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RESUMO 

 

Esse trabalho tem como tema o marketing de relacionamento nas mídias 

sociais, focando o seu uso pelas empresas atuais nas redes sociais. Fazer um 

levantamento sobre a ferramenta “Marketing de Relacionamento”, focando na sua 

utilização e eficácia nas das redes sociais, com intuito de fidelização. Para tanto faz-

se necessário, fazer um levantamento teórico sobre: Marketing de relacionamento; 

Fidelização de clientes nas redes sociais; Ferramentas para fidelização; Vantagens e 

desvantagens de utilizar as redes sociais para fidelização.Para tanto, foi realizado 

pesquisa bibliográfica para dar conceitos básicos de marketing, sua função, o 

marketing digital e o marketing de relacionamento, utilizando livros da faculdade, 

artigos científicos e dissertações sobre o assunto. Foi realizado pesquisa de campo 

nas lojas do comércio de Jales/SP com aplicação de questionários com clientes de 

diferentes idades e sexo. Com os dados digitados no Excel foi possível elaborar 

gráficos e fazer a consequente análise dos resultados. 

Palavra chave: Marketing. Redes sociais. Relacionamento. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O homem inabalável segue como parte integrante e atuante neste cenário de 

singularidade e de intensas mudanças tecnológicas. A sociedade é agora pós-

industrial e vive-se o que é chamado de era da informação. Dentro dessa era da 

informação, é visto que cada dia mais o crescimento de público da internet, os países 

que mais estão em crescimento nesse ranking são a Índia, a China e alguns países 

pertencentes ao continente latino-americano, sem excluir o contínuo crescimento feito 

pelos estadunidenses.  

Embora o Marketing de Relacionamento seja um tema recentemente abordado 

pelas organizações, tem suas origens no fim da Década de 80 quando ganhou 

relevância e importância nas empresas e por seus profissionais na tomada de decisão. 

E assim como em outras áreas de conhecimento o Marketing de relacionamento vem 

sofrendo mudanças com o passar dos anos, influenciado por fatores como a 

globalização, a internet e pelas redes sociais, torna-se hoje ferramenta chave para o 

crescimento e desenvolvimento de uma organização. 
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Desta forma, o objetivo desse estudo foi identificar e descrever a importância 

do Marketing de Relacionamento nas redes sociais. 

Espera-se com este estudo uma melhor compreensão sobre o que é “Marketing 

de Relacionamento” assim como revelar suas vantagens e aplicabilidade. Tem por 

finalidade também confirmar se os processos de Marketing de Relacionamento são 

ou não importantes ferramentas nas organizações e no alcance de metas a melhoria 

da produtividade, assim como fator essencial para o sucesso das organizações. 

Tendo como problema de pesquisa: É possível fidelizar o cliente através das redes 

sociais? 

3. OBJETIVOS 

Fazer um levantamento sobre a ferramenta “Marketing de Relacionamento”, 

focando na sua utilização e eficácia nas das redes sociais, com intuito de fidelização. 

Para tanto faz-se necessário, fazer um levantamento teórico sobre: Marketing de 

relacionamento; Fidelização de clientes nas redes sociais; Ferramentas para 

fidelização; Vantagens e desvantagens de utilizar as redes sociais para fidelização. 

 

4. METODOLOGIA  

 

O método adotado é o conjunto de atividades racionais e sistemáticas, é a linha 

de raciocínio adotada na metodologia.  

A metodologia utilizada nesse trabalho foi a pesquisa bibliográfica, com o 

objetivo de coletar informações precisas em obras diretamente ligadas ao tema, onde 

segundo Andrade (2005) a pesquisa bibliográfica é “obrigatória nas pesquisas 

exploratórias, na delimitação do tema de um trabalho ou pesquisa, no 

desenvolvimento do assunto, nas citações, na apresentação das conclusões”. 

A pesquisa bibliográfica fora realizada com leitura, análise e compreensão de 

livros e artigos técnicos disponíveis em revistas e na internet cujas fontes foram 

citadas conforme pede Manual de Normas Técnicas da Faculdade e Normas da ABNT 

para apresentação de trabalhos acadêmicos.  

O universo da pesquisa foi representado por clientes das lojas pesquisadas 

numa amostra de 90 clientes escolhidos aleatório segundo critério de 
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representatividade não probabilística escolhidos pela facilidade de acesso aos 

entrevistados. 

Por fim, os resultados ocorreram através da conclusão com a análise das 

informações onde foi apresentado aspectos mais relevantes que abordaram a 

pesquisa. 

No mais foram utilizados livros da Biblioteca do Centro Universitário de Jales – 

UNIJALES, e artigos científicos, monografias de outras instituições.  Os livros 

utilizados sobre o assunto em sua maioria foram livros sobre o marketing de 

relacionamento. Também foi necessário uso de outros sites disponíveis na internet de 

interesse para o estudo proposto. 

 

5.DESENVOLVIMENTO 

5.1. Marketing de relacionamento 

 

Kotler e Keller (2006) salientam que o marketing de relacionamento proporciona 

à empresa um contato direto bem como um relacionamento constante com aqueles 

que também participam e contribuem para bons resultados da mesma, fazendo parte 

os colaboradores, fornecedores, revendedores, distribuidores, agências de 

propaganda. 

Para se relacionar, o marketing de relacionamento pode utilizar as estratégias 

de marketing digital. Segundo Oliveira (2011), as empresas que integram no ambiente 

on-line estão mais próximas dos clientes e seus perfis, refletindo em seus anseios e 

vontades de consumo nos ambientes virtuais. 

Nesse sentido, conhecer o cliente nesse mundo constante de mudanças e com 

numerosas empresas, é um dos principais objetivos das organizações, devendo estar 

preparadas para usar estratégias mais eficientes e eficaz para conseguir suas metas 

(SWIFT, 2001). 

O marketing de relacionamento segundo Rocco et al (2006, p.43) tem como 

objetivos “construir uma fidelidade maior dos envolvidos na rede de relacionamentos”. 

Nesse sentido, são apresentados os recursos que uma empresa pode percorrer para 

construir a fidelidade. 
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5..2. Marketing digital como meio publicitário 
 

A internet é um meio de relacionamento com o cliente gerando uma relação 

efetiva de pós-venda, onde os chats interativos entre consumidores e vendedores 

podem tirar dúvidas sobre determinados produtos, ou até mesmo efetuar 

reclamações, desenvolvendo assim, relacionamentos eficientes (OLIVEIRA, 2011). 

Nesse sentido segundo Vavra (1993), o marketing digital abre um canal de 

relacionamento através das plataformas de redes sociais, blogs, sites de 

relacionamento, conseguindo obter informações importantes para o planejamento das 

ações de marketing. 

De acordo com Okabe (2009) o marketing digital são ações de marketing que 

usam meios digitais como programa principal da estratégia de marketing, englobando 

as ações realizadas na internet. 

Segundo Crocco et al (2006) o marketing digital como qualquer orientação, 

procedimento ou decisão, apresentam potencialidades e limitações, quando 

entendidos como estratégia de negócio, “devendo ser compreendidos, desenvolvidos, 

utilizados e analisados a partir do reconhecimento de algumas importantes limitações 

associadas ao conceito e/ou à sua operacionalização” (CROCCO et al, 2006, p.71). 

O marketing digital tem como principal aspecto proporcionar um relacionamento 

mais estreito e aberto com seus clientes, fugindo do marketing convencional, que 

propunha uma relação verticalizada de oferta e demanda (OLIVEIRA, 2011, p.19). 

Contudo, houve muitas mudanças. Os consumidores atualmente têm 

ferramentas de busca mais eficientes, permitindo localizar e comparar comércios, 

estabelecimentos próximos de onde estão naquele momento.  

As plataformas de redes sociais tornaram-se fonte de grandes informações 

para os consumidores, falando sobre marcas, produtos e experiência nas compras e 

utilização dos produtos e serviços. 

Diante destes fatos, as organizações necessitam se adaptar, criar e inserir o 

marketing digital em suas estratégias, sendo importante entender os objetivos e as 

características dessa nova forma de divulgação.  

Para conseguir que a internet fale bem e não fale mal, as organizações 

precisam estar à frente, gerando informações que permitam aos clientes conhecer e 

terem trocas de experiências positivas com as marcas e os produtos e serviços. Para 
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isso, conhecer o ambiente da internet e suas ferramentas é essencial (TORRES, 

2009). 

Assim está claro que o marketing digital é capaz de promover benefícios 

diversos para as organizações, mas é necessário que as mesmas estejam prontas e 

capazes para entrar no mundo dos relacionamentos. 

5.3. Mídias Sociais 
 

No Brasil, entre os milhões de usuários da internet é difícil encontrar quem não 

acesse algum tipo de mídia social em casa, ou no trabalho. Sites como facebook, 

twitter têm ganhado muito campo entre os consumidores da rede. Nesse sentido, uma 

das vertentes da mídia social são as redes sociais, ou sites de relacionamento. 

90% dos internautas costumam frequentar ao menos uma rede social, cerca de 

76 milhões de brasileiros. Desses dados, 58% acessam facebook em abril de 2012. 

(F/RADAR, 2012, p.24) 

Para Telles (2010) as redes sociais são ambientes que focam reunir pessoas 

inscritas que expõem seus perfis com dados, fotos pessoais, textos, mensagens, 

vídeos, e ademais interagem com outras pessoas, criando listas de amigos, 

comunidades de vários assuntos. 

5.1.1. Facebook 

 

O Facebook para Torres (2009) possui mais restrições e controles do que o 

Orkut, dando mais privacidade às informações sendo mais dinâmico com relação à 

criação de aplicativos pelos usuários. 

O público em geral do facebook ainda segundo o autor, tem faixa etária acima 

de 25 anos, manuseado para construir e manter a rede pessoal e profissional, 

promover produtos para o mercado em geral, políticos, artes. 

Em abril de 2012, segundo pesquisa do F/Radar, 38% dos entrevistados (1.348 

pessoas) declararam que o facebook é a rede social preferida no Brasil (F/RADAR, 

2012). O Facebook possui um recurso para empresas chamado de Fan Page, por 

meio dele empresas podem criar uma página para promover sua marca, produtos e 

serviços a fim de manter um relacionamento e engajamento com seu público. 
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Muitas empresas criam perfis comuns dentro do Facebook, essa prática é 

proibida segundo as regras da plataforma, o perfil pode até ser excluído caso o rede 

identifique a prática irregular. 

Uma Fan Page tem diversos recursos que um perfil não possui, como 

ferramentas estatísticas para acompanhar o desempenho das ações executadas, 

análise das campanhas lançadas, número de visualizações da sua página e das 

postagens, número de compartilhamentos, entre outros (W2N, 2013). 

Segundo Revista Exame.com, no Brasil os esforços das marcas para 

garantirem presença na rede cresce exponencialmente. Segundo matéria da Exame 

que cita pesquisa Social Bakers - maior empresa de análise de mídias sociais do 

mundo - em Janeiro de 2013 os Brasileiros somavam 66 milhões de usuários no 

Facebook, atrás apenas dos EUA com 163 milhões. O estudo aponta que no topo da 

lista estava a marca Guaraná Antarctica com 10.230.948 fãs e 232.218 pessoas 

interagindo, seguidas pelas marcas: Skol com 9.366.212 fãs, e 423.020 pessoas 

interagindo; Coca-Cola 7.467.733 assinantes brasileiros em seu conjunto de 

58.345.029 fãs; L’Oréal Paris Brasil 5.924.825 fãs, 36.783 pessoas interagindo; Hotel 

Urbano 5.603.524 fãs,  Lacta Brasil 5.530.391 fãs; Trident Brasil 4.141.403 fans; Itaú 

4.139.774 fãs; Ralls Brasil 3.702.792 fãs e Sony Music Brasil 3.598.895 fãs 

(EXAME.COM, 2013). 

Segundo pesquisa da Elife - estudo e hábitos e comportamentos em redes 

sociais 2013 - 93,3% das pessoas que curtem páginas - Fan Page - de empresas, 

produtos ou serviços no Facebook para saberem das novidades  e para apoiar as 

marcas que admiram. 48,5% dos entrevistados dizem que passaram a admirar mais 

a depois de curtir a Fan Page. 

Seguindo essa tendência diversas empresas de pequeno e/ou médio porte 

também veem tentando se inserir nesse meio, mas é necessário ter um planejamento 

para se posicionar de forma positiva dentro da rede. 

5.1.2. Instagram 
 

Esse aplicativo foi projetado e desenvolvido pelo brasileiro Mike Krieger e pelo 

norte-americano Kevin Systrom, inicialmente para uso em Smartphones da Apple com 

sistema iOS - iPhone - sendo posteriormente disponibilizado no sistema Android da 

Google.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mike_Krieger
http://pt.wikipedia.org/wiki/Povo_dos_Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Kevin_Systrom
http://pt.wikipedia.org/wiki/Android
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O Instagram é um aplicativo que surgiu em 2010, para a plataforma iOS, da 

Apple. No mesmo ano recebeu investimento de 20 milhões de dólares, expandindo 

sua equipe para quatro pessoas e chegou ao marco de 1 milhão de usuários. 

Em Dezembro de 2011 a Apple classifica o Instagram como aplicativo do ano 

para iPhones. Em Abril de 2012 é lançada a versão do Instagram para o sistema 

Android do Google. E nesse mesmo mês é adquirido pelo facebook por 1 bilhão de 

dólares. Em julho de 2012, o Instagram chegou aos 80 milhões de usuários em todo 

o mundo. Em fevereiro desse ano, o número de usuários chegou a 100 milhões 

(WIKIPEDIA, 2013). 

Sendo um aplicativo gratuito onde permite aos utilizadores tirar fotos e, aplicar 

um filtro e compartilhar em várias redes sociais, inclusive o próprio Instagram.  

Além do aplicativo permitir aos seus usuários compartilharem imagens 

disponibiliza também uma grande variedade de filtros e efeitos. Eles podem 

compartilhá-las através do aplicativo e em redes sociais como Twitter e Facebook.  

Essa integração com outras plataformas de redes sociais permite que 

empresas usem o Instagram para divulgarem imagens de seus produtos de forma 

instantânea e prática. 

Assim para Piza (2012), o Instagram é fruto de uma evolução não só 

tecnológica, mas de mudanças constantes no contexto de rede. A intenção é 

enriquecer a perspectiva da pesquisa trabalhando com vieses diferentes, trazendo à 

tona o motivo desses grupos efêmeros de estarem onde estão, e porque estão no 

contexto da realidade atual. 

 

6. RESULTADOS 

A maioria dos entrevistados foi do sexo feminino, ou seja, 70% dos 

pesquisados. No item 1 foi questionado sobre a conexão com o mundo virtual por meio 

de e-mail, sites de relacionamento, whatsapp, facebook. 

Os resultados demonstram que a população anda conectada no mundo 

virtual, com 52% declarando que sim e 27% declararam que não ficam conectados. 

Observa que há um número ainda expressivo para se explorar nesse marketing. 

Nota-se que os números são expressivos, com 30% dos entrevistados 

afirmando que nunca compraram por meio de redes sociais, 37% declararam que já 

compraram 1 ou 2 vezes e 31% disseram que já compraram 3 a 4 vezes.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Twitter
http://pt.wikipedia.org/wiki/Facebook
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No item 4 foi questionado sobre como as propagandas disponíveis nas mídias 

sociais, qual seria o motivo que influenciou a escolher determinada loja. 

 

Gráfico 1. Como as propagandas nas mídias sociais influenciam a escolha pela 
loja? 

 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

 
52% (47 pessoas) declararam que aproveitam as promoções para realizarem 

suas compras, na sequência a forma de pagamento com 24% (22), depois pelo preço 

com 10%, diversidade das marcas (8%) e a qualidade dos produtos com 6%. 

Gráfico 2. Qual mídia influenciou na hora da compra? 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

 

48% (43) declararam que o aplicativo whatsapp foi fundamental na escolha 

da compra; 33% (30) utilizaram o facebook, 13% preferem o email, 2% o instagram e 

3% declararam que decidem às vezes pelo whatsapp ou facebook ou email. 

36% declararam que possuem relacionamento regular com as lojas visto que 

ainda não há muito investimento em marketing nas redes sociais, 26% declararam 

que é bom e 28% acham ótimo. 11% declaram que o relacionamento é ruim. 

Por haver pouco investimento no marketing de relacionamento por meio das 

redes sociais, essa avaliação demonstrou que 42% acham o atendimento regular, 

17% concluíram que o atendimento é ruim, 22% acham bom e 19% ótimo. 

52%

8%
24%

6% 10%

13% 2%

48%

33%
3%

E-MAIL INSTAGRAM WHATSAPP FACEBOOK OUTROS
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61% dos entrevistados avaliaram os preços dos produtos como sendo 

competitivos e proporcionando satisfação para os clientes, mas 22% já disseram que 

não. 17% afirmaram que talvez. 

 

7.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, verificou-se que o marketing de relacionamento nas redes 

sociais é de fundamental importância para alcançar o sucesso. O marketing de 

relacionamento atua na captação de clientes e aumenta suas vendas. Observou-se 

que através da conquista do cliente, pode-se criar uma relação de confiança entre as 

partes. Através da pesquisa de campo foi possível detectar que dos 90 entrevistados 

a maioria são mulheres (70%), entre 1'8 e 28 anos (39%) e solteiras. Dos 

entrevistados 52% afirmaram que utilizam email, whatsapp, facebook ou outras 

ferramentas de redes sociais. 

Conquanto pode-se observar que ainda há muito a ser explorado por parte 

das empresas da cidade de Jales/SP, pois somente 52% recebem emails 

promocionais desses estabelecimentos. Assim, o objetivo da pesquisa fora 

alcançado, identificando e descrevendo a importância do Marketing de 

Relacionamento nas redes sociais.  
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