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RESUMO 

O artigo aborda uma nova tendência no ambiente empresarial contemporâneo, que 

caracteriza o uso da internet como ferramenta estratégica para abrir canais de comunicação 

interativo com os clientes possibilitando uma relação direta entre empresa e cliente, por meio 

das redes sociais virtuais. Por meio de um amplo levantamento bibliográfico, sobretudo em 

revistas e artigos na Internet, o trabalho trata das práticas utilizadas pelas organizações na 

busca pelo fortalecimento de suas marcas e de um relacionamento saudável e duradouro com 

seus clientes. O trabalho aponta as práticas adotadas pelas empresas, bem como os benefícios 

da adoção de redes sociais nas empresas. Como resultado, traz uma análise das ações das 

empresas nas redes sociais e os resultados destas. 
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INTRODUÇÃO 

Este artigo é caracterizado como uma pesquisa bibliográfica que, de acordo com 

Vergara (2009), é o estudo sistematizado desenvolvido com base em materiais já elaborados e 

acessíveis ao público em geral, principalmente livros e artigos científicos, mas também 

revistas, jornais e Internet. Reforçando essa idéia Marconi e Lakatos (2001, p.43-44) 

argumentam que a pesquisa bibliográfica “Trata-se de levantamento de toda a bibliografia já 

publicada, em forma de livros, revistas, publicações avulsas e imprensa escrita”. 

O atual cenário empresarial é marcado por um novo paradigma tecnológico onde o 

esboço da Era da inteligência em rede é marcado por diversas tendências relativas às 

tecnologias da informação. Esse novo contexto é caracterizado pela crescente 

interpenetrabilidade dos computadores nas organizações aumentando a competição entre as 

empresas. A base de toda essa transformação organizacional será a informatização traduzida 

em conhecimento gerando vantagem competitiva tendo como ferramenta básica o uso da 

internet que possibilita empresas e pessoas ultrapassar barreiras físicas.  



 

Nesse ambiente virtual de constante mudança, o relacionamento das organizações com 

seus clientes exigem um posicionamento diferente por parte das empresas. Nesse “novo 

marketing”, desenvolvido exclusivamente para a internet, vai levar a melhor a empresa que 

primeiro descobrir a forma correta de abordar os consumidores no ambiente virtual, 

especificamente a forma de se relacionar com os clientes por meio das redes sociais.

 Considerando a crescente presença das corporações nas redes sociais e os possíveis 

benefícios desta ação, este trabalho foi desenvolvido com o intuito de apontar as estratégias 

utilizadas pelas organizações de modo a conseguir se comunicar eficazmente com seus 

clientes, criando relacionamentos duradouros e fortalecendo sua marca. 

O objetivo principal deste trabalho é investigar como as empresas tem utilizado as 

redes sociais para promover sua marca e manter relacionamentos saudáveis e duradouros com 

seus clientes. 

De forma mais específica, o trabalho apresenta os seguintes objetivos: 

 Identificar práticas de empresas que já utilizam redes sociais; 

 Identificar benefícios buscados pelas empresas ao se utilizar redes sociais;  

 Verificar como estas empresas avaliam os resultados. 

 

A justificativa deste trabalho se deve a necessidade de avaliar possíveis retornos, 

positivos ou negativos, as organizações que aderem as redes sociais como forma de se manter 

mais próximo de seu consumidor, visto que o número de empresas que estão entrando no 

mundo virtual por este canal se torna maior a cada dia, devendo haver, então, possíveis 

benefícios nessa ação. 

2. Marketing e Internet 

O conceito de marketing evoluiu desde seu surgimento, sendo definido como a função 

empresarial que cria valor para o cliente e gera vantagem competitiva duradoura para a 

empresa (LIMEIRA, 2003). Segundo Kotler (2000) marketing é um processo por meio do 

qual as pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre 

negociação de produtos e serviços de valor.  O marketing estabelece uma relação direta com o 

cliente, sendo responsável por definir segmentação de mercado, estratégia do produto, 

estratégia de preço, estratégia de promoção, estratégia de distribuição, indo mais além do que 

apenas vender produtos, o que é confirmado na definição de Peter Drucker apud Kotler 

(2000) quando diz que o objetivo do marketing é tornar a venda supérflua. Sua meta é 



 

conhecer e compreender tão bem o cliente que o produto ou serviço se adapte a ele e se venda 

por si só.Com o aumento da concorrência e a crescente fragmentação do mercado, os 

administradores de marketing estão cada vez mais buscando novas formas de chegar ao 

consumidor. Uma dessas formas é o uso da rede mundial de computadores, a Internet, por 

meio da qual são transmitidos dados e informações para qualquer pessoa que esteja conectada.

 Sua origem remonta aos anos 50 com a chamada guerra fria quando os militares 

pensam em interligar seus computadores de forma a não perder informações e controles. 

Vinte anos mais tarde a comunidade cientifica já havia se apropriado da ideia - e da “rede” - e 

um grande número de dados e informações trafegavam entre os centros de pesquisas e 

negócios mundiais. Mas foi nos anos 90 que a internet explodiu, com sua utilização pelas 

pessoas e empresas através de programas mais acessíveis e uma rede de provedores de 

serviços de informações que tem se multiplicado geometricamente nos últimos anos. 

 A internet inicia-se como uma rede de computadores, passa a uma rede de pessoas e 

instituições, e chega a um ambiente completo que cria novas oportunidades de negócio, tanto 

nos mercados organizacionais, os chamados negócios busines-to-busines, como nos mercados 

de consumo, os negócios busines-to-consumer. (LIMEIRA, 2003).   

 A nova economia que surge na era digital exige que as empresas busquem novas 

estratégias, tendo em vista que as tecnologias de informação e comunicação, que possibilitam 

a construção de novas formas de relacionamento entre clientes, empresas, indivíduos, 

organizações e governos. Executivos de marketing estão ingressando nos serviços on-line 

com o objetivo de iniciar uma nova era do marketing de relacionamento, estabelecendo 

relações e maximizando os efeitos da chamada propaganda boca-a-boca (JANAL, 1996).

 A acelerada difusão da internet exige uma adaptação interna e externa das empresas, 

de forma a criar soluções que permitam o uso eficiente do marketing na internet, para 

enfrentar desafios e oferecer serviços de alta qualidade atingindo os objetivos almejados. A 

adoção da internet como solução para o desenvolvimento de negócios tem estado entre as 

principais preocupações das empresas que desejam explorar novas tecnologias cujas 

oportunidades aumentam substancialmente nas redes, provocando a necessidade de 

acompanhar as alterações no ambiente empresarial, atuando de forma a obter vantagem 

competitiva no mercado.         

 Segundo Limeira (2003) as mudanças estruturais da nova economia fazem com que as 

empresas tenham de repensar continuamente seus negócios, mercados e produtos, pois o 

tamanho não é fator crítico de sucesso, mas sim a inovação, a agilidade e o aprendizado 

organizacional. A conectividade e os recursos oferecidos pela internet representam novas 



 

oportunidades para os negócios (CRONIN, 1996). As empresas precisam estar preparadas 

para enfrentarem esta nova maneira de fazer negócio, buscando definir estratégias de atuação 

para posicionar-se de forma competitiva na internet. Com a presença estratégica na rede, as 

organizações buscam soluções para se adaptarem a essa nova realidade, onde se supõe a 

alterações na forma de interação entre empresa e consumidor. 

3. Redes Sociais 

Em virtude de a internet colocar imediatamente seu produto ou serviço à disposição do 

mundo, e a informação sobre determinados assuntos tomarem proporções gigantescas na rede, 

a nova tendência mundial é estar presente nas redes sociais, que são canais de comunicação 

interativa usado por usuários conectados à rede que permitem que se possa conhecer e 

interagir com pessoas de qualquer lugar, reunindo-se em comunidades de discussão sobre 

qualquer assunto. As redes sociais apoiadas por computadores utilizam-se de diferentes 

recursos, entre eles: e-mails, fóruns, listas de discussão, sistemas de boletins eletrônicos 

(BBSs), grupos de notícias, Chats, Softwares Sociais como Orkut, Twitter, Facebook, etc. 

 O uso de redes sociais vem crescendo e com ele o número de empresas investindo em 

seus espaços publicitários, se tornando cada vez mais um local de vivência, com 

frequentadores ativos que buscam usá-las de forma prática, para auxiliar nas suas escolhas. 

Castells (1999, p.385) refere-se às redes sociais virtuais “como uma rede eletrônica de 

comunicação interativa autodefinida, organizada em torno de um interesse ou finalidade 

compartilhados, embora algumas vezes a própria comunicação se transforme no objetivo”.

 Fica claro, então, que a interação é o que constrói as relações nesse novo ambiente, 

cabendo as empresas identificarem a melhor forma de chegar aos clientes e interagir com 

estes.           

 Ainda não existe um padrão estabelecido de como as organizações devem agir nas 

redes sociais, no entanto, muitas organizações já desenvolvem ações nesse ambiente e colhem 

bons frutos. O detalhe é que não são apenas as grandes corporações que estão descobrindo as 

redes sociais como uma ferramenta estratégica de marketing, as pequenas e médias empresas 

também utilizam esta ferramenta, possuindo uma maior participação em relação às empresas 

de grande porte. Para se ter uma idéia, de acordo com notícia veiculada no portal da revista 

Época Negócios na Internet, uma pesquisa realizada no início de 2010 pela Associação 

Comercial de São Paulo (ACSP) com 500 empresas paulistas de diferentes segmentos 

apontou a maior participação das pequenas empresas nas redes sociais. O total de pequenas 

empresas que utilizam esta ferramenta só no Estado de São Paulo chega a 24%, mesma 



 

porcentagem apontada em uma pesquisa realizada pela Universidade de Maryland’s Smith 

School of Business, nos EUA, que buscava revelar a real participação das pequenas empresas 

daquele país nas redes sociais, o que mostra que investimentos nesses canais são acessíveis a 

empresas de qualquer porte.          

 As práticas adotadas pelas empresas no ambiente virtual são as mais diversas 

possíveis. Provavelmente pelo fato deste canal ser, de certa forma, novo para muitas 

empresas, estas adotam ações variadas, buscando descobrir e preservar as mais positivas. A 

MalaPronta.com, uma agência de viagens online, por exemplo, utiliza as redes sociais para 

fazer a ligação entre clientes interessados em hospedagem e diversos hotéis no Brasil e no 

Mundo. No twitter, por exemplo, a empresa monitora possíveis clientes – um dos grandes 

benefícios desse canal - e indica opções a estes. A empresa fica atenta as mensagens que 

demonstram o interesse de certa pessoa em viajar, a partir daí a empresa já busca se relacionar 

com o cliente, informando sobre hotéis disponíveis no destino desejado e possíveis 

promoções, o que leva o cliente a outro ambiente virtual, o site da empresa. A empresa hoje 

faz a ponte para mais de 80 mil hotéis em todo mundo. Por conta disso, muitos hotéis 

oferecem promoções exclusivas para a MalaPronta.com, estas são maciçamente divulgadas 

também nas redes sociais, sobretudo Orkut, Twitter e Facebook.     

 Outra prática utilizada pela MalaPronta.com é o envio de newsletters para os mais de 

500 mil clientes que já utilizaram os serviços da agência, o que ressalta a importância do 

banco de dados e o poder da Internet no sentido de se criar bancos de dados gigantescos e 

com informações precisas.          

 O Adô Ateliê, marca mineira de bolsas e acessórios, é uma empresa nova, mas que já 

vê um crescente fortalecimento de sua marca graças, em grande parte, ao uso das redes 

sociais. A empresa utiliza o Twitter e o Facebook para manter os clientes atualizados sobre 

tendências da moda e design no Brasil e no Mundo, além disso, a empresa adotou uma prática 

inovadora, utilizando o blog da marca para mostrar aos clientes o que se passa dentro do 

ateliê, divulgando não só lançamentos e promoções da loja online, mas também fotos do 

processo criativo, promovendo a interatividade e obtendo um feedback muito positivo, que 

acontece antes mesmo do lançamento do produto.       

 A Tron Informática, empresa de tecnologia da informação com foco em softwares de 

legislação contábil, fiscal e trabalhista, diversifica suas ações nas redes sociais, com objetivos 

definidos para cada canal. No Orkut a empresa divulga mensagens diversas sobre a empresa, 

com fóruns e enquetes para despertar a curiosidade do cliente, no Facebook a empresa divulga 

vídeos institucionais e de divulgação, no Flickr a Tron disponibiliza fotos de eventos e de 



 

situações internas da empresa e, por fim, no Blog da empresa são postadas notícias e opiniões 

sobre a Tron, além de mais conteúdo para explicar qualquer coisa com mais detalhes, tudo 

isso buscando se estabelecer cada vez mais próximo de seus clientes e criar relacionamentos 

duradouros.           

 Apostando na diversidade, a Tecnisa, uma das maiores construtoras do país, adotou 

decididamente as redes sociais como canal de relacionamento com seus clientes atuais, bem 

como de atração de novos clientes. A empresa está possui site próprio, blog, além de estar 

presente nos principais microblogs. E não é exagero. Hoje a Tecnisa possui página no 

Facebook, Flickr, Linkedin, Orkut, Slideshare, Twitter, Wikipedia, You Tube, Google Maps 

Brasil, Vimeo e MySpace, com todos esses canais controlados pela própria empresa – algo 

semelhante ao que faz o Grupo Pão de Açucar, que possui uma área específica para tratar da 

marca e imagem da empresa nas redes sociais.       

 Para esclarecer possíveis dúvidas de seus clientes, a empresa informa em seu site todas 

as ações desenvolvidas em cada um dos canais anteriormente citados, com um link direto para 

a página. Em seu Blog, por exemplo, a Tecnisa posta notícias e artigos referentes a própria 

empresa, bem como ao ramo de construção de um modo geral; no Twitter, a empresa divulga 

informações sobre empreendimentos, promoções e outras vantagens para seus seguidores, 

tendo sido a primeira empresa a vender um apartamento via Twitter, o que demonstra o 

resultado positivo das ações em redes sociais; no Google Maps a empresa oferece ainda mais 

benefícios e interação para o cliente, sendo possível encontrar os empreendimentos da 

construtora, sua localização com as melhores rotas, além de fotos e informações de cada 

empreendimento.     Essas empresas e suas práticas não são exceções, 

pelo contrário, o número de empresas que estão aderindo às redes sociais é crescente e tais 

práticas estão se tornando comum entre as organizações. Tanto interesse se justifica. Os 

benefícios são aparentemente superiores aos riscos, tanto no contexto interno da organização, 

quanto no ambiente externo. Neste último, podem-se destacar como possíveis benefícios: o 

melhor relacionamento com os clientes, aliado a diminuição dos custos; a possibilidade de 

expansão do mercado, graças a maior visibilidade proporcionada pela internet; o possível uso 

das redes sociais para campanhas de marketing, também resultando em custos menores; o 

fortalecimento da marca, com um maior reconhecimento do público; e o fato de que empresas 

que acompanham os avanços tecnológicos e estão mais alinhadas com um uso de novas 

ferramentas atraem mais recursos.         

   Dentro das empresas o benefício principal da utilização das redes 

sociais é a maior agilidade dos processos. Se utilizadas corretamente, as redes sociais evitam a 



 

duplicidade de informação, aumentam a colaboração entre os funcionários e melhoram a 

capacidade da organização em criar um conhecimento coletivo, elemento essencial para a 

criação de potencial e diferencial competitivo. Com as redes sociais os funcionários tem 

acesso rápido e fácil ao conhecimento, o que dá suporte a inovação dentro da empresa.  

   O fluxo livre de informações, sem fronteiras geográficas, permitir a 

empresa desenvolver uma comunicação com maior qualidade, sem ruídos, outro ponto de 

apoio para a criação de conhecimento coletivo. Bastos (2009) afirma que a utilização das 

redes sociais dentro das organizações permite que as empresas conheçam pessoas talentosas 

que antes ficavam escondidas nos muitos cargos e departamentos das organizações, além de 

tornar mais fácil a identificação de possíveis agentes de mudança dentro da empresa. 

Confirmando os benefícios que as redes sociais proporcionam as organizações, um estudo da 

Universidade de Melbourne, na Austrália, revelou que funcionários que utilizam redes sociais 

são 9% mais produtivos do que aqueles que não usam.     

   A pesquisa realizada pela Universidade de Melboune é um dos vários 

estudos que avaliam os resultados obtidos pelas empresas que são adeptas as redes sociais, 

apontando resultados relativos tanto ao ambiente externo, quanto ao externo da organização, 

além de muitas vezes revelarem resultados de certos setores da economia, ou mesmo de 

conjuntos de empresas de setores não relacionados.      

   A questão é que as próprias empresas, por si só, encontram muitas 

dificuldades para mensurar os resultados de suas ações nas redes sociais. Muitas se perdem 

nessa busca por que se lançam nas redes sociais sem um prévio estudo destas, sem conhecê-

las, o que acaba originando ações sem um propósito claro, que, na maioria dos casos, não se 

ligam aos objetivos da empresa, mesmo porque muitas dessas empresas não sabem qual o seu 

objetivo nas redes sociais.          

  Esse é o primeiro ponto para tornar os resultados mais claros e mais simples 

para serem mensurados: definir o objetivo da organização. Algumas querem vender mais, 

outras buscam novos clientes, existe as que procuram tornar sua marca conhecida e, ainda, as 

que tentam fortalecer sua marca. As empresas que conseguem avaliar com certo sucesso seus 

resultados possuem um objetivo claro. Desse modo, elas podem perceber se os números 

advindos das páginas de relacionamento se aliam aos seus objetivos e metas de negócio. 

 O modo mais comum pelo qual as organizações avaliam o retorno de suas ações nas 

redes sociais é o grau de interação dos clientes – nesse caso os seguidores, membros de 

comunidades, fãs e outros – em suas páginas na Internet, seja em um blog, no twitter, no 

orkut, ou em qualquer outro canal utilizado pela empresa. As empresas consideram que o 



 

retorno só é positivo quando os clientes interagem, quando eles participam das ações da 

empresa, pois isso demonstra interesse por parte do cliente, o que sugere que a marca é 

atrativa para aquele público. Quanto maior interação, mais positivos serão os resultados. 

 Afinal, não adianta muito para a empresa ter milhões se seguidores no twitter, por 

exemplo, quando apenas algumas centenas interagem de fato com as ações da empresa.  

O que se sabe é que ainda não existe uma fórmula preparada com a qual as empresas possam 

comprovar a eficácia de uma iniciativa ou outra nas redes sociais. A empresa que conseguir 

medir corretamente o impacto de suas ações nas mídias sociais poderá transformar as 

informações obtidas em uma grande arma para o crescimento da empresa, tornando sua marca 

mais atrativa e promovendo uma maior interação com seus clientes.    

 A interatividade proporcionada pelas redes sociais exige mudanças significativas no 

relacionamento das empresas com seus clientes, a começar pela necessidade de conhecer as 

preferências de cada cliente, criar maneiras de customizar e personalizar os produtos e os 

serviços e disponibilizar atendimento diferenciado da concorrência. Esse é outro grande 

desafio para as empresas. 

4. Relacionamento com o cliente 

A evolução do conceito de marketing não alterou somente a forma como as empresas 

empregam seu marketing ou os canais que estas utilizam para promover sua marca e seus 

produtos. Com o passar dos anos as empresas se deram conta que um marketing eficiente não 

é aquele que faz o cliente perceber uma marca, por exemplo, ou mesmo o que leva o cliente a 

conhecer e utilizar determinado produto ou serviço, o marketing eficiente é aquele que 

oferece aos clientes um valor superior, mantendo e cultivando os atuais clientes, ao mesmo 

tempo em que atrais clientes novos, tornando-os satisfeitos. A ideia é criar relacionamentos 

duradouros, por meio dos quais a empresa oferece valor superior ao cliente e em troca garante 

a prosperidade e, consequentemente, a lucratividade do relacionamento.   

 Relacionar-se com o cliente é conhecê-lo bem, saber suas necessidades e se comunicar 

de maneira eficiente com este. Kotler (2000) afirma que o objetivo do relacionamento vai 

além da atração de novos clientes e da criação de transações, inclui também a retenção de 

clientes e a expansão dos negócios deles com a organização. Em outras palavras, mais 

resumidamente, Zeithaml (2003) explica que houve uma alteração de foco em marketing, 

saindo das transações para os relacionamentos.       

 Os recursos oferecidos pela internet, sobretudo com a propagação das redes sociais 

virtuais, permitem um maior relacionamento da empresa com seus clientes, tanto no sentido 



 

de promover uma comunicação mais rápida e efetiva entre ambos, quanto no sentido de 

oferecer mais informações sobre os clientes as empresas, permitindo a empresa segmentar 

ainda mais seu mercado e promover ações de marketing com foco em grupos específicos. No 

entanto, ao mesmo tempo em que as redes sociais podem beneficiar as empresas, o fluxo de 

informações e, sobretudo, a qualidade destas, muitas vezes podem depreciar a marca da 

organização, visto que uma crítica negativa sobre um produto de uma empresa, por exemplo, 

pode atingir milhões de pessoas em questão de segundos. Buscando controlar as informações 

transmitidas ao seu respeito, bem como responder imediatamente as críticas negativas que 

possam vir a surgir, oferecendo uma resposta rápida aos clientes e assegurando a imagem 

positiva da organização, as empresas entraram pra valer nas redes sociais, dando origem a um 

ramo específico do que Las Casas (2001) chama de “Marketing Virtual”. O mesmo autor, 

tratando sobre o marketing virtual, afirma que “o relacionamento com clientes e a fidelização 

passam a ser aspectos-chaves” no que ele denomina “novo marketing”.    

 Nesse “novo marketing”, tendo o relacionamento como ponto forte, as empresas 

baseiam muitas de suas ações nos conceitos advindos, logicamente, do marketing de 

relacionamento. Este tipo de marketing envolve cultivar o tipo certo de relacionamento com o 

grupo certo. O propósito do marketing de relacionamento se torna mais simples quando 

pensamos no relacionamento com clientes a partir das redes sociais (e da internet de uma 

forma mais geral), isso graças, principalmente, a vasta quantidade de informações retidas nos 

inúmeros bancos de dados das redes sociais e dos websites. Segundo Las Casas (2001), nesse 

ambiente virtual a administração de marketing é feita mais de acordo com a informação 

armazenada no banco de dados. Nesse novo ambiente de marketing, se relacionará melhor não 

aquele que obtiver mais informações, mas sim aquele que for capaz de selecioná-las e 

condensá-las, permitindo que as decisões de marketing sejam tomadas em tempo real. 

 Para comprovar o impacto positivo de um bom relacionamento entre empresas e 

clientes, do ponto de vista das redes sociais, uma pesquisa realizada pelas empresas Chadwick 

Martin Bailey e iModerate mostrou que 60% dos usuários do Twitter se interessam mais em 

comprar produtos de marcas das quais são seguidores no microblog, no Facebook esse 

percentual atinge 50% dos usuários. Além disso, a pesquisa apontou outro dado bastante 

significativo para as organizações: os internautas que utilizam estas redes sociais indicam os 

produtos e serviços 80% a mais que os consumidores em geral.     

 As redes sociais podem vir a ser, em pouco tempo, o elemento-chave de uma nova 

abordagem do relacionamento entre as empresas e seus clientes, elevando o nível de interação 

deste relacionamento, proporcionando às empresas a oportunidade de conhecer melhor seus 



 

clientes, bem como atender, quase em tempo real, suas necessidades, seja uma dúvida ou uma 

reclamação, por exemplo, permitindo a empresa manter a imagem positiva de sua marca e 

proporcionar satisfação ao cliente, além de evitar a propagação de críticas negativas sobre a 

empresa; aos clientes, a possibilidade de interagir com a empresa em tempo real surge como 

um promissor “serviço de atendimento”, o que tornará a atual ouvidoria desnecessária, pois 

com as redes sociais os clientes poderão ter suas dúvidas esclarecidas em tempo real. 

5. Marca e Imagem 

A constante mudança no contexto empresarial obriga as empresas a evoluírem 

continuamente, e o investimento em novos produtos e inovações em processos não garante 

manter vantagem competitiva por muito tempo. Garantir individualidade da marca através de 

conotações subjetivas, como a confiança do consumidor é a estratégia usada por muitos para 

continuarem no mercado. A palavra marca é de origem germânica e significa aplicar um sinal 

que identifica a propriedade. Os dicionários contemporâneos, como o Aurélio, também dizem 

que marca é uma impressão que fica.  

Segundo Gracioso (2007) as marcas tornaram-se hoje elementos estratégicos 

essenciais ao posicionamento e à perenidade das empresas, transformando-se no patrimônio 

mais importante das organizações. No cenário empresarial contemporâneo, as marcas 

deixaram de ser associadas a apenas um único produto, passando a se referir a uma família de 

produtos incorporando a imagem da própria marca e a imagem institucional da empresa. 

Las Casas (2001, p. 48) define a imagem como “representações, tanto afetivas quanto 

racionais, que um indivíduo ou um grupo de indivíduos associa a uma empresa como 

resultado de suas experiências, crenças, atitudes, sentimentos e informações”. O autor afirma 

ainda que o conteúdo da imagem refere-se aos atributos associados à empresa, à marca ou ao 

produto que está sendo estudado. Tais atributos podem ser positivos ou negativos, o que 

influenciará as características da imagem em questão.  

Com a velocidade da informação e sua disponibilidade cada vez mais acessível, o 

consumidor está se tornando consciente e muito mais exigente alimentando permanentemente 

o processo de competição do mercado. Neste espaço, a marca ganha importância porque o 

consumidor lhe empresta valor pela segurança que ela proporciona resolvendo da melhor 

forma possível a equação qualidade/preço/tempo.  

Nesse sentido, a entrada das corporações nas redes sociais, ao mesmo tempo em que 

pode ser muito benéfica, pode também representar uma ameaça a marca. As organizações 

devem ter em mente que esse “novo” tipo de mídia ainda não é totalmente compreendido 



 

pelas pessoas, que se sentem inseguras em relação à internet. As empresas não podem 

simplesmente se lançar nas redes sociais acreditando que irão obter resultados positivos, pelo 

contrário, é preciso analisar como sua presença afetará o consumidor e transmitir confiança a 

este, seja qual for a ação desenvolvida pela organização. As redes sociais representam uma 

grande oportunidade para as empresas conquistarem a confiança dos clientes e, assim, 

fortalecerem suas marcas, basta apenas saber como chegar ao consumidor por meio dessa 

nova mídia, algo que algumas das maiores marcas do mundo já estão fazendo com certa 

eficiência. 

Tratando das grandes marcas, é sabido que algumas destas valem mais do que o 

produto ou serviço em si. Para a função do produto a marca adiciona sentimento, para o 

desempenho ela adiciona personalidade, para o valor ela adiciona exclusividade, por isso a 

marca efetivamente vale mais do que o próprio produto na esmagadora maioria dos casos 

(SAMPAIO, 1999).  

A marca é fator crítico de sucesso para todas as empresas, são ativos financeiros e 

estratégicos, haja vista seu poder de influenciar consumidores, parceiros, colaboradores, e de 

interferir nos canais de distribuição e venda, simbolizando o interesse dos investidores e tendo 

o poder de transformar o desempenho da organização e seu resultado financeiro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS        

 A informatização é uma tendência mundial. Com o tempo, tudo passará pela Internet. 

Nos mercados não é diferente. As ações das empresas estão se deslocando, cada dia mais, em 

sentido a informatização de processos e práticas.      

 A utilização das redes sociais como ferramenta estratégica pelas empresas é algo novo, 

mas não passageiro. Eis um conceito que veio para ficar. Talvez leve um tempo para que as 

empresas compreendam esse novo canal de relacionamento e interação com seus clientes. 

Algumas organizações podem até mesmo ignorar esse novo marketing em um primeiro 

instante, mas o marketing em redes sociais já é fato, o necessário agora é identificar quais são 

as melhores práticas, métodos e processos para potencializar esse poder.   

 As empresas devem expandir suas ações nas mídias digitais, buscando se diferenciar 

dos concorrentes. Não basta apenas ter um website. Dialogar com os consumidores, clientes e 

parceiros de negócios de forma transparente é o novo imperativo nas estratégias online, a 

palavra de ordem para as organizações nesse novo contexto será “interação”.  
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