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RESUMO 

O presente trabalho destaca a importância e o papel das mídias sociais 

na divulgação de produtos, serviços e no estreitamento do relacionamento com 

o consumidor como oportunidade estratégica de crescimento para as pequenas 

empresas. Antes da internet e, principalmente, antes das redes sociais, as 

pequenas empresas destinavam ínfimos recursos para divulgarem-se e criar 

um relacionamento com seus usuários. Diante deste contexto, será realizada 

uma pesquisa de campo com as pequenas empresas localizadas no Município 

de Santa Fé do Sul que se utilizam das redes sociais e propor a adequação do 

uso desse importante instrumento para beneficiar a imagem organizacional e a 

interação com o usuário. 

 

INTRODUÇÃO 

As redes sociais baseadas na internet promovem e incentivam o 

compartilhamento entre indivíduos com identidades semelhantes e interesse 

mútuo. Redes sociais maiores podem abrigar redes sociais menores, o que 

permite que, seja qual for o interesse ou objetivo do usuário, ele seja capaz de 

encontrar outras pessoas com afinidades de interesse. Essa afinidade de 

interesses e o relacionamento entre seus usuários criam um ambiente propício 

para a atuação das empresas interessadas em efetivamente estarem 

conectadas aos desejos e anseios de seus consumidores, e o mercado 

começa a perceber o valor e voltar suas atenções para este novo fenômeno. 

A forma mais efetiva de se vender produtos e/ou serviços é sabendo 

onde se encontra seus consumidores, e em uma época tão tecnológica a 

maioria deles estão dividindo o mesmo espaço: nas mídias sociais. 

Uma empresa participativa nas Mídias Sociais possibilita a facilidade de 

contato com os clientes, apresentação de produtos e/ou serviços de forma mais 

rápida e com baixo investimento, assim se destacando em seu segmento de 

mercado.  

 

OBJETIVOS 



Analisar a importância das redes sociais e a maneira que as pequenas 

empresas do município de Santa Fé do Sul (SP) podem se beneficiar para a 

melhoria da imagem, a interação com o consumidor e o aumento das vendas. 

Apresentar os benefícios das Mídias Sociais para as pequenas 

empresas de Santa Fé do Sul; 

Destacar o papel das mídias sociais para o aumentando vendas e o 

fortalecimento do relacionamento com os clientes por parte das pequenas 

empresas; 

Evidenciar como as pequenas empresas podem lidar com as críticas e 

reclamações dos clientes; 

Propor as pequenas empresas uma gestão de imagem em Mídias 

Digitais, adaptando as reais necessidades do seu público alvo. 

 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho, será utilizada uma pesquisa 

exploratória, com levantamento bibliográfico e pesquisa de campo. O 

levantamento bibliográfico abordará os seguintes temas: Internet, Mídias 

Sociais e Marketing de Relacionamento. A pesquisa de campo será 

desenvolvida na internet em mídias sociais utilizadas pelas pequenas 

empresas do município de Santa Fé do Sul (SP). Será realizado um 

levantamento das principais mídias sociais utilizadas por estas empresas e a 

maneira como as mesmas são usadas para a imagem e aumento das vendas. 

A pesquisa destaca também o uso das mídias sociais por parte destas 

empresas no relacionamento com os clientes, verificando como as empresas 

respondem as críticas, dúvidas, reclamações e questionamentos dos 

consumidores.  

 

DESENVOLVIMENTO 

Em um primeiro momento foi desenvolvida uma revisão bibliográfica 

sobre o tema Mídias Sociais e o seu alcance para a imagem e o aumento das 

vendas das pequenas empresas.  

Em fase de desenvolvimento, o trabalho contemplará os seguintes 

passos:  



 Realização de uma pesquisa de campo em pequenas empresas do 

município de Santa Fé do Sul (SP);  

 Confecção do instrumento de pesquisa: Check List e um questionário 

para entrevista com os participantes da pesquisa (Gestores das 

pequenas empresas que se utilizam das mídias socias situadas em 

Santa Fé do Sul – SP);  

 Realização do teste piloto com os instrumentos de pesquisa;  

 Aplicação dos instrumentos de pesquisa;  

 Tabulação dos dados e análise dos resultados;  

 Desenvolvimento da proposta do trabalho.  

 

RESULTADOS  

Em decorrência do poder e do alcance das mídias sociais, esse 

importante instrumento, quando utilizado de maneira adequada, poderá 

proporcionar as pequenas empresas, em especial as abordadas pelo estudo, 

benefícios que visem um maior posicionamento da marca e da imagem 

organizacional perante o consumidor, estreitar o relacionamento entre empresa 

e cliente e consequentemente alavancar as vendas dos seus produtos e 

serviços.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através desse trabalho, o intuito é apresentar ao leitor e empresário os 

benefícios que as mídias sociais podem trazer a sua empresa e que isso é 

muito produtivo para as vendas.  
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