são mídias sociais. Mídias sociais são o conjunto de todos os tipos e formas de 

mídias colaborativas (Torres, 2009). Adolpho (2010) afirma que os consumidores do Brasil 

passam mais tempo nas redes sociais do que no seu próprio email. 

 

2. UTILIZAÇÃO DAS MÍDIAS SOCIAIS PELAS EMPRESAS 

 

As mídias sociais estão ganhando importância junto às empresas para divulgar os seus 

serviços e produtos, aproximar os clientes, criar vantagem competitiva, garantir o marketing 

boca a boca ou buzz marketing11, e aumentar a percepção da marca. Segundo pesquisa feita 

pela Delloite as empresas que mais utilizam as mídias sociais são as de serviços, seguidas 

pelo varejo, bens de consumo e transportes. 

Mas, antes de utilizar qualquer mídia social as empresas precisam se planejar, saber 

quem é o público alvo, o que se pretende alcançar, como o seu consumidor se comporta, que 

informação se busca, que conteúdo produzir. Se um planejamento cuidadoso não for feito a 

utilização destas mídias poderá se voltar contra a sua empresa, pois tem que se analisar a 

cultura, a identidade também do seu público. 

Telles (2010, p.18) afirma que uma  

 
empresa tem que ter quatro regras básicas para se trabalhar com mídias 
sociais: a)Tem que permitir conversações; b) As conversações não são 
controladas, mas sim influenciadas; c) a empresa não pode falar apenas 
dela, precisa construir relacionamentos; d) o texto nas mídias sociais tem 
que ser de acordo com o público alvo, antes tem que haver um 
planejamento e decidir a quem que atingir.  

 

A Fundação Nacional da Qualidade12 afirma que os executivos atualmente apontam 

alguns mitos das mídias sociais nas empresas: 1) meus clientes não estão nas redes sociais: as 

mídias sociais são um fenômeno e é quase impossível alguém não estar utilizando alguma 

delas; 2) eu não tenho tempo para gerenciar as mídias: já existem ferramentas que auxiliam 

neste monitoramento, o que leva tempo não é monitorar e sim qual estratégia utilizar para 

                                                
11 Estratégia de marketing de age como um murmúrio (sua tradução literal) 
12 http://www.fnq.org.br/site/ItemID=3748/369/default.aspx, acessado em 07/03/2011 
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prender os consumidores, mas isso será feito com a ajuda de vários setores; 3) Mídia social é 

de graça: os custos são bem mais baixos, cada post divulgado custará algum tempo seu e da 

sua equipe, e tempo é dinheiro; 4) se eu entrar nas mídias sociais vai chover de comentários 

negativos: comentários irão existir com a sua empresa nas mídias sociais ou não, o que você 

irá fazer é monitorar esse comentários e tentar contorná-los, etc. 

Souza e Azevedo (2010) elaboraram uma sequência de passos para as empresas que 

querem atuar com mídias sociais: definir objetivos, realizar pesquisa de hábitos e costumes do 

público alvo, participar de comunidades já existentes de outras empresas, elaborar um 

planejamento inicial, escolher as ferramentas mais adequadas ao seu negócio, oferecer espaço 

para os clientes divulgarem as suas idéias, preparar as equipes internas, nomear responsáveis 

para falar diretamente com o público, garantir a continuidade das atividades, rever com 

freqüência o planejamento inicial e priorizar a participação dos clientes. 

O twitter está sendo bastante utilizado pelas empresas, nenhum outro meio permite 

que as pessoas interajam tanto como ele, quando o twitter estiver sendo usado em uma 

campanha deve-se twittar diariamente, mas com espaços de tempo para que o consumidor não 

se irrite e para de seguir a empresa. A escolha da imagem no perfil da empresa é muito 

importante, pois através dela o consumidor irá lembrar automaticamente da sua empresa. A 

Dell, por exemplo, tem uma média de sete mensagens diárias e cria promoções exclusivas 

para os seus seguidores no twitter, aumentando o número de pessoas acessando a página e o 

site da empresa. A revista Você S/A lança reportagens exclusivas para os seguidores do 

twitter, ao clicar nelas o consumidor é direcionado automaticamente ao site da empresa, 

conhecendo mais sobre ela. A construtora Tecnisa ofereceu um vale compras no valor de R$2 

mil em armários planejados e conseguiu vender um apartamento no valor de R$500 mil pelo 

twitter. Mas, segundo Spyer, Ferla, Paiva e Amorim (2009) a empresa deve ter alguns 

cuidados ao utilizar o twitter, pois, os protestos e reclamações ganham maior proporção, todos 

os seguidores do seu consumidor irão saber automaticamente quando ele estiver insatisfeito 

com o seu produto ou serviço; a expectativa de ser atendido em tempo real sempre e que as 

empresas estão instaladas próximas a todos pode frustrar os clientes. 

Pesquisa feita pela E.life13 afirma que na hora das compras 90,1% utilizam as redes 

sociais para pesquisar as opções de produtos disponíveis para compra, 88,3% afirmam que 

buscam informações antes de adquirir o produto ou serviço e 79,3% compram produtos ou 

serviços online. 
                                                
13http://www.masiero.com.br/blog/social-media/elife-apresenta-estudo-sobre-redes-sociais, acessado em 
07/03/2011 
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O que as empresas não podem esquecer é de monitorar as suas mídias, pois podem 

surgir grandes oportunidades. Saber o que os consumidores estão falando, quem está falando, 

quantas vezes o seu site e as páginas no twitter, facebook estão sendo visitadas pode servir de 

base para o lançamento das novas campanhas da empresa. Com um bom monitoramento é 

necessário detectar um pequeno ruído antes que se transforme em um grande problema. 

No carnaval de 2010, os usuários falaram no twitter sobre uma grande quantidade de 

lixo encontrada no fundo do mar depois do carnaval, em Salvador. Ciente desta informação 

pelas redes sociais, A SKOL14 organizou um mutirão com mergulhadores e catadores para 

promover a limpeza na praia e assim promover a sua imagem. 

 

 

3. MARKETING DE RELACIONAMENTO  

 

Marketing de relacionamento representa uma mudança de paradigma para a área de 

marketing, migrando de um foco em compras/ transações para outro em retenção/ relações 

(Zeithaml e Bitner, 2003). Segundo Kotler (1994, p. 57) é uma tarefa de criar forte lealdade 

dos consumidores. Já para Gordon (1998) é o processo de identificação e criação de novos 

valores com os clientes e o compartilhamento de benefícios com os mesmos, com uma 

parceria a vida toda. 

Marketing de relacionamento é o processo de captação, relação, retenção dos clientes 

potenciais, devido os consumidores estarem cada vez mais vulneráveis as novas marcas e 

produtos do mercado, as empresas estão criando processos e estratégias para fixá-los a elas.  

Segundo Zeithaml e Bitner (2003) as principais estratégias são: Laços Financeiros, os clientes 

são atraídos por promoções, preços mais baixos que os demais; Laços Sociais, as empresas 

constroem um relacionamento de longo prazo através do contato direto com o cliente, 

enviando cartões, emails pessoais, compartilhando informações da empresa, ouvindo e 

tentando satisfazer as suas necessidades, criando um relacionamento interpessoal, onde os 

desejos e as necessidades dos clientes são tratados como objeto de análise da empresa; Laços 

de Customização, onde as empresas customizam os seus serviços para atender as necessidades 

dos clientes, essa customização pode ser em massa ou em intimidade com clientes; Laços 

Estruturais, abrangem os outros três laços já citados e são criados para fornecer a seus clientes 

serviços feitos como parte integrante do serviço destinado ao cliente. 
                                                
14 http://www.sfiec.org.br/clipping/edicoes/Agosto%202010/Clipping_150810.Html, acessado em 18/03/2011 
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Estas estratégias podem beneficiar as empresas trazendo um aumento do volume de 

compras, quanto mais satisfeito está o cliente mais ele consome; barateando os custos, estes 

são bem mais elevados para se atrair um cliente novo do que os para reter os antigos; retendo 

funcionários, quando se lida com clientes satisfeitos, os empregados sentem maior satisfação 

em trabalhar e prestar o serviço; e ganhando publicidade gratuita, quando um consumidor sai 

satisfeito com o seu produto ou serviço ele divulga para os seus conhecidos, a empresa assim 

ganha uma publicidade boca a boca sem pagar nada por ela. Evan e Laskins (1994) afirmam 

que o marketing de relacionamento traz aumento dos lucros, clientes mais satisfeitos e leais e 

maior percepção da qualidade dos produtos e serviços pelos mesmos. 

Atualmente a estratégia mais realizada pelas empresas e mais valorizada pelos clientes 

é a denominada Laços Sociais Os consumidores atualmente querem se sentir parte das 

empresas, perceberem que ela se importa com o que ele pensa e quer satisfazer as 

necessidades deles. Quanto mais se investe e mais se trabalha com o relacionamento com o 

cliente, mais ele se incentiva a continuar comprando e mantendo negócios com a empresa, 

mantendo assim uma relação de longo prazo. Antes de tentar uma maior aproximação com o 

seu cliente, avalie o seu comportamento e as suas necessidades, se planeje e observe a melhor 

maneira de tentar a aproximação, pois esta pode causar uma má impressão da empresa se não 

for a maneira correta.  

 

4. AS MÍDIAS SOCIAIS COMO FERRAMENTA DE RELACIONAMENTO 

COM OS CLIENTES 

 

Uma pesquisa feita pela Delloite afirma que quase 70% das empresas estão utilizando as 

mídias sociais, mas que elas ainda são pouco exploradas como ferramenta de estratégia de 

relacionamentos. Prestar atenção nas opiniões das comunidades e comentários em redes 

sociais, blogs e microblogging visando satisfazer as necessidades e interagir com os usuários 

são à base do marketing de relacionamento nas mídias sociais (Teles, 2010). 

As mídias sociais estão gerando um relacionamento empresa/cliente nunca antes 

existente, elas são um canal de diálogo, com feedback constante, imediato e espontâneo. 

Através delas as empresas podem ouvir e compreender os seus clientes. No mercado atual 

ouvir é mais importante do que falar. “O marketing nas mídias sociais permite criar um 

relacionamento direto com os clientes, com baixo investimento e alto impacto.” (TORRES, 
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2009, p. 118) O consumidor quer ser acolhido, entendido, valorizado e as mídias sociais dão 

espaço para que as empresas façam com que os seus clientes se sintam parte delas, as pessoas 

tem o desejo de compartilhar a sua vida e as mídias sociais fazem com que as empresas 

escutem e captem o que os clientes estão precisando, o que eles esperam. As mídias sociais 

ajudam a criar um laço emocional com os consumidores. Segundo Andreas Weigend15 as 

pessoas contribuem com os seus dados nas mídias sociais muito mais facilmente do que nas 

mídias tradicionais. De acordo com Gabriel Galvão16 antes de investir em um relacionamento 

nas mídias sociais as empresas devem observar se ela já possui algum meio de forma regular 

de relacionamento, se possui profissionais preparados para se relacionar nas mídias sociais e 

se ela é capaz de manter o relacionamento por tempo indeterminado, pois de nada irá adiantar 

a empresa entrar nas redes sociais se não está preparada para falar digitalmente com os seus 

clientes. As redes sociais são o melhor CRM que surgiu nos últimos tempos, devido à sua 

possibilidade de atualização colaborativa e autossegmentação (VAZ, 2010). A empresa o 

Boticário percebendo que o seu atendimento ao cliente nos seus canais de comunicação, 

telefone e email, estava diminuindo resolveu pesquisar o motivo e descobriu que os clientes 

faziam os seus comentários e reclamações espontaneamente nas mídias sociais. A empresa 

criou um perfil no Orkut, twitter e facebook, passou a monitorar estas mídias e ao ver alguém 

falando ou comentando sobre a empresa logo entrava em contato (Telles, 2010, p. 160). O 

OMO querendo manter uma relação duradoura com os seus clientes, criou o seu site no estilo 

de um blog, onde é colocado informações sobre bebês, mães, pode se criar um perfil, colocar 

a sua foto, contar as suas histórias com o produto, as histórias mais votadas pelos internautas 

ganham um lugar de destaque no site. (TORRES, 2009) 

Este vínculo com os clientes, se for bem feito e mantido, irá ocasionar 

relacionamentos duradouros entre a empresa e os seus consumidores, criando credibilidade e 

confiança na empresa e nos seus produtos ou serviços. De acordo com Vaz (2010), os clientes 

estão procurando cada vez mais qualidade de vida acima do dinheiro, e estar nas redes sociais 

mostra que as instituições se preocupam com as pessoas, não é uma instituição fria, sem 

atributos humanos, ela se importa com o que o cliente está pensando, quer conhecê-lo melhor. 

Torres (2010) afirma que algumas atividades tem que ser desenvolvidas no marketing de 

relacionamento nas redes sociais, como: assumir um compromisso com o seu cliente e 

demonstrar, ao entrar nas redes sociais a empresa mostra ao cliente o seu compromisso, que 

                                                
15http://www.omarketada.com.br/2010/08/marketing-e-relacionamento-nas-redes.html, acessado em 18/03/2011  
16 http://www.pontomarketing.com/midias-sociais/relacionamento-nas-redes-sociais-prepare-sua-empresa-antes/, 
acessado em 18/03/2011 
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quer estar próximo dele e atendê-lo; conhecer o seu cliente, as redes sociais são uma ótima 

fonte de pesquisa; entender as necessidades dos consumidores, as mídias sociais aproximam a 

relação empresa versus cliente e fica mais fácil de entender o que eles pensam; ouça 

atentamente o seu cliente, nas redes sociais o cliente opina de forma espontânea, falando o 

que realmente acha da empresa; ofereça atividades e recursos exclusivos, é possível oferecer 

promoções ou informações exclusivas para os seus seguidores. 

Uma organização criar um perfil no twitter, facebook, orkut está se tornando uma prática 

freqüente e de grande importância no relacionamento empresa x clientes, estar onde o seu 

consumidor se encontra e fazer parte do universo dele está sendo um diferencial das empresas, 

gerando uma maior confiança e consequentemente um relacionamento mais duradouro. 

 

5. METODOLOGIA 

 

Pesquisas exploratórias têm como objetivo principal o aprimoramento de idéias ou a 

descoberta de intuições (GIL, 1999). De acordo com Marconi e Lakatos (2003), a pesquisa 

bibliográfica tem como finalidade apresentar, aproximar o pesquisador de tudo o que já foi 

escrito, dito ou filmado sobre o assunto em questão, incluindo conferências seguidas de 

debates que tenham sido gravadas ou publicadas. 

Após a pesquisa bibliográfica foi realizada uma pesquisa exploratória estudo de caso, pois 

o seu procedimento é mais simples, a empresa analisada será a Confeitaria Sublime, no qual 

será estudada detalhadamente a utilização que ela faz das mídias sociais para se relacionar 

com os clientes. “O estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento” (GIL, 1999, 

p. 58). 

 

 

6. CONFEITARIA SUBLIME 

 

A Confeitaria Sublime foi criada em julho de 2010 pelo empresário Airton Correa, fica 

situada na Rua Eduardo Bezerra, 1276, por trás da Embratel da Avenida Pontes Vieira, entre 

as suas especialidades estão salgados diversos, doces, bebidas à base de café e cervejas 

diferenciadas. Apesar de pouco tempo no mercado o seu proprietário Airton afirma que o 

fluxo é satisfatório todos os dias da semana e os seus clientes são assíduos e fiéis, segundo 
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Philip Kotler, conquistar novos clientes custa entre 5 a 7 vezes mais do que manter os já 

existentes. Entende-se que o esforço na retenção de clientes é um investimento que irá 

garantir aumento das vendas e redução das despesas. A Confeitaria definiu como objetivo 

chegar perto dos seus clientes nas mídias sociais através do seu twitter, primeiro realizou uma 

pesquisa de hábitos e costumes do público alvo e foi procurar seguidores nos perfis já 

existentes de outras empresas e comunidades em Fortaleza, como, Guia do Sabor e diversos 

restaurantes, após este planejamento inicial o dono, que é publicitário e conhecedor das 

mídias sociais foi o responsável para falar diretamente com o público e garantir a 

continuidade das atividades, o perfil do twitter da empresa foi criado aproveitando o 

crescimento que a ferramenta estava tendo no público da cidade e porque seria a mais 

adequada para o que propõem o seu negócio. A idéia do proprietário foi promover um 

ambiente aconchegante onde os amigos das mídias sociais pudessem se conhecer e interagir, 

pois oferece espaço para os clientes divulgarem as suas idéias e priorizar a participação dos 

mesmos, a confeitaria apóia e divulga a empresa por meio de eventos de outros perfis do 

twitter, como o @tuitebeer. 

Atualmente o perfil do twitter da Confeitaria tem 800 seguidores que se tornaram clientes, 

no local é disponibilizada internet wi-fi no qual os clientes podem usufruir e comentar no 

twitter as sensações que estão sentindo. O proprietário acredita que mais da metade dos seus 

clientes foram conquistados através do twitter, no perfil da empresa no twitter vemos 

mensagens como: “Acho que a @sublimenanet tem o melhor croissant do mundo!” e “Preciso 

conhecer a @sublimenanet. Todos falam tão bem dessa confeitaria aqui na minha timeline...”.  

Os clientes que estão presentes no twitter da empresa são bem intensos, fazem propaganda 

com freqüência e comparecem assiduamente a Sublime, se tornando até mesmo embaixadores 

da marca, que são consumidores que se oferecem para endossar uma empresa que ele usa e 

gosta, essa intensidade chegou a espantar o proprietário que não esperava que a Confeitaria 

fizesse tanto sucesso nas redes sociais e nem que os seus seguidores se tornassem tão fieis e 

até amigos.  

A Confeitaria Sublime é realmente um caso de sucesso, pois como diz o próprio dono 

“Nunca foi feita nenhuma publicidade ofline”, apesar de estar somente nas mídias online o 

proprietário afirma que o payback acontecerá dentro do prazo de um ano. Através deste caso 

de sucesso percebe-se como a relação de uma empresa com os seus clientes através das mídias 

sociais pode ser bem sucedida, se for planejada e bem executada, fidelizando e conquistando 

os clientes.  



15 
 

7.  CONCLUSÃO 

 

  O marketing tradicional, utilização de propagandas em rádios, televisão, panfletos, 

está perdendo espaço para o marketing digital, devido as facilidades que ele oferece como, 

menores custos, feedback mais rápido e real, proximidade do consumidor, conhecimento 

sobre o verdadeiro perfil do seu cliente. Ver as empresas divulgando os seus produtos, 

lançando promoções e tendo contato direto com os consumidores através das mídias sociais 

tem se tornado constante, grandes empresas como a Coca cola, a Natura, a Editora Abril, 

possuem twitter e/ou facebook e são exemplos de que está nova estratégia de marketing pode 

dar muito certo. O cliente está mais presente no mundo virtual e com a adesão das empresas 

as mídias digitais a proximidade entre eles se tornou maior. O twitter além de forma de 

divulgação promove um diálogo direto entre as empresas e os consumidores, fazendo com 

que estes se sintam mais valorizados e importantes.  

Foi analisada a Confeitaria Sublime, o uso das mídias sociais teve um bom retorno 

para a empresa, pois com os clientes querendo se sentir parte dela, partilhar a vida, as 

informações, estar sempre atualizados, aumenta a cada dia o número de participantes destas 

mídias. E a Confeitaria aproveitou esta oportunidade para conhecer quem são os seus 

consumidores, do que gostam, o que esperam dela, terem um feedback real e imediato. 

 Essa aproximação dos consumidores com a empresa traz resultados positivos, como, 

clientes mais satisfeitos e leais, os próprios consumidores divulgam os serviços e produtos nas 

mídias sociais, o que atrai mais clientes, aumenta os lucros, traz uma melhor percepção da 

qualidade dos produtos e serviços oferecidos. 

 Com os custos de divulgação bem menores do que os utilizados em mídias 

tradicionais, o twitter da Sublime traz um retorno maior do que o esperado. 

 Este é o início de um trabalho que visa elucidar as ações em redes sociais e como elas 

assumem os esforços de marketing das empresas de hoje e deve ser melhor estudado em 

projetos vindouros. 
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