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1 - RESUMO 

O presente estudo consiste em mostrar a importância das redes sociais dentro das 

organizações, como essa ferramenta pode ajudar as empresas a conquistar e 

fidelizar seus clientes. Com o passar dos anos, a internet foi conseguindo cada vez 

mais espaço entre a sociedade mundial. As informações estão cada vez mais 

acessíveis e rápidas, as redes sociais são atualmente um dos meios de 

comunicação mais usados entre as pessoas, não mais só para relacionamentos ou 

amizades, mais também para trazer informações do dia a dia, ou divulgar uma 

empresa ou produto, também por meio delas é possível atender os clientes, fazer 

propagandas, promover promoções, dar opiniões sobre assuntos públicos, políticos, 

fazer campanhas sociais e muito mais. A pesquisa foi feita através de um estudo de 

caso na empresa Phael Confecções, onde foi possível identificar quais mídias 

sociais a empresa possui, e como ela utiliza esses canais para conquistar e fidelizar 

seus clientes. Ao estudar o perfil da Phael Confecções observa-se que após a 

empresa adquirir essa nova tecnologia, ela se mostrou mais participativa no 

mercado, aumentou sua carteira de clientes, consequentemente adquiriu mais 

conhecimento sobre assuntos que estão ligados as redes sociais, se mostrando uma 

empresa moderna, além de se importar em oferecer produtos de qualidade também 

quer deixar seus clientes e seguidores bem informados. 

 

Palavras-Chave: Redes sociais; Fidelizar clientes; e-marketing. 

 

2 - INTRODUÇÃO 

 Quando se fala em tecnologias, logo é possível pensar comunicação, e 

atualmente esta tem sido uma das principais ferramentas procuradas pelas pessoas 

e empresas, focadas principalmente nas redes sociais.  

  A sociedade começa a viver cada vez mais dependente desta ferramenta, 

fazer contatos, novas amizades, participar de grupos de opiniões, de campanhas, 

movimentos sociais e para as organizações não poderiam ser diferentes, elas 

conseguem expor seus produtos e serviços, além de divulgar sua marca em um 

meio de comunicação onde tudo é muito rápido, em frações de segundos todos 

estes dados estão a disposição de milhões de pessoas, conhecendo, comprando, 

recomendando, etc. 
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  Mais existe ainda algumas organizações que não possuem o habito de 

divulgar sua marca por meio da internet, seja utilizando blogs, Facebook, Twitter, 

Instagran.  

  Em muitos momentos acreditam que não é um bom negocio, ou ate mesmo 

por não terem conhecimento do quanto estas mídias podem ajudar na apresentação 

da sua marca e contato com os clientes.  

  É possível identificar milhares de pessoas que utilizam as redes sociais para 

se relacionar, expor suas opiniões e buscar novidade de mercado, além de 

praticidade.   Quando uma empresa utiliza estas ferramentas para apresentar seus 

produtos, elas podem adquirir muito mais clientes, e seu status de reconhecimento 

tende a crescer ainda mais.  

 A cada dia uma parcela cada vez maior da sociedade vive em função das 

redes sociais, e as empresas precisam estar adeptas a estas ferramentas, por meio 

delas é possível estimular o interesse pela compra, já que o uso da internet é cada 

vez mais constante entre as pessoas. 

3 - OBJETIVOS 

  O presente estudo consiste em mostrar a importância das redes sociais e 

como esta ferramenta pode ajudar a empresa na conquista e fidelização de clientes. 

  Este artigo é baseado em um estudo de caso da empresa Phael Confecções, 

uma das mais importantes empresas de confecção de lingerie e moda praia do 

estado de São Paulo. 

4 - METODOLOGIA 

 Este estudo foi desenvolvido por meio de conteúdos bibliográficos, que 

ajudam na captação de informações sobre o tema proposto, contribuindo no 

levantamento de dados, conteúdos estes significativos para o embasamento teórico 

do tema, além de analises de mercado, para melhor desenvolvimento do presente 

estudo.  

  Nele é possível identificar a importância da internet no mundo dos negócios, 

além de buscar respostas para como as Redes Sociais conseguirão atrair novos 

clientes, e fidelizar os já existentes, e como as empresas podem se adaptar aos 

novos processos tecnológicos. 

  Também é possível mostrar quais as vantagens e desvantagens de anunciar 

a empresa e os seus produtos nas Mídias Sociais, buscando sempre melhorias nos 
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resultados da organização, indicar quais os canais de mídias existentes que a 

empresa consiga divulgar sua marca, conteúdo, produtos, consequentemente, 

gerando maiores oportunidades de negócios, reconhecimento no mercado 

consumidor. 

Por meio da pesquisa bibliográfica e a coleta de informações pelo 

questionário, foi possível conseguir mostrar para as empresas quais as vantagens 

das redes sociais e qual é a importância dessa ferramenta para mundo dos 

negócios, o quanto elas poderão contribuir para o crescimento da divulgação das 

organizações. 

  Segundo Gil (2002, p. 41), a pesquisa exploratória tem como principal objetivo 

aprimorar as ideias e as descobertas das instituições, sendo bastante flexível, 

levantando dados bibliográficos, questionário com pessoas que já conhecem o fato 

pesquisado, além de, analisar empresas que já adquiriram essa ferramenta para 

estimular o desenvolvimento e compreensão. 

  A pesquisa foi feita com apoio de questionário, aplicada em uma única 

empresa, que disponibilizou todas as informações sobre o tema proposto, ajudando 

significativamente no desenvolvimento e conclusão deste.  

 Com essa pesquisa foi possível identificar quais as mídias que a empresa 

mais utiliza, como ela usa esse canal para atrair seus clientes, negócios, e qual a 

ideia que ela tem sobre as Redes Sociais. 

5 - DESENVOLVIMENTO 

5.1 - Marketing 

   Para Sandhusen (1998, p. 8), “Marketing é o processo de planejar a 

concepção, o preço, a promoção e a distribuição de bens e serviços para criar trocas 

que satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais”. 

  São métodos desenvolvidos para a área de vendas, que envolve o processo 

de criação, planejamento, desenvolvimento dos produtos ou serviços que iram 

satisfazer as necessidades e desejos dos clientes.  Um dos principais objetivos do 

marketing é divulgar, e principalmente agregar valor em um produto que está ou 

será lançado no mercado, para que conquiste clientes. 

  Diante dos vários tipos de marketing existentes, foi possível confeccionar o 

quadro 1, apresentando o tipo e a sua principal definição.  

 



4 

 

Quadro 1 – Tipos de Marketing 

Marketing Direto 

É o que mais está crescendo no mundo, busca resultados 
rápidos e práticos. Principais estratégias: pesquisa de mercado, 
identificação do perfil do cliente, procura por consumidores de 
potencial, aumento dos lucros das empresas.  

Marketing 
Indireto 

Associa a imagem da marca de forma discreta, é usado em 
propagandas de filmes, novelas e outras produções. Faz com 
que a imagem fique fixa no consciente dos consumidores, [...] no 
momento que ver o logotipo vai se lembrar. 

Marketing de 
Relacionamento 

Prioriza o bom relacionamento entre o cliente e a empresa. 
Principal objetivo é mostrar excelência no atendimento [...] 
necessidade de mostrar que é uma empresa de confiança, líder 
de qualidade e atendimento. 

Marketing 
Social 

Promover responsabilidade social [...] por meio de campanhas 
solidarias, atendendo as necessidades [...] de comunidades 
desfavorecidas. Objetivo de acabar de vez com o individualismo, 
mostrar para as pessoas como é importante ações que possam 
ajudar o próximo. 

Marketing de 
Resposta 

Procura solucionar os problemas da imagem da empresa com 
os clientes. Busca através das ações da empresa, melhorias 
para o seu sucesso, muda aquilo que já não da mais certo, 
aperfeiçoa aquilo que já está sendo trabalhado, ajudando assim 
no crescimento da empresa. 

Marketing Viral 

Surgiu depois que as novas tecnologias ganho espaço entre os 
consumidores. Ele focado nas redes sociais, usa esse meio pra 
propagar a empresa de maneira positiva, quando bem 
planejadas e elaboradas conseguem alcançar e conquistar 
diversos consumidores. 

Marketing de 
Fidelização 

Muito usado nas empresas de telefonia e companhias áreas. 
Visa que o cliente se torne fiel aquela empresa, suas estrategias 
são de oferecer vantagens aos clientes que as usam com muita 
frequência, assim, eles não sentiram a necessidade de procurar 
outras empresas para seu beneficio. 

Marketing 
Internacional 

Buscam novos horizontes, outros territórios, seu objetivo é 
tornar a marca conhecida em outros países, conquistar espaço 
no exterior, as estrategias adotas no outro pais é diferente das 
utilizadas no próprio pais, pois são culturas e perfil diferentes. 

Marketing 
Digital 

Cria canais de comunicação em meios digitais. A internet é 
muito utilizada para esse tipo de marketing, pois, as empresas 
criam ações como a criação de newsletter e outras ferramentas. 
Através disso, o consumidor escolhe o conteúdo da empresa 
que deseja ver. Isso garante controle do publico que usa o meio 
eletrônico, contudo, abre novos caminhos para a empresa na 
rede. 

Marketing Um a 
um 

É o estágio em que cada cliente é tratado individualmente e a 
oferta da empresa é totalmente customizada em função dele. 

Marketing de 
Transação 

É a realização de uma venda como transação única, sem 
perspectiva de continuidade. 

Marketing É a aplicação do composto de marketing para gerar interesse, 
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Pessoal atenção e preferência com relação a uma determinada pessoa. 

Marketing 
Institucional 

São as ações de marketing direcionadas para a criação de 
imagem favorável e preferência para uma determinada 
organização ou empresa. 

Marketing 
Interativo 

É o conjunto de ações de marketing direcionadas para criar uma 
interação entre o cliente e a empresa, em que o cliente tem um 
papel ativo, possibilitando a personalização e a customização de 
produtos e serviços.  

Marketing 
Etnográgico 

É no contato olho no olho com o consumidor que as empresas 
obtêm informações capazes de diferenciá-las no mercado, esse 
método de pesquisa se inspira em conceitos da antropologia, a 
disciplina que estuda comportamento do indivíduo em seu meio. 

Endomarketing 

Foco na comunicação interna, busca a satisfação dos 
funcionários. [...] os próprios colaboradores façam propaganda 
da marca que trabalham, [...] quando o conjunto interno vai bem, 
[...] o externo vai também. 

Fonte: Adaptado de Oliveira (2014) 

 

  No quadro 1, foi identificado os tipos de marketing mais usados nos dias 

atuais, como eles contribuem para o bom gerenciamento das empresas nos 

mercados competidores, sendo possível também caracterizar os serviços prestados 

por eles. 

5.2 - E-Marketing  

  Conhecido também como Marketing Digital, é utilizado pelas empresas como 

forma de inovação. São ações que elas utilizam através da internet, como email, 

redes sociais, mensagens de textos através de celulares, ipad, tabletes. Com isso, 

conseguem informatizar, propagar, conquistar e fidelizar os clientes, principalmente 

aqueles que são aptos a essa ferramenta.  

  O E-Marketing ou Marketing Digital atingem muito mais clientes, isso porque 

divulga com mais rapidez e o fortalecimento da comunicação com os clientes é 

ainda maior.  Ao abordarmos este assunto e internet, estamos falando sobre 

pessoas, suas histórias e seus desejos, sobre relacionamentos e necessidades a 

serem atendidas (TORRES, 2009).  Ainda para Torres (2009, p. 61) o foco do 

Marketing Digital “é desenvolver estratégias e ações de marketing, comunicação e 

publicidade através da Internet”. 

5.3 - Mídias Sociais 

  São canais de interação entre as pessoas, neles é possível comunicar, 

conhecer, divulgar marcas, produtos, podendo criar maior oportunidades de 

relacionamentos e de negócios.  
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  A sociedade mundial hoje vive e trabalha em função dessas ferramentas, 

conquista espaço, conseguindo expor suas ideias e opiniões, isso significa novas 

oportunidades tanto para pessoas comuns que utilizam esse meio utilizam como 

também para as empresas que a utilizam para mostrar sua marca e produto. 

  As redes sociais, segundo Marteleto (2001, p. 72) representam “[...] um 

conjunto de participantes autônomos, unindo ideias e recursos em torno de valores e 

interesses compartilhados”. O quadro 2 apresenta os principais tipos de mídias 

sociais, separados por suas classificações principais. 

 

Quadro 2 - Tipos de Mídias Sociais 

Blogs 
São paginas de disseminação de pensamentos, 
muitas empresas utilizam também para se 
relacionar com seus clientes. 

Redes Sociais 

São sites de relacionamentos, como: Facebook; 
Instagran; Yahoo; Ask.fm; Orkut; Google+; 
Myspace; Bado; Twiteer; Tumblr; Pownce; 
Networking; LinkedIn. 

Microblogs 
É voltada para o compartilhamento de conteúdos: 
1) Youtube; 2) SlideShare; 3) Flickr.  

Fonte: Coutto (2015). 

5.4 - História do Facebook 

Em 2003, Mark Zuckerberg, Chris Hughes, Eduardo Saverin e Dustin 

Moskovitz alunos da Universidade Harvard, desenvolveram uma pagina social, onde 

alunos da própria universidade pudesse acessar, o principal objetivo dessa pagina 

era comparar o publico feminino da universidade. Conhecido como Facemash, em 

poucas horas atraiu um grande publico de usuários. Logo em seguida em 2004 é 

criado por Zuckerberg o Thefacebook, uma rede social dedica a todos os alunos da 

Harvard, o que alcançou grande sucesso. 

  Em dezembro a rede já possuía 1 milhão de usuário. Em 2005 Eduardo 

Saverin deixa a empresa onde atuava como administrador do Facebook, muda-se 

para Califórnia para se dedicar ao Facebook, o acesso a rede social era restrito a 

Harvard, Stanford, Columbia e Yale, já em 2006 a rede disponibiliza acesso para 

todos maiores de 13 anos.  Em outubro de 2006, a Microsoft compra participação na 

rede. Em 2008, eles tentam comprar o Twiter. Em 2010 já possui mais de 400 

milhões de usuários. Dezembro a pagina chega em Hollywood no filme A Rede 

Social, em 2011, o filme concorreu a oito categorias do Oscar.  
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  No Brasil, em 2011, o Facebook consegue ultrapassar a maior rede social 

existente o Orkut. O Facebook compra o Instagran por 1 bilhão de dólares em 2012, 

em maio se destaca no mercado financeiro como maior oferta publica, onde foram 

oferecidas 421 bilhões de ações. Em novembro de 2012, mudanças na política de 

privacidade e termos de uso foram feitas para melhor validação de dados. Em 

janeiro de 2013,o Facebook disponibiliza um novo sistema de busca o Graph 

Search, fazendo que os conteúdos sejam acessados com mais facilidade, 

interagindo com seus seguidores. No mês de abril de 2013 aparelhos com sistema 

Android já podem acessar a pagina na interface, sem a necessidade de acessar o 

aplicativo. No ano de 2014, o Facebook completa dez anos, é a rede social de maior 

faturamento e números de usuários, hoje são mais de 1,2 bilhão.  

  Logo no inicio de 2014, o Facebook compra o aplicativo do Whatsapp por 19 

bilhões de dólares, a maior negociação do mercado de tecnologia, logo após a 

compra do Whatsapp, ele adquire também por 2 bilhões a fabricante de óculos de 

realidade virtual Oculus VR, uma das maiores aposta do mundo do games. 

5.5 - História do Instagran 

  Criado em Outubro de 2010 por Kevin Systrom e Mike Krieger, antes era 

chamado de Burbn, com ele era possível apenas fazer fotos e nada mais, os 

usuários não tinham muita opção de uso, quando repensado e transformado em 

Instagran, já era possível fazer fotos, filtros nas imagens, compartilhar no Facebook 

e Twiter.  

  Era um aplicativo disponível apenas para aparelhos da empresa Appe, logo 

em 2012 já estava disponível para sistemas Android, em abril do mesmo ano o 

Instagran foi comprado pelo Facebook por 1 bilhão de dólares, em junho já tinha 

mais de 80 milhões utilizadores, em fevereiro de 2013 já ultrapassava os 100 

milhões.  Como aplicativo e rede social, teve recentemente o seu conteúdo 

expandido para além destes sistemas móveis estando agora disponível também em 

computadores pessoais, nomeadamente com sistema operativo Windows. 

5.6 - História do Twiter 

  O Twitter foi criado em março de 2006 por Jack Dorsey, Evan Williams e Biz 

Stone, seu principal objetivo era enviar pequenas mensagens via internet. Em 

novembro de 2008, o Twitter possuía entre 4 a 5 milhões de usuários, no ano 

seguinte 2009, já ultrapassava mais de 11 milhões de usuários. Em Fevereiro de 
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2009 o Twitter foi elegido em terceiro lugar como rede social mais usada, ficando 

atrás do Facebook e do Myspace.  

  No ano de 2010, divulgou em seu próprio site o número total de usuários 

registrados: 175 milhões. Em setembro de 2013 a empresa abriu conta na bolsa de 

valores, em novembro de 2013, ele fez sua estréia na Bolsa de Nova York, todas as 

70 milhões de ações colocadas no mercado foram vendidas. Seu valor chegou a 

subir até 90% de alta em relação ao valor estipulado inicialmente na abertura do 

pregão. Na ocasião, a empresa captou US$1,82 bilhão no mercado e foi avaliada em 

US$24,57 bilhões.  Em janeiro de 2015 duas novidades foram inseridas. O 

"Enquanto você estava fora" é um resumo das principais notícias e/ou tweets de 

quem você segue. Já o "Digits" é feito para desenvolvedores e vai auxiliar no acesso 

a sites pelo celular. Atualmente existem 284 milhões de usuários registrados, porém, 

pouco mais de 24 milhões dos 284 milhões de usuários do Twitter nunca tuitaram, 

retuitaram ou curtiram uma mensagem publicada no microblog. 

6 – RESULTADOS DA PESQUISA 

 A empresa Phael Confecções de Auriflama Ltda foi questionada em relação a   

importância das redes sociais como ferramenta de conquista e fidelização de 

clientes e através dessa pesquisa foi possível citar as seguintes informações: 

  Ela está apta a essa nova tecnologia, pois, possui perfis exclusivos da 

empresa como: Facebook, Instagran e Twiter, além de divulgar informações da 

marca, dos produtos e novidades semanalmente para seus clientes e seguidores, 

esse trabalho atualmente é feito por uma empresa terceirizada especializada nesse 

tipo de atividade. Considera como vantagens em sua utilização: aumento na 

participação de mercado, maior reconhecimento da marca, fidelização e captação de 

mais clientes. 

  A empresa utiliza estas ferramentas de forma constante, por ser um canal de 

livre e fácil acesso, tem consciência de que anunciar suas informações 

constantemente gera dificuldades no controle das mesmas podendo ao mesmo 

tempo ajudar ou atrapalhar a empresa, pois ela fica exposta a críticas construtivas 

ou não, ficando vulnerável a hackers que podem usar seus conteúdos para outros 

fins.  

  Dentro da empresa seus colaboradores não têm acesso permitido para todo o 

tipo de conteúdo, apenas para aquilo que é necessário para o desenvolvimento do 
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trabalho, não é disponibilizado aos seus colaboradores e clientes o acesso à 

internet, e aos próprios perfis da empresa nas redes sociais, pois isso pode 

influenciar o desenvolvimento do trabalho dentro da empresa e também o não 

interesse dos clientes na hora das compras.  Atualmente, na conquista e fidelização 

de clientes utiliza como estratégias: promoção de produtos e brindes. 

  A empresa obteve bons resultados após a utilização das redes sociais, essa 

estratégia foi muito bem aceita pela diretoria, pois eles conseguiram perceber que a 

cartela de clientes e interessados pela marca cresceu. 

  Foi possível identificar também que as mudanças foram significativas para o 

crescimento da empresa, além de, não terem nenhum transtorno ou reclamação dos 

seus clientes e seguidores em relação a preço e até mesmo entrega de produtos. 

7 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Foi possível observar que a Phael Confecções de Auriflama Ltda, está apta 

aos anúncios nas redes sociais, disponibilizando para seus clientes informações da 

marca, produtos, tendências, fazendo com que os mesmo possam estar informados 

com noticias sobre a empresa.  

  Para que possa ter resultados ainda mais eficientes é necessário que a 

empresa divulgue seus produtos diariamente nas Redes Sociais, pois seus 

seguidores estão on line procurando novidades constantemente.  A criação de 

Blogs ou Microblogs também traria para a empresa conceito de modernidade, pois 

eles são usados por muitos para transmitir ideias, sugestões, criticas sobre 

determinados assuntos, visão diferenciada, poderiam compartilhar conhecimentos, 

informações com várias empresas de diversos segmentos. 

  Hoje toda a atualização em suas redes sociais é feita por uma empresa 

terceirizada, a mesma poderia ser feita por pessoas da empresa, pois o conteúdo 

postado seria mais pessoal, com personalidade da própria empresa, além disso, 

sem custos extras. As Mídias Sociais são canais de fácil acesso, que disponibiliza 

aos seus usuários conteúdos atualizados, deixando-os informados sobre 

acontecimentos diários.  

  Muitas empresas também utilizam essa ferramenta para divulgar sua marca, 

seus produtos, isso faz com que elas se aproximem mais dos seus clientes, pois, 

essas pessoas utilizam esse meio de comunicação para se aproximar, compartilhar 
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noticias, e se atualizar, além de também proporcionam mais comodidade para 

alcançar novos clientes, pois alcançam varias regiões do mundo. 

  Todos devem estar atentos à modernidade, principalmente as empresas e 

profissionais que querem se destacar cada vez mais. 
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