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O POTENCIAL DAS MÍDIAS SOCIAIS EM MICRO EMPRESAS, USANDO COMO 

ESTUDO DE CASO: GENY LINGERIE 

 

1. RESUMO 

Objetivo desta pesquisa e mensurar o comportamento das mídias sociais perante 
micro empresas, tomando a ferramenta Facebook, como veiculo de marketing 
direcionado gratuito. Analisar os resultados obtidos após um determinando período 
de tempo e formalizar um manual de controle para adesão a Mídias Sociais, para 
tanto utilizaremos como estudo de caso a empresa Geny Lingerie, na qual trabalha 
no setor de comercio de peças intimas. Como critério para desenvolvimento e 
metodologia a empresa para analise foi classificada como, pequena, não possuindo 
quaisquer serviços de marketing, sua origem é representada pela necessidade de 
crescimento. O prazo para desenvolvimento é de 8 meses a contar de fevereiro do 
corrente ano (2013), será criada uma FanPage, cuja qual servira como alicerce para 
todo o projeto, o custo para desenvolvimento é gratuito. Neste trabalho procuramos 
comprovar que mídias alternativas, podem ajudar a compor a realidade de pequenos 
empresários aumentando sua visibilidade e consequentemente agregando mais 
valores a receita da empresa. O analise de balancetes podem comprovar toda a 
evolução, através de inserções de conhecimento em estratégia digital e manuais de 
estudos de grandes autores, constituiremos o presente projeto debatendo a 
necessidade contra o custo beneficio.  
 

 

2. INTRODUÇÃO 

  Atualmente o conceito mídia social vem fazendo parte da vida em sociedade, 

sua história mesmo sendo nova, faz parte da bolha chamada internet, sua principal 

característica é a facilidade de ligar pessoas, por afinidade, localidade e interesses. 

 Desta forma o inicio do conceito de definição de Mídia Social é relacionado 

aos meios de interação entre pessoas pelos quais elas criam, compartilham, trocam 

e comentam conteúdos em comunidades e redes virtuais.  

  De acordo com Kietzmann et al, mídias sociais empregam tecnologias moveis 

e de Internet para criar plataformas altamente interativas por meio das quais 

indivíduos e comunidades compartilham, co-criam, discutem e modificam conteúdos 

gerados por usuários. Mídias sociais introduzem mudanças substanciais e 

permanentes na forma como organizações, comunidades e indivíduos se 

comunicam. 
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3. OBJETIVOS 

Avaliar os benefícios e vantagens das mídias sociais no desenvolvimento de 

micro empresas e analisar a eficácia de trabalhos de marketing em mídias sociais, 

para micro e pequenas empresas. 

 

4. METODOLOGIA 

Neste presente estudo será realizado uma pesquisa bibliográfica e estudo de 

caso, para obtenção de informações e conceitos a respeito do mesmo. 

Para desenvolver este trabalho utilizaremos como ferramenta de analise a 

coletagem de dados de forma quantitativa há caracterizar-se no inicio do projeto, por 

meio de amostragem de dados de acompanhamento mensal do estudado. Fator 

esse que é uma determinante da variável venda mensal, cuja qual a dona controla 

por meio de planilha financeira. 

A filtragem de dados aconteceu entre os meses de fevereiro (pré-instalado do 

projeto) até agosto, desta forma adotamos o desenvolvimento de uma planilha 

gráfica na qual pontua o crescimento ou déficit de dados. 

Depois de estabelecidos o termômetro de previsão de dados será instalado 

como base do trabalho a utilização da ferramenta mídia social, mas precisamente o 

facebook. 

Inicialmente foi desenvolvido uma Fanpage para divulgar fotos dos produtos, 

preços e a marca, esta mídia social fornece este serviço gratuitamente, porem para 

apresentação mais profissional criaremos um leiaute especifico para plataforma, 

conforme determina a ferramenta. Como propagadores da ideia utilizarão clientes na 

qual compartilharam nossa marca e produtos em seus perfis, uma vez que esta 

ferramenta possibilita o elo entre cliente e fornecedor. Aumentando o limiar da marca 

e atraindo novos  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

  Conforme consta no manual de mídias sociais, Claudio Torres: “O marketing 

nas mídias sociais é o conjunto de ações de marketing digital que visam criar 

relacionamento entre a empresa e o consumidor, para atrair a sua atenção e 

conquistar o consumidor online”. 
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  O projeto de Marketing em midia social é descrito como a oportunidade mais 

viável para desenvolver campanhas gratuitas e de alto impacto no consumidor , pois 

segundo Cláudio torres: “As redes sociais geram grande repercussão destas 

informações porque mantém uma rede de relacionamentos, onde um usuário que 

escreve sobre algo, pode ter sua informação transmitida viralmente, através dos 

diversos grupos de pessoas que se relacionam com ele. Nas redes sociais, um 

consumidor nunca está isolado. Uma reclamação ou um elogio, afetarão só ele e 

seus amigos, mas também todos os amigos de seus amigos, amplificando o poder 

da mensagem”. 

  Desta forma para pequenos empresários o desenvolvimento de campanhas é 

ainda um certo problema, uma vez que requer grandes investimentos, contudo o 

projeto de mídia social torna-se uma barreira transponível pois o investimento desse 

trabalho é quase imensurável. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O resultado deste trabalho busca auxiliar pequenas empresas a divulgar 

produtos e marca que eram conhecida por poucos. 

 Depois de aplicado as ferramentas do marketing digital na empresa Geny 

Lingerie, analisamos um crescimento significativo para uma empresa de pequeno 

porte localizada no interior de SP. 

 Com aproximadamente seis meses de uso desta, tivemos um alcance em um 

raio de 500 km entre compras efetuadas e somente o conhecimento da marca, o 

presente projeto ainda se encontra em analise efetuando a tiragem constante das 

métricas de crescimento. 
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