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O PAPEL  DAS MÍDIAS SOCIAIS COMO ESTRATÉGIA DE SUCESSO DAS 

EMPRESAS DE COSMÉTICOS. 

  

 

RESUMO 

Este trabalho aborda a importância de uma organização estar conectada e atenta a             

evolução tecnológica visando a garantia do seu espaço entre os demais           

concorrentes fazendo com que ela se destaque com base em seus objetivos e seu              

público-alvo,dessa forma facilita a aproximação e fidelização de novos clientes.          

Quando falamos que uma empresa deve ter as suas estratégias de influência nas             

mídias sociais entende se que é preciso se planejar, pensar bem antes de tomar              

qualquer medida prática, para uma estratégia bem sucedida é necessário que tenha            

uma preparação antecipada, envolve também um acompanhamento durante a         

execução do projeto, isso engloba definir objetivos claros, se comunicar de forma            

constante, seguir boas práticas e analisar resultados. 

No mundo moderno e com o avanço das tecnologias as empresas de cosméticos             

praticamente tem a necessidade de acompanhar o desenvolvimento para que          

continuem competitivas e inovadoras, sendo assim os sistemas de informação e as            

redes sociais têm desempenhado um papel importante na comunicação sendo um           

veículo de comunicação eficaz que não deve ser ignorado, e que nos dias atuais              

está se consolidando como potencial estratégico para as empresas desta forma o            

uso das mídias sociais se tornou um veículo de comunicação indispensável . 

 

Palavras - chave: Mídias sociais, estratégias, público- alvo, comunicação. 
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1. INTRODUÇÃO 

Dentro deste tema iremos abordar as estratégias que as empresas de           

cosméticos pode desenvolver para obter uma influência sobre seu público alvo           

através das mídias sociais, mas tendo a ciência de que as mídias sociais é uma               

estratégia que traz resultados em médio e longo prazo pois constrói uma relação             

mais aprofundada com seus clientes sendo assim é vital que haja o investimento             

de tempo e dedicação para criar, inovar e planejar para que os resultados surjam.              

Segundo (Barefoot e Szabo 2010, p.41) Para que o marketing em mídia social seja              

bem- sucedido, sugerimos que você dedique em torno de 25% do seu tempo de              

marketing para essa tarefa.Pela nossa experiência, qualquer coisa menor que isso           

não trará resultados. 

As redes sociais ajudam as organizações a monitorar o seu público, pois ela             

tende a agrupar pessoas que estão com os mesmos interesses e que buscam por              

algo em comum, além de possibilitar a divulgação de novidades, visibilidade da            

marca e promoções , dando as organizações a incumbencia de se adequar à nova              

realidade de seu público levando a atender em tempo hábil as exigências do             

mercado e a ter uma visão mais apurada para os produtos que o cliente deseja               

consumir . 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Geral 

Demonstrar a importância das mídias sociais na divulgação dos produtos de           

uma empresa do ramo de cosméticos, comprovar que as mídias sociais cumprem            

um papel estratégico de divulgação dos produtos e serviços levando ao seu público             

alvo as informações necessárias. 

2.2 Específico 

● Avaliar os diferentes tipos de mídias sociais possíveis na utilização da           

divulgação dos produtos de cosméticos; 

● Analisar a influência das mídias sociais na captação de novos consumidores; 
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● Demonstrar que a mídia social pode ser um meio de divulgação eficaz; 

 

3. METODOLOGIA 

 

Dentre os tipos de pesquisas existentes, a metodologia de pesquisa utilizada           

neste trabalho se deu com o desenvolvimento da pesquisa bibliográfica, pesquisa           

descritiva e da pesquisa quantitativa. 

A pesquisa bibliográfica por Severino (2007), realizada a partir de registros           

disponivel, decorrentes de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como         

livros, artigos, teses, etc. 

Já a pesquisa descritiva caracteriza-se a partir do desenvolvimento da          

análise, do detalhamento e da interpretação dos fatos observados sem que ocorra a             

interferência do pesquisador (MATTAR, 2001).Por isso utilizamos a pesquisa         

descritiva para coletar dados e analisar com o objetivo de identificar ações e             

estratégias para empresas de cosméticos.  

O meio da coleta de dados da pesquisa quantitativa foram feito através de             

questionários e suas respostas foram traduzidas em gráficos.  

 

4. DESENVOLVIMENTO 

4.1 A internet     

 

O surgimento da internet aconteceu na década de 1960, diante da guerra fria             

que se limitava a pesquisas militares e científicas,diante de um cenário de            

supremacia política, econômica e militar a internet encontra as condições e os            

devidos instrumentos para o aperfeiçoamento da tecnologia.  

Em 1980 o status de rede mundial de computadores interconectados,          

recebendo, finalmente, o nome de Internet.  

Com a internet a comunicação mundial tornou-se mais ágil e eficaz e trouxe             

consigo a facilidade de um novo ambiente extremamente favorável para o mercado.
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A internet chegou para modificar os modos de relacionamentos das empresas           

com os clientes, o alto índice de acessos a ela faz com que as empresas busquem                

novas formas de conquistar seu público-alvo, porém cabe às empresas usar tais            

vantagens a seu favor, modificando suas estratégias para habituar-se a utilização da            

mesma. Se uma empresa não investe no marketing digital ela está abrindo mão de              

uma plataforma importante para o relacionamento com seus consumidores         

(INTERNET INNOVATION, 2012).  

 

4.2 Mídias sociais 

As mídias sociais vem se destacando na internet pela influência que vem            

exercendo no cotidiano das pessoas, essa ferramenta permite que os usuários se            

conheçam e compartilhem desejos que possuem em comum. De acordo com Torres            

(2009, p.113) as mídias sociais são 

[...] sites na Internet que permitem a criação e o compartilhamento de            

informação e conteúdo pelas pessoas e para as pessoas, nas quais o            

consumidor é ao mesmo tempo produtor e consumidor da informação. Elas           

recebem esse nome porque são sociais, ou seja, são livres e abertas à             

colaboração e interação de todos, e porque são mídias, ou seja, meios de             

transmissão   de   informação   e   conteúdo.  

Já no mundo dos negócios Cipriani (2011, p.5) define mídias sociais como            

“ferramentas que permitem a formação de discussões entre as empresas na rede”,            

onde o usuário é o centro das atenções. Sendo assim as mídias sociais exerce um               

grande domínio de formação de opinião de seus usuários, hoje em dia os usuários              

buscam na internet referências sobre determinada marca ou produto, por essa razão            

é fundamental para a empresa ter um bom relacionamento público, assegurando           

que sua reputação seja positiva. 

 

4.3 Redes sociais 

Sobre   o   conceito   de   redes   sociais   Natanael   (2013),   diz   que   redes   sociais   são:  

“[...] estruturas sociais compostas por pessoas ou organizações. Que estão          
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conectadas por um ou vários tipos de relações. Pessoas que fazem parte da             

mesma rede social compartilham valores e interesses em comuns”. Portanto          

as redes sociais são recursos que disponibiliza a comunicação e a troca de             

informações entre os usuários. 

 

4.4 Facebook  

O Facebook é uma rede social fundada pelo americano Mark Zuckerberg e            

por seus colegas de quarto da faculdade em 2004. Segundo a comScore            

organização líder em medições do mundo digital, o facebook é líder de acessos de              

usuários entre as demais redes sociais e foi o site que mais gerou engajamento.              

Portanto é fundamental que as empresas estejam presentes a essa rede social. 

 

4.5 Instagram 

O Instagram foi criado por por Kevin Systrom e Mike Krieger e lançado em              

outubro de 2010,é uma rede social online de compartilhamento de fotos e vídeos             

entre seus usuários.Segundo o site G1, o Instagram ultrapassou a marca 500            

milhões de contas ativas por mês,dessas, 35 milhões são brasileiras, ou seja, 7% do              

total mundial estão conectados a essa rede. 

 

5. Oportunidade de negócio através das redes sociais  

Desde o começo da internet comercial, por volta dos anos 90, aos dias atuais,              

verifica-se mudanças constantes e importantes na web, que passou de estática para            

dinâmica, de leitura para participação, de Web de páginas para Web de plataformas,             

de   discurso   para   conversação   (TORRES,   2011). 

Segundo Granovetter (2005, p. 33) Guimarães (2010, p.196), “as estruturas          

sociais, especialmente na forma de redes sociais, influenciam as ações          

econômicas”.  

Diante do mundo globalizado as redes sociais se tornou algo comum entre a             

sociedade tudo é mais rápido, fácil e gera uma certa comodidade para as pessoas, a               
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partir disso as empresas devem ter novas posturas, precisando elas de um            

programa mais acurado da sua comunicação a fim de estabelecer melhor           

relacionamento com seu público alvo e saber suas opiniões, pois a capacidade de             

interação entre as pessoas pode ser a razão do fracasso ou do sucesso de uma               

empresa.  

Segundo estudo da Accenture mostram que o Brasil é o 3º país onde se faz               

mais compras pela internet, onde 62% dos compradores buscam indicações nas           

redes sociais ou em sites de buscas antes de comprar. 

 

6. RESULTADOS 

Gráfico   01:   Separação   por   sexo.   

Foi observado que a maior parte dos questionários 75% foi respondida pelo            

sexo feminino.  

Gráfico   02:   Separaçãode   por   faixa   etária.  

Segundo a faixa etária dos entrevistados, 60% (60 pessoas) estão na faixa de             

15 a 25 anos, caracterizando um público jovem. Os entrevistados com idade entre             

26 a 35 anos de idade correspondem a um total de 14% (14 indivíduos). É               

importante   ressaltar   que   há   07   entrevistado   com   idade   acima   de   45   anos 
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Gráfico   03:   Análise   da   rede   social   preferida.  

O Facebook está entre as redes sociais preferidas, com 57% dos           

entrevistados. O Instagram aparece em segundo lugar com cerca de 21%. Estes            

dados retratam que a maioria das pessoas prefere atualmente o Facebook como            

rede social.    

 

Gráfico   04:   Influência   das   redes   sociais   na   opinião   das   pessoas:  

No gráfico de número 4 demostra a respeito da influência das redes sociais             

sobre a opinião das pessoas. 77% dos entrevistados acreditam que as redes sociais             

influenciam   a   opinião   das   pessoas.  

 

Gráfico   05:   Influênciadores   digitais   levam   seu   público   a   consumirem   produtos. 

A maioria dos entrevistados 85% disseram que sim, os influenciadores digitais           

exerce um poder de influência sobre o seu público.  
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Gráfico   06:   Acreditam   que   as   redes   sociais   são   boas   formas   de   divulgação.  

90% dos entrevistados consideram que as redes sociais são formas          

adequadas   de   divulgação,   enquanto   6%   dos   indivíduos   não   concordam.  

 

Gráfico   07:   Tempo   diário   gasto   com   o   uso   das   redes   sociais.  

Em relação ao tempo consumido com o acesso às redes sociais, 14%            

disseram gastar menos de 30 minutos, 28% gastam entre 1 e 2 horas; 24% gastam               

entre 3 e 4 horas; 34% gastam de 5 ou mais horas conectadas as redes sociais.  

 

Gráfico   08:   fatores   positivos  que levam as pessoas a comprarem produtos pela 

internet. 

Os principais fatores positivos apontados pelos entrevistados foram o preço e           

acessibilidade (72%), seguido pela praticidade (48%) e pela comodidade (30%). 

 

 

 

Fonte: Google Forms. 

 

8 
 



  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento do presente estudo nos possibilitou a verificar o quanto           

as mídias sociais são importantes para as pessoas e principalmente para uma            

empresa de cosméticos que precisa estar se atualizando a todo momento para            

fazer sucesso com os clientes, para isso é importante que utilizem as mídias sociais              

que é um meio fácil e rápido de chegar até seu público, conforme mostra no               

levantamento que fizemos através de uma pesquisa exploratória, uma grande parte           

as pessoas passam no mínimo 3 horas do seu dia nas redes sociais e optam por                

comprar pela internet com base nesses dados é possível verificar a grande evolução             

da internet  e o quanto elas influenciam pessoas. 

O estudo ampliou a nossa visão como estudante pois mostrou que além das             

redes sociais ser um mecanismo de socialização é uma excelente ferramenta para            

negócios nas mãos de quem sabe explorá la , pois através dela é possível se               

aproximar de forma mais efetiva do consumidor conhecendo suas necessidades e           

anseios de forma mais direta, facilitando assim não só a criação de estratégias mais              

eficientes para a divulgação da marca ou comercialização de produtos, como           

também o conhecimento sobre o público que deseja impactar. 
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