
 

 

Anais do Conic-Semesp. Volume 1, 2013 - Faculdade Anhanguera de Campinas - Unidade 3. ISSN 2357-8904 

TÍTULO: ESTUDO SOBRE A ADOÇÃO DO MARKETING DIGITAL PELAS EMPRESAS LÍDERES DO
SEGMENTO DE FAST FOOD MUNDIAIS ATUANTES NO BRASIL
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: COMUNICAÇÃO SOCIALSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE TECNOLOGIA TERMOMECÂNICAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): EDUARDO ROBERTO MARTINS, KARINA CLÁUDIA MARTINS DUARTEAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ANDRÉ BEZERRA DA SILVAORIENTADOR(ES): 



1 RESUMO 

Este estudo sobre marketing digital tem como objetivo analisar sua utilização 

pelas empresas líderes mundiais do segmento de fast food atuantes no 

Brasil.O estudo foi desenvolvido a partir da análise comparativa de dados das 

empresas, coletados nos sites das empresas e dado s gerados pela ferramenta 

Alexa.Por meio do estudo foram evidenciados elementos diferenciais de 

desempenho do marketing nas empresas pesquisadas.  

 

2  INTRODUÇÃO 

 A expansão da internet e o desenvolvimento de tecnologias voltadas ao 

mundo digital têm atraído muitas pessoas ao ambiente virtual. Segundo dados 

do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (IBOPE, 2012), nos 

últimos cinco anos houve um aumento de 230% no número de internautas e de 

45% na quantidade de horas navegadas por usuários. Com isso, uma das 

alternativas mais procuradas pelas empresas para obterem vantagens e se 

manterem competitivas vem sendo a busca pelo marketing digital. 

 “O marketing digital é composto por todas as atividades online ou 

eletrônicas que facilitam a produção e a comercialização de produtos ou 

serviços, para satisfazer os desejos e necessidades do consumidor” (REEDY, 

SCHULLO, ZIMMERMAN, 2001). 

 Frente à crise econômica que teve início em 2008 e que tem assolado os 

Estados Unidos e a Europa, gerando cenário de desemprego, ocasionando a 

queda de receitas e perda de competitividade das organizações, o marketing 

digital, ferramenta de alcance global, pode ser uma alternativa de recuperação 

e expansão de mercados diante deste cenário de crise. do Brasil. 

 

3 OBJETIVOS 

Neste contexto, este estudo foi concebido a partir do objetivo de analisar 

o uso do marketing digital pelas empresas, e, mais especificamente, com as 

empresas líderes no setor de fast food.  

 

4 METODOLOGIA 

Este estudo de caráter exploratório-descritivo foi desenvolvido com base 

na obra de autores sobre a qualidade das páginas digitais de empresas, foi 



realizada uma pesquisa nas páginas virtuais oficiais das empresas citadas, 

assim como seus perfis oficiais em redes sociais, para contrastar o estado-da-

arte inerente ao marketing digital com a atuação de tais empresas, levando-se 

em conta tanto aspectos relativos a aparência das páginas e perfis, assim 

como suas funcionalidades e utilização dos diversos outros recursos 

disponíveis e que visam atrair ou prender a atenção dos consumidores em 

suas páginas e perfis de redes.  

Foi utilizada análise comparativa com as maiores empresas do 

segmento de fast food mundiais atuantes no Brasil,de acordo com a 

classificação do site Exame,  para entender os hábitos de consumos dos 

clientes dessas redes. A mencionada pesquisa foi conduzida pela Shopper 

Experience, e divulgado no site Exame em 14 de dezembro de 2012. Segundo 

o estudo, as maiores empresas do segmento de fastfood são: Subway, MC 

Donald’s e Burger King. Esta pesquisa utilizou ainda a ferramenta Alexa que 

mede o nível de popularidade das páginas da internet. 

  

5 DESENVOLVIMENTO 

Um marco relevante na utilização do marketing no Brasil, segundo Cobra 

(2009), ocorreu a partir de 1995, após a implantação do plano real, quando o 

cenário econômico  tomou um novo rumo e o marketing passou a ser essencial 

para as empresas no país devido à concorrência acirrada, principalmente após 

a abertura econômica aos produtos importados. Com isso, as empresas, no 

intuito de captar os clientes, e, atentas ao crescente número de usuários de 

internet, passaram a traçar planos de marketing voltados às mídias digitais.  

 Com o surgimento de novas redes virtuais de relacionamentos, que tem 

atraído uma grande massa de internautas, surge também uma oportunidade 

para que as empresas possam se relacionar com estes consumidores e 

através de pesquisas, identificar públicos potencias, tendências de mercado e 

avaliar opiniões sobre possíveis melhorias em produtos. 

 

5.1 Marketing Digital 

O marketing digital é composto por ações estratégicas de marketing, 

adaptadas às mídias digitais e canais eletrônicos, visando à divulgação e 

comercialização de produtos, à busca de novos clientes, e o atendimento das 



exigências do consumidor atual, ou seja, o marketing digital tem o mesmo 

objetivo do marketing tradicional, porém, o que os difere são as ferramentas 

utilizadas para realização dos mesmos.  

Segundo Reedy et al (2001), o marketing digital pode ser definido como 

o conjunto de todas as atividades online ou eletrônicas que facilitam a 

produção e a comercialização de produtos ou serviços para satisfazer os 

desejos e as necessidades do consumidor.   

 

5.2 Mídias Digitais 

 Com a evolução dos meios de comunicação voltadas para a 

interatividade e mobilidade, diversos modelos de mídias digitais foram criadas 

visando conquistar espaços cada vez maiores junto aos consumidores. 

A internet é um dos mais importantes canais de negócio do século XXI, 

pois contribui para a redução dos custos de comunicação, facilita o acesso às 

informações, aprimora os fluxos de informações além de possibilitar a 

coordenação de atividades realizadas dentro e fora das empresas. Com a 

internet, o consumidor é capaz de interagir de forma rápida e barata com outros 

clientes e com empresas. Neste contexto, o marketing na internet é uma  

oportunidade para as empresas oferecerem mais atrativos aos consumidores e 

ganhar mais competitividade no mercado. 

Segundo Gabriel (2010), site ou website é um conjunto de conteúdos 

organizados de forma que seja fácil suas localizações e acesso. Os sites são 

normalmente usados para apresentar conteúdos estruturados com seções bem 

definidas e detalhamento estrutural para produtos ou serviços. Em geral, é 

através do site que empresas ou organizações se apresentam aos clientes 

online, deixando claro aspectos como: missão, visão, conceito, marca, 

objetivos, serviços prestados e contatos das empresas. Um site pode ser 

institucional, comercial, promocional e informativo e se comparado as mídias 

tradicionais, equivale a um livro ou catálogo.  

O Blog é um site em formato de diário e normalmente apresenta 

entradas de textos regulares chamadas de “posts”. São normalmente mantidos 

por um indivíduo (ou grupo pequeno de pessoas), podendo ser pessoal ou 

pertencer a uma empresa. Por meio dele é possível uma comunicação de 

forma mais simples e organizada que o e-mail ou grupos de discussão, por 



exemplo. Um blog equivale a um jornal diário, pois é uma página atualizada 

com frequência, composta por pequenos parágrafos apresentados de forma 

cronológica, e, seus assuntos podem abranger diversos assuntos, como 

notícias, ideias, fotografias e links. 

Segundo Gabriel (2010), rede social é uma estrutura social formada por 

indivíduos (ou empresas), que são ligados (conectados) por um ou mais tipos 

específicos de interdependência, como amizade, parentesco, proximidade, 

afinidade, trocas financeiras, ódios, antipatias, relações sexuais, 

relacionamento de crenças, relacionamento de conhecimento e relacionamento 

de prestígio. 

Existem diversos sites de redes sociais na internet, que são definidos 

como plataformas tecnológicas, que conectam pessoas e empresas de acordo 

com seus interesses, e favorecem a atuação das pessoas para interagir e 

compartilhar conteúdos, sendo, portanto, bastante relevantes ao marketing 

digital. Novas redes sociais surgem a todo instante, mas dentre as já existentes 

é possível destacar algumas com maior popularidade no mundo: Facebook, 

Twitter,Youtube, Orkut e Instagram. 

Conforme Powell (2010), o Twitter, fundado em 2006, é apresentado 

como uma rede de informações movimentada por milhões de pessoas em todo 

mundo. O autor acrescenta que o Twitter é utilizado para descobrir e 

compartilhar informação em tempo real por meio de troca pública de envio de 

mensagens curtas; expandir e manter a rede pessoal e profissional; e construir 

comunidades. Em termos numéricos, o Twitter conta com 10 milhões de 

usuários, e apresenta uma média de visitante mensais de 58 milhões e 5 

milhões diários, e uma taxa de crescimento de 1238%. Seu público principal 

são usuários em geral da internet com 30 anos ou mais, atletas, políticos, 

marcas e organizações sem fins lucrativos.  

De acordo com Powell (2010), o Youtube, rede social de 

compartilhamento de vídeo, onde pessoas publicam, compartilham e assistem 

vídeos em formato digital, teve início em 2005. O Youtube oferece aos seus 

usuários um fórum para as pessoas se conectarem, e trocarem informações 

com outras pessoas por todo mundo, atuando como uma rede social de 

distribuição para criadores de conteúdos e anunciantes. O Youtube apresentou 

um crescimento expressivo desde sua criação, o que se intensificou após sua 



compra pelo Google, em 2010, quando alcançou a marca de 1 bilhão de 

usuários mensais.  

O Instagram criado em 2010, é uma rede social de compartilhamento de 

imagens, que permite que o usuário acrescente filtros às suas imagens e as 

publique online. O Instagram também possibilita a interação com amigos, 

através de “curtidas”- aceitações positivas”-,  e comentários, e com outras 

redes sociais, como Twitter, Flickr, Tumblr, Foursquare e Facebook. O 

Instagram também pode ser considerado como um grande banco de imagens, 

já que é possível ver as fotos mais comentadas ou procurar por uma hashtag 

(endereço, eletrônico), específica e encontrar todas aquelas imagens 

relacionadas ao tema.  

Quanto à eficácia de um site, este precisa oferecer conteúdo atualizado 

e relevante ao público-alvo, atentando-se para sua velocidade, evitando-se 

recursos gráficos e animações em flash desnecessárias, que poderão deixar a 

homepage “pesada” para abrir, e comprometer sua navegação pelo usuário. 

Enfim, é preciso estruturar o site para que o acesso ao mesmo aconteça de 

forma clara, lógica e intuitiva, disponibilizando-se textos curtos e objetivos.  

A empresa que utiliza as mídias digitais precisa valorizar a interação 

com o usuário e permitir que o cliente participe, criando enquetes e áreas para 

comentários,  atentando para as sugestões e as preferências dos clientes ao 

atualizar o site. Dependendo do produto que a empresa comercializa, pode-se 

optar pela construção de uma loja virtual para sua oferta de produtos. Para se 

relacionar com os internautas, é possível a inclusão no site de links para o perfil 

da empresa nas redes de relacionamento que fazem parte, como por exemplo, 

Facebook ou Twitter. Com base nessas informações, os sites do Brasil oficiais 

das empresas Mc Donald's, Burger King e Subway foram analisados:  

  Na avaliação da ferramenta Websites, todas as empresas 

apresentam seus sites adequados ao produto e a marca e utilizam recursos 

interativos e layout de informações bem distribuído, o que pode reter a atenção 

dos consumidores nas páginas. Porém quanto ao quesito popularidade da 

página, dado obtido pela ferramenta Alexa, o site do MC Donald´s leva 

vantagem no ranking mundial e nacional, por obter a 138.177º e 4.833º 

posições respectivamente. Em segundo lugar vem o Burger King, no ranking 

mundial e nacional ocupando a 274.820º e 14876º posições respectivamente e 



logo atrás, o Subway ocupando a 302.274º posição no ranking mundial e a 

24.915º posição no ranking nacional. Porém não é possível relacionar a 

posição das empresas no ranking, com a qualidade de seus sites ou 

campanhas específicas, mas suas posições são facilmente compreensíveis 

pelo nível de popularidade entre as marcas. 

O termo Blog é uma abreviatura das palavras inglesas web (rede) e log 

(diário), onde o seu processo de criação é muito simples e rápido e tem como 

objetivo a possibilidade de criar uma página virtual pessoal ou corporativa e 

assim registrar comentários e atualizações a cada evento realizado, 

possibilitando que seus seguidores possam acompanham e interagir com estes 

acontecimentos. 

Os Blogs estão alojados em servidores Web e são tecnicamente iguais a 

websites. A concepção da multiplicação das informações nos Blogs está 

relacionada a blogosfera, que significa que através de um blog é possível ter 

acesso aos links de outros blogs. Esse processo de viagem entre os blogs 

ligados em uma rede é chamado de webrings. 

Os requisitos aplicados para ser obter qualidade diferenciada na 

estrutura e apresentação de uma página de internet também se aplicam na 

composição de um Blog, que igualmente sofre influência decorrente de suas 

características de aparência, interatividade, capacidade de relação entre a 

aparência do site com a marca da empresa, facilidade de navegação em abas 

de visualização de informações e produtos e campos de relacionamento com o 

público. 

Porém, após pesquisas nos principais mecanismos de busca, não foram 

encontrados Blogs oficiais das três empresas. Acredita-se que o investimento 

em Blogs é uma ótima oportunidade para a empresa alavancar a publicidade e 

interatividade com os consumidores.  

Um exemplo de sucesso que revela a potencialidade deste recurso é a 

recente aquisição do Tumblr pela Yahoo, pelo valor de 1,1 bilhão de dólares. A 

Tumblr é uma ferramenta para a criação e interação de Blogs, conta com 3 

milhões de usuários e em setembro de 2011 alcançou a marca de 10 bilhões 

de posts exclusivos (sem contar reblogs). 

 De acordo com Parente (2013) as redes sociais são peças fundamentais 

no dia a dia das empresas, em suas estratégias de comunicação, de negócios 



ou de pesquisa, razões pelas quais as empresas precisam se inserir nessas 

redes.  

 

6 RESULTADOS 

Os dados relativos à popularidade, atualização e interação com o público no 

Facebook seguem na tabela a seguir: 

Curtir 3.259.034 2.752.000 2.210.047

Falando sobre 29.086 45.974 100.810

Atualização por publicações 1 a 2 por dia 2 por dia 1 por dia

Resposta à comentários não monitora até 24 horas até 24 horas

Tabela 1: Dados de atualização e interação no facebook

Fonte: Perfis oficiais das empresas no facebook, 2013 (elaboração própria)

 O Mc Donald´s é líder no número de opções “Curtir”, mas, visualizando-

se os outros indicadores da empresa na rede, é possível identificar que a 

mesma não interage com o público e o número de comentários de usuários 

sobre a empresa é inferior ao de concorrentes. Com isso, infere-se que a fonte 

da popularidade da empresa na rede Facebook é relativa ao peso da marca e 

uma possibilidade de crescimento em popularidade e, uma opção de 

fortalecimento da marca na rede seria uma maior interação com o público. 

Na tabela a seguir são apresentados os dados relativos às atualizações 

e interação das empresas com o público no Twitter: 

 

Seguidores 43.371 8.065 6.631

Seguindo 1.247 23 2.445

Tweets 7.505 1.326 5.607

Atualização 4 por dia 2 por dia 1 por dia

Interação Nenhuma Nenhuma Alta

Tabela 2: Dados de atualização e interação no Twetter

Fonte: Perfis oficiais das empresas no Twetter, 2013 (elaboração própria)

 

 O Mc Donald´s se apresenta como a marca mais popular em relação a 

seus concorrentes. Mesmo com o peso da marca, percebe-se que a empresa 

soma forças ao investir em um número alto de tweets publicados diariamente e 

também o fato de seguir perfis de outros usuários em sua rede, favorece a 



multiplicação da popularidade da marca. Porém como ponto de observação, 

poderia interagir com o público. 

A seguir são apresentados os indicadores relativos a popularidade e 

atualização de publicações pelas empresas no You Tube: 

 

Inscrições 54 1.518 257

Visualizações 1.887 4.612.021 69.458

Atualização 1 ano 6 meses semanal

Vídeos publicados 6 9 59

Tabela 3: Dados de atualização e interação no YouTube

Fonte: Canais oficiais das empresas no YouTube, 2013 (elaboração própria)

  O Burger King apresenta o maior número de inscrições em seu 

canal diante da concorrência, assim como o maior número de visualizações, 

sendo que este último foi enormemente alavancado pela participação do 

lutador Anderson Silva em uma campanha publicitária, que ultrapassou 1,3 

milhões de visualizações. Alguns pontos que podem ser melhorados são a 

apresentação da página inicial do canal da empresa e uma maior frequência na 

publicação de vídeos. 

  Após todas as avaliações e conforme informações de Parente 

(2013), o Mc Donald´s é a empresa que acumula maior público nas redes 

sociais, porém, direciona esforços em uma rede social específica, o Twetter, 

fato que vai contra as citações de Parente (2013), que afirma que para se obter 

sucesso nas redes sociais a empresa deve atentar à identidade visual da 

marca e manter a mesma comunicação nos demais canais, assim como a 

empresa deve criar e manter interatividade e contato com os clientes. Verifica-

se também que a marca que mantém um padrão e razoável de comunicação 

nas redes sociais, o Subway, foi a marca pior colocada diante das empresas 

avaliadas no ranking Alexa. Com isso é possível compreender a forte influência 

do valor de uma marca construído ao longo do tempo sobre o público.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No que concerne à análise de dados, os dados analisados nesta 

pesquisa, estes foram de empresas consolidadas no mercado, líderes mundiais 

no segmento de fastfood e atuantes no Brasil, o Mc Donald´s, o Burger King e 



o Suway. Conforme pesquisa realizada pela Shopper Experience, e divulgado 

no site Exame em 14 de dezembro de 2012. 

No intuito de avaliar o primeiro contato com o publico ou a impressão 

inicial causada pelas empresas citadas, foram analisados os websites. Pois 

conforme Gabriel (2010) é através do site que a organização se apresenta ao 

cliente, deixando claro sua marca, visão, missão, conceito, objetivos, serviços à 

sociedade e contatos. Assim, com base nos websites das empresas avaliadas, 

foi possível verificar que todos apresentam as características colocadas por 

Reedy et al (2001), como boa aparência, fácil utilização e interatividade. Todos 

os aspectos citados podem fazer do website uma página muito popular na 

internet.  

Por meio da utilização da ferramenta Alexa, que teve o objetivo de 

avaliar e classificar a popularidade de websites na internet, foi possível 

visualizar que o Mc Donalds ocupa a primeira colocação, o Burger King a 

segunda e o Subway a terceira. Porém não foi observado nenhum ponto 

especifico que justifique a colocação das empresas com base apenas no site. 

Este estudo identificou que uma das ferramentas mais utilizadas para 

relacionamento com consumidores têm sido as redes sociais. Conforme citado 

por Powell (2010), o Facebook é a rede social de maior acesso e cresce a uma 

taxa de 137% ao dia, além de ter um total de 430 milhões de visitas mensais e 

mais de um bilhão de usuários ativos, assim como o Twitter, com 300 milhões 

de usuários e o YouTube, com 330 milhões de usuários. 

Com a pesquisa foi possível concluir que as empresas adotam posturas 

diferentes nas mídias digitais, atuando como concorrentes no mercado 

tradicional. Como, por exemplo, o Mc Donald´s, que possui uma popularidade 

muito superior a concorrência no Twitter e o Burger King, que é destaque no 

You Tube no número de visualizações. O Subway, apesar de não ser destaque 

de popularidade em nenhuma rede social, apresenta ótimas estruturas em seus 

perfis em todas as redes sociais avaliadas e possui muitas possibilidades de 

alcançar a concorrência em popularidade, tendo como principal destaque o 

valor que é dado ao relacionamento com clientes.  

No Facebook, que é citado por Powell (2010) como a rede social de 

maior expressão, o Subway é a empresa que na pesquisa apresenta mais 

usuários “falando sobre”, ou seja, está sendo divulgada pelos próprios 



consumidores que seguem a página. Fato que comprova que as empresas 

aumentam a sua popularidade ao interagirem com o público. O Mc Donalds e o 

Burger King, nas redes sociais em que interagem com frequência, são líderes  

absolutos em popularidade.  

Apesar da utilização do marketing digital pelas empresas apresentar 

infinitas vantagens, as empresas precisam estar preparadas para entrarem 

nesse ambiente competitivo, já que o perfil do consumidor atual mudou, e se 

tornou mais exigente.  
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