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Resumo:
O presente artigo busca investigar quais são os impactos provocados pelo marketing digital, mais

especificamente nas mídias sociais, como ferramenta geradora de recursos financeiros, em
organizações comerciais do segmento de vestuário feminino na cidade de Patos-PB. Para
auxiliar o problema da pesquisa, foi necessário observar os seguintes pontos: verificar os níveis de
aceitação das mídias sociais utilizadas pelas empresas e quais vantagens e/ou desvantagens
elas proporcionam. A pesquisa é caracterizada como aplicada, qualitativa e quantitativa,
exploratória, bibliográfica e documental e utilizando multi-casos. A amostra é não probabilística
intencional sendo composta por vinte e três (23) organizações. O questionário foi elaborado pelos
autores, antes foi realizado o piloto para eliminar algumas incongruências. Como resultado foi
possível perceber que a utilização do marketing digital nas mídias sociais permitem a

propagação da marca e dos produtos da empresa com melhor eficácia, além de ser um
investimento de baixo custo, maior flexibilidade e que, sobretudo, amplia a lucratividade da
organização.
Palavras chave: marketing, mídias virtuais, retorno financeiro.

Virtual media as tool for generating financial resources: a study of
commercial organizations in the city of Patos-PB
Abstract
This article seeks to investigate what are the impacts caused by the digital marketing, specifically in
social media as tool for generating financial resources, business organizations of women's apparel
segment in the city of Patos-PB. To assist the research problem, it was necessary to observe the
following: check the levels of acceptance of social media used by companies and what advantages and
/or disadvantages they provide. The research is characterized as applied, qualitative and quantitative,
exploratory, bibliographical and documentary and using multi-cases. The sample is not probabilistic
intentional being composed of twenty-three (23) organizations. The questionnaire was developed by
the authors, was conducted before the pilot to eliminate some inconsistencies. As a result it was

revealed that the use of digital marketing in social media allow the spread of the brand and the
company's products with better efficacy, as well as being an investment cost, greater flexibility and,
above all, increases the profitability of the organization.
Key-words: marketing, virtual media, financial return

1 Introdução
A presente pesquisa busca investigar quais são os impactos provocados pelo marketing
digital, mais especificamente nas mídias sociais, como ferramenta geradora de recursos
financeiros, em organizações comerciais do segmento de vestuário feminino na cidade de
Patos-PB.
Para complementar o objetivo geral, foi necessário traçar alguns específicos: verificar os
níveis de aceitação das mídias sociais utilizadas pelas empresas e quais vantagens e/ou
desvantagens elas proporcionam.
A determinação das mídias sociais como objeto de estudo justifica-se por ser um tema
hodierno. A web no ponto de vista profissional é imprescindível nos métodos de comunicação
empresarial, seja para vendas, serviços, ou para consolidação de bens intangíveis. Assim os
usuários tornam-se dependentes dessa ferramenta tecnológica através do uso de blogs, redes
sociais, sites personalizados e etc (SILVA, 2009).
São inúmeras as vantagens que o marketing virtual propicia às organizações e aos clientes.
Essa ferramenta exige das empresas uma oportunidade de conhecer, de aproximar e se
relacionar com seus consumidores. Assim, busca informações do seu público-alvo e trabalha
mais próximo dos clientes (OLIVEIRA, 2010).
Para Ellsworth e Ellsworth (1995), a internet é utilizada pelas empresas para: comunicação
interna e externa; logística corporativa; nivelamento do campo de atuação e globalização;
obtenção e manutenção de vantagens competitivas; contenção de custos; colaboração e
desenvolvimento; recuperação e melhor utilização de informações; marketing e vendas;
transmissão de dados; e criação de uma imagem corporativa forte e dinâmica entre os
consumidores.
Segundo a Revista Exame (2016), num levantamento da Pesquisa Marketing Visão 360°,
realizada pelo Mundo do Marketing em parceira com a TNS Research Internacional, aponta
que 90% das empresas no país realizam algum tipo de ação de marketing digital.
Analisar como o e-marketing contribui para uma maior divulgação dos serviços e produtos
que as empresas possuem, verificando a participação do consumidor na produção dos
mesmos, fato que estreita o relacionamento entre cliente/empresa, ocasionando transações
comerciais. (TEXEIRA, 2014)
Diante desse cenário pode-se destacar alguns pontos estratégicos para as empresas que
utilizam o marketing digital tais como: compartilhamento de informações instantâneas, busca
de produtos específicos, delimitando o perfil do cliente, além do composto promocional
(GUIMARÃES, 2013).
Ante do contexto inicial, a contribuição para os pesquisadores trata do aprofundamento da
temática e do saber agir na carreira profissional; já, para as empresas, o marketing digital
proporciona um novo mercado, com possíbilidades de crescimento local e mundial e a
utilização das mídias sociais é o primeiro passo para um relacionamento duradouro entre
empresa e cliente. Para a acadêmia o novo conhecimento gera uma sistematização entre o
tema em estudo com a realidade das empresas que utilizam as mídias sociais na cidade de
Patos-PB.

2 Fundamentação teórica
2.1 Marketing tradicional
O marketing surgiu entre os séculos XVIII e XIX, nos primórdios da revolução industrial,
quando a produção em massa encontrou a escala de fabricação. As empresas perceberam que
o cliente estava escolhendo as melhores alternativas de compra e relacionando o preço, com o
benefício gerado na aquisição do produto ou serviço (COBRA, 2012; KOTLER, 2000).
Segundo Kotler (2000), marketing é um processo social por meio do qual pessoas e grupos de
pessoas obtêm aquilo que necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação
de produtos e serviços de valor com outros.
Richers (2001, p.17) complementa, afirmando que o marketing são atividades sistemáticas de
uma organização humana, voltadas à busca e realização de trocas para com seu meio
ambiente, visando benefícios específicos.
Já Las Casas (2001) aprofunda o conceito como sendo:
[...] é a área do conhecimento que engloba todas as atividades concernentes às
realizações de força, orientadas para a satisfação dos desejos e necessidades dos
consumidores, visando alcançar determinados objetivos de empresas ou indivíduos e
considerando sempre o meio ambiente de atuação e o impacto que essas reações
causam no bem-estar da sociedade (LAS CASAS, 2001 p. 26).

Kotler (2000) elenca que todas essas mercadologias são formas de procurar encantar os
clientes, já que esses ficaram cada vez mais difíceis de serem agradados, pelo fato de serem
mais críticos do que há alguns anos.
O composto marketing ou mix marketing são: produto, preço, praça e promoção (4p’s), os
elementos foram criados e estabelecidos para atender ao consumidor. Os clientes não buscam
somente preço como antes, hoje eles querem benefícios que podem ser percebidos como um
valor, um diferencial que aquele determinado produto oferece.
Estas motivações ao consumo, sugerem que as empresas procurem produzir bens e serviços
que atendam ao público-alvo, para conseguir conquistar e fidelizar seus clientes. (LAS
CASAS, 2001)
Com as modificações ocorridas no mercado e a eclosão das novas tecnologias, os
consumidores tornaram-se o foco principal da gestão das empresas. Segundo Vaz (2010), o
advento da era da informação está criando um novo tipo de consumidor, o qual está trazendo
novas perspectivas, desafios e oportunidades para as organizações.
Ainda de acordo com Vaz (2010), quanto mais as empresas conhecerem seus consumidores,
melhor conseguirão oferecer promoções, produtos, serviços e outras vantagens para eles,
diferenciando-se assim dos concorrentes.
Devido à revolução tecnológica e a expansão da internet, houve alterações na maneira que a
sociedade e suas organizações interagem, necessitando adaptações estratégias e
mercadológicas para o novo fenômeno conhecido como marketing digital (FLEURY, 2001),
assunto que será tratado no tópico 2.2.
2.2 Marketing digital
O Marketing digital possui o mesmo conceito e foco de marketing tradicional, o que o difere,
são as ferramentas de comunicação e distribuição de informações, que são realizadas por meio
de recursos digitais para a promoção de produtos, marcas, ideias e demais ações. Essas

ferramentas incluem a internet, websites, blogs, mídias sociais, e-commerce, mobile
marketing, E-mail, e outros formatos que surgem a cada dia (OLIVEIRA, 2010).
O crescimento veloz da internet permitiu a criação de novas formas de entreter,
comunicar e trabalhar usando a rede. Isso torna cada vez mais abrangentes e
flexíveis as informações disponíveis para as organizações e sua aplicabilidade em
contextos de decisão. Uma das formas de gerir as informações com vistas a fomentar
relacionamentos com seus públicos de interesse são os portais, pois assume-se que
tais ferramentas poderão criar um relacionamento duradouro com seus stakeholders.
(STRAMBI, 2012).

A perspectiva do marketing digital é o desenvolvimento de estratégias de marketing através
da internet, em que empresas e clientes buscam interatividade total em suas relações, gerando
uma troca de informação rápida, personalizada e dinâmica. “webmarketing ou marketing
gigital, corresponde a toda concentração de esforços no sentido de adaptar e desenvolver
estratégias de marketing no ambiente web” (OLIVEIRA, 2000).
Com a evolução da tecnologia da informação e da comunicação, especialmente a
internet, o marketing evoluiu para o chamado marketing eletrônico, e - marketing ou
marketing digital, conceito que expressa o conjunto de ações de marketing
intermediadas por canais eletrônicos como a internet, em que o cliente controla a
quantidade e o tipo da informação recebida (LIMEIRA, 2003, p. 9).

Segundo Fascioni (2007), tem-se a definição de marketing digital, como uma maneira de se
fazer marketing por meio de ações de comunicação que as empresas utilizam com recursos
digitais, podendo ser representados via Internet.
Vaz (2010) descreve as ações estratégicas do marketing digital com metodologia 8P’s, que
são: 1°P, Pesquisa; 2°P, Planejamento; 3°P, Produção; 4°P, Publicação; 5°P, Promoção; 6°P,
Propagação; 7°P, Personificação e 8ºP, Precisão, além disso, afirma que todo processo auxilia
na consolidação do cliente.
Atualmente, o Marketing digital é uma ferramenta imprescindível para divulgação das marcas
na Internet. Planejar e investir com discernimento nessa plataforma pode promover o negócio
e transformá-los em uma fonte de oportunidades e lucros. Encerra-se uma época de ceticismo
quanto ao poder do meio digital e das mídias sociais para uma era em que a maioria das
empresas têm consciência da importância de alavancar ações de marketing e publicidade
online (TORRES, 2012).
O tópico 2.3 aborda as mídias sociais, ferramenta virtual que propicia relacionamento
personalizado e divulgação rápida de produto e/ou serviços.
2.3 Mídias sociais
Podem ser definidas como uma plataforma para vozes individuais serem ouvidas, é tudo o que
está disponível para qualquer um ler contribuir e se envolver. (FOLHA DE SÃO PAULO,
2011)
Para Raquel Recuero (2009), as redes sociais são meios de comunicação entre as pessoas,
intermediadas pelo computador, porém o que a difere das outras ferramentas é a exposição
pública.
Exatamente pelas informações em alta velocidade através da rede mundial de computadores,
as empresas passaram a perceber que é preciso investimento e criatividade para ter o nome ou
produtos da empresa comentados de forma positiva ou negativa por internautas (OLIVEIRA,
2010)

Entender a influência e importância da internet e das mídias sociais é imprescindível para que
as empresas tracem objetivos e estratégias para a aplicação do marketing digital. Esta
ferramenta contribui diretamente no processo decisório dos consumidores. (TORRES, 2012).
Torres et al (2012) ressalta:
A grande peculiaridade da internet é que ela pode ser uma mídia extremamente
segmentada, fora a segmentação, outra característica que a torna única é o controle
eletrônico do tráfego. Na internet é possível saber, com precisão quantos visitantes
um determinado site possui de onde eles vieram, para onde foram de qual região
estão vindo, quanto tempo ficaram visitando o site, quais páginas visitaram e muito
mais. Dessa forma, a internet como mídia é mais promissora do que qualquer outra
mídia existente no mundo (TORRES et al, 2012 p. 13).

Em relação aos pontos favoráveis da utilização das mídias sociais, uma das principais
vantagens está na possibilidade de mudar estratégias que não estão tendo retornos plausíveis,
e segmentá-las de maneira mais ágil que num meio tradicional, nenhuma outra mídia
proporciona a grande vantagem da web: interatividade (PINHO, 2000).
As redes sociais permitem a interação de forma rápida e precisa, para Hercheui (2012):
Em suma, ao mesmo tempo em que as redes sociais desafiam estruturas de
comunicação institucionalizadas, também oferecem oportunidades de inovação.
Adaptar-se exige uma quebra de paradigma e causa resistências, mas as organizações
que se adaptarem mais rapidamente haverão de colher melhores resultados do que
aquelas que evitarem ocupar os novos espaços. (HERCHEUI, 2012 p. 67)

O aumento de engajamento dos indivíduos nas mídias sociais, na última década, possibilitou
as empresas explorarem novas modalidades de comunicação e projetos de patrocínio.
(ZAUNER, et al, 2012 p.681)
O importante nisso tudo é a possibilidade de coletar informações do seu público-alvo para
melhorar seus produtos/serviços e também interagir diretamente por um canal gratuito,
gerando um relacionamento.
Em conformidade com os autores citados, o que faz uma empresa crescer verdadeiramente é o
relacionamento com o seu público-alvo, por isso as mídias sociais se tornam muito
importantes, este é um meio que potencializa o relacionamento com clientes.
3. Metodologia
3.1. Classificação da pesquisa
Quanto a natureza da pesquisa é classificada como aplicada tem por objetivo gerar
conhecimentos para a aplicação prática e dirigidos à solução de problemas específicos.
(SILVA E MENEZES, 2005, p.20)
Optou-se pela pesquisa aplicada já que trata de uma investigação sobre quais mídias sociais
são empregadas pelas empresas do segmento de vestuário feminino na cidade de Patos-PB e
como estas podem gerar recursos financeiros e melhores relacionamentos com o cliente.
Esse trabalho é predominantemente qualitativo. De acordo com Silva e Menezes (2005) essa
abordagem considera que existe uma interação entre o mundo real e o sujeito, ou seja, um
vínculo que torna o sujeito com características próprias, que não pode ser traduzido em
números. A predileção justifica-se porque as ferramentas usadas possibilitaram avaliar o uso
das mídias sociais como método intercessor para gerar maiores recursos financeiro nas
organizações.
Por meio da pesquisa quantitativa, apresentam-se dados estatísticos para formar a análise das
opiniões e classificá-las (SILVA e MENEZES, 2005). O estudo quantitativo explica-se por

meio da relação entre as empresas e as mídias sociais, detectando os impactos positivos e
negativos no âmbito econômico.
A análise realizada neste trabalho pode ser categorizada com base nos seus objetivos, como
pesquisa exploratória, que tem como propósito popularizar e dar maior visibilidade com
estudo detalhado suficientemente flexível (SILVA e MENEZES, 2005).
Envolve levantamento bibliográfico; entrevistas com pessoas que tiveram
experiências práticas com o problema pesquisado; análise de exemplos que
estimulem a compreensão. Assume, em geral, as formas de pesquisa bibliográfica e
estudos de caso. (SILVA E MENEZES, 2005, p.21)

A falta de esclarecimento do problema da pesquisa justifica a seleção do estudo exploratório,
do qual se tem muitas dúvidas na aplicação do marketing digital, mais específicamente das
mídias sociais, ocasionando incertezas para os administradores das organizações ao lidar com
essas técnicas.
Quanto ao ponto de vista com base nos procedimentos técnicos utilizados, classifica-se como
estudo multi-caso, pesquisa bibliográfica, documental e estudo de campo.
De acordo com Gil (2006), a pesquisa bibliográfica é formada com base em materiais já
publicados, propiciando ao observador a cobertura de uma escala e fenômenos muito mais
abrangentes, tornando significativos quando o problema requer dados disseminados pelo
ambiente. A abordagem bibliográfica proporciona ao pesquisador a visualização do tema uma
vez já abordada por outros autores.
O uso de documentos fundamenta-se por não se valer de tratamento analítico. Segundo Gil
(2006), o estudo documental equivale-se ao estudo bibliográfico. A dessemelhança entre
ambas está na natureza das fontes.
Sobre a escolha do estudo de caso, justificam-se pelo fato de envolver a interrogação direta de
um grupo cujo desempenho deseja-se conhecer, através de métodos como entrevistas,
pesquisas, questionários investigando a realidade. (SILVA e MENEZES, 2005)
Elegeu-se o estudo de multi-casos com intuito de verificar em diversas organizações por
intermédio de entrevistas, para equiparar os resultados obtidos em relação à aplicação do
marketing digital e sua influência no setor financeiro.
3.2 População e amostra
Define-se população/universo da pesquisa a soma geral de indivíduos com características
semelhantes para certo estudo. (GIL, 2005)
Adotou-se a amostragem do tipo não probabilística, pois se caracteriza por não desempenhar
formas aleatórias e seleção, torna-se inviável a aplicação de formulas matemáticas para o
cálculo, ou seja, impossibilitando receber tratamentos estatísticos. (MARCONI e LAKATOS,
1995).
Determinado assim a amostra por quotas, na qual o pesquisador tenta chegar a conclusão de
uma amostra similar à população em algum aspecto, especificando determinados elementos
de um universo, na mesma proporção. (MATTAR, 2001; GIL, 2005)
A escolha sustenta-se por representar informações procuradas especificamente na área do
marketing digital e mídias sociais, atuante nas empresas de vestuário da cidade de Patos-PB,
estabelecendo assim um número de vinte e três (23) organizações com características que se
encaixam na pesquisa.
3.3 Instrumento de coleta de dados

Optou-se pela plicação do questionário, foram convidados os gestores das principais empresas
comerciais do setor de vestuário da cidade de Patos-PB para responder a pesquisa, o que
permitiu uma avaliação mais precisa do problema a cerca do objeto de estudo.
Durante a pesquisa o objetivo central é juntar todas as informações disponíveis sobre a
utilização do marketing digital e mídias sociais nas organizações. Para esta avaliação foi
elaborado um roteiro, para que fosse possível realizar a análise da situação das empresas.
4 Resultados
Como já mencionado o instrumento de coleta de dados foi o questionário, este foi aplicado a
vinte e três gestores atuantes no ramo de vestuário feminino, com empresas estabelecidas na
cidade paraibana de Patos-PB. No sentido de obter informações fidedignas, nenhum
respondente precisou se identificar. As perguntas permitem respostas multiplas, como
também a opção “outros”, caso não exista a alternativa desejada, os dados foram agrupados
em um quadro e gráfico, apresentados a seguir.
Itens pesquisados:
(marketing digital)

Variáveis

Mercado Atuante

Varejista

Atacadista

Varejista
/Atacadista

-

-

(%)

91,3

0

8,7

-

-

Tipos de vestuário

Formais e
Informais

Íntimas

Fitness

Moda Praia

Outros

(%)

82,6

34,8

39,1

43,5

4,3

Atrair cliente
e
aumentar as
vendas

Agregar Valor
ao
Negócio

Competitividade

Atender Clientes
(Além da Loja
física)

-

(%)

82,6

30,4

8,7

56,5%

-

Benefícios

Baixo custo
em
publicidade

Maior
Flexibilidade

Visibilidade e
credibilidade da
Marca

Maior
Lucratividade

-

(%)

26,1

65,2

43,5

34,8

-

Problemas ocorridos

Desconfiança
do
Consumidor

Monitoramento
da
Concorrência

Maior Exigência
Do Consumidor

Complicação nas
Vendas

Nenhum

(%)

8,7

43,5

17,4

8,7

34,8

Mídias Sociais
utilizadas

Facebook

Instagram

WhatsApp

Blogs ou Sites

-

(%)

91,3

95,7

91,3

21,7

-

Ações não
esperadas pela
empresa

Não interagir
com
os clientes

Não Monitorar
Resultados

Reclamações e
denuncias não
atendidas

Antecipação da
Concorrência

Nenhum

(%)

4,3

17,4

4,3

13

60,9

Reconhecimento
pelo clientes de suas
ações virtuais

Sim

Não

-

-

-

Motivos do
Investimento

(%)

100

-

-

-

-

Atingimento do
retorno financeiro
esperado

Não Atingiu

Atingiu 20%

Atingiu 40%

Atingiu entre
50 e 70%

Outros

(%)

4,5%

22,7%

22,7%

40,9%

9,1%

Quadro 1- porcentagem da coleta
Fonte: pesquisa de campo (2016)

Ante aos dados agrupados no quadro um é possível afirmar que: em relação ao mercado
atuante a prodominância das empresas pesquisadas é do setor varejista com 91,3% e 8,7%
utilizam ambos setores varejista/atacadista. Elas atuam principalmente com lojas físicas, mas
já buscam usufruir das mídias sociais para divulgar produtos e atrair os clientes.
De acordo com o Sebrae Negócios (2016) essa prevalência de empresas varejistas utilizando
o marketing digital foi debatida na feira National Retail Federation em 2015, realizada em
Nova York, apontam que o varejo online é uma realidade em expansão e que pode ser um
grande aliado para as lojas físicas, sobretudo porque não há mais “distâncias” entre ecommerce e comércio físico.
O segunto item pesquisado trata do tipo de vestuário comercializado pelas empresas, e o
principal é de roupas formais e informais (82,6%), seguido pelos trajes íntimos (34,8%),
fitness (39,1%), moda praia (43,5%) e outros (4,3%). Elas não são especializadas em único
tipo de item, predominam as lojas multimarcas, com seus fornecedores em Pernambuco e
região Sudeste do País. Essas mercadorias são fotografadas e divulgadas nas diversas mídias
sociais, raramente com auxilio de um profissional especializado em fotografia.
De acordo com o Marketing Futuro (2016) a proliferação de lojas multimarcas, não só em
grandes capitais brasileiras, mas também em cidades no interior do País, é uma tendência no
varejo. As multimarcas concentram grifes de moda em um só local de forma conveniente para
facilitar a compra, já que o cliente não precisa vagar em shoppings à procura de diversas
marcas.
Quanto ao investimento no marketing digital verifica-se que o grande objetivo é atrair clientes
e aumentar as vendas (82,6%), atender clientes presenciais e não presenciais (56,5%), gerar
mais valor e exposição para o negócio (30,4%) e competitividade (8,7%).
De acordo com materia publicada no Diário Comércio Indústria & Serviço – DCI (2005)
Marketing digital impulsiona vendas e se torna estratégico, também acessíveis às PMEs, as
ações online são capazes de aumentar a visibilidade das marcas e criar maior intenção de
compras no cliente.
Em se tratando dos benefícios que o estabelecimento obteve com uso das mídias sociais como
canal de comunicação, foram citados com mais frequência: flexibilidade nas relações entre
clientes e empresa (65,2%); visibilidade e credibilidade da marca (43,5%); maior
lucratividade (34,8%) e baixo custo em publicidade (26,1%).
A Revista Exame.com (2016) publicou pesquisa da empresa Dino que confirma os benefícos
da utilização do marketing digital. Vai depender primeiramente da qualidade dos
produtos/serviços oferecidos, os clientes podem ter a iniciativa de pôr em circulação uma
propaganda positiva do local onde realizaram essas aquisições. Porém, para as empresas, isto
tende a garantir principalmente o retorno daqueles já satisfeitos, e não necessariamente a
conquista de um público maior. Afinal, diante da possibilidade de escolher entre
marcas/produtos/serviços concorrentes, esses usuários precisarão ser "convencidos" dos
diferenciais daquele negócio.

Ao serem questionados sobre os problemas que atingiram o negócio com a manipulação das
mídias digitais propagou-se que o monitoramento da concorrência em relação à inovação,
criatividade e estratégia da empresas (43,5%), exigência dos clientes devido ao mercado
globalizado (17,4%), desconfiança do consumidor (8,7%) complicação no atendimento das
vendas (8,7%) e nenhum problema (34,8%).
Como não existe departamento nem pessoas específicas para lidar com o marketing digital,
através das publicações das mídias mídias sociais, o monitoramento dos concorrêntes, nem o
feedback dos clientes é realizado com frequencia gerando falhas, os gestores alegam que o
custo de manter uma equipe para dar suporte tanto na venda como pós-venda ainda é inviável,
O próximo assunto pesquisado refere-se a quail(is) mídia(s) social(is) são utilizadas pelas
organizações. Percebe-se que as mais usadas são: Instagram (95,7%), Facebook (91,3%) e
Whatsapp Messenger (91,3%) e Blogs e sites personalizados (21,7%).
A atitude das empresas refletem as mudanças de costumes da sociedade, onde o simples
hábito de pesquisar e comprar, deixam de acontecer unicamente através das visitas as lojas
físicas, gerando a necessidade das empresas de adaptar-se a esse novo cenário, caso contrário
estarão invisiveis para os olhos dos consumidores
Fato esse que pode ser comprovado em materia a Revista Exame.com (2016). As mídias
sociais, a mobilidade dos smartphones e a facilidade dos aplicativos trouxeram novos hábitos,
que juntos alteraram o cenário tradicional de consumo. A tecnologia deu aos consumidores
uma força extraordinária na hora de comparar preços, fazer barulho maior no caso de
reclamações, encontrar as melhores ofertas e decidir o que e quando comprar.
Acerca das ações errôneas que evitariam cometer novamente: cerca de 60,9% afirmaram não
ter praticado ações indevidas no meio digital, entretanto 17,4% ressaltaram que não
monitoram seus resultados e 13% declararam que perderam a concorrência de vista. De
acordo com Souza (2013), as empresas entram nessa área sem experiência e sem profissionais
capacitados para gerir essa função e muitas vezes estão somente por obrigação e com isso
acabam cometendo diversos erros.
O útimo critério pesquisado trata do reconhecimento pelos clientes de suas ações de
marketing digital nas mídias sociais, todos os gestores acreditam que as iniciativas praticadas
por eles foram representativas para com o cliente. Fechando o ciclo de perguntas, foi
abordado se as organizações atingiram o retorno financeiro esperado após o investimento nas
mídias sociais, os seguintes resultados foram agrupado no gráfico um:

Gráfico 1 – Retrono financeiro após as ações de marketing digital nas mídias sociais
Fonte: pesquisa de campo (2016)

Os dados expostos no gráfico 1 apontam uma maior concentração de respostas na faixa de
50% a 70%, o que representa retorno financeiro significativo pela utilização do marketing
virtual nas mídias sociais. Os gerentes informaram que, quando o cliente fica “antenado” com
os produtos e principalmente nas promoções, eles logo postam mensagem perguntando se tem
o número específico do produto, se é possível encaminhar alguém para levar o produto para
sua casa, ou se é pode reservar a mercadoria para uma breve visita a loja física.
Os 4,5% afirmaram que não obtiveram nenhum retorno do investimento, alegam
principalmente problemas técnicos como lentidão da conexão, falta de pessoal de suporte ou
de outras condições necessárias para trabalhar nesse ambiente.
4 Considerações finais
A pesquisa objetivou investigar as mudanças provocadas com a utilização do marketing
digital, aplicado nas mídias sociais, para obtenção de melhores resultados financeiros,
aderente a verificação das vantagens e desvantagens de sua utilização, também buscou
verificar os níveis de aceitação das mídias sociais e analisar as vantagens e/ou desvantagens
que elas proporcionam.
Desse modo, o estudo da literatura, sobre a temática em questão, proporcionou o melhor
conhecimento sobre a história e desenvolvimento de marketing, marketing digital, e da sua
aplicação para fins comerciais, como também a proximidade que a ferramenta favorece nas
relações entre organizações e clientes.
Assim, foi possível conhecer um pouco mais sobre as vantagens e/ou desvantagens e
funcionalidades da utilização das mídias sociais, como instrumento tecnológico, gerador de
recursos financeiros e das estratégias para atrair clientes e aumentar as vendas, agregar valor
ao negócio e superar a concorrência.
Portanto, de acordo com a amostra pesquisada, é possível inferir que a utilização do
marketing digital nas mídias sociais permite a propagação da marca e dos produtos da
empresa com melhor eficácia, além de ser um investimento de baixo custo, maior
flexibilidade e que, sobretudo, amplia a lucratividade da organização.

A utilização desses meios complementa as ações das mídias tradicionais, tornando a empresa
detentora de múltiplas estratégias de comunicação, estando mais interligada com as
necessidades e desejos de seus clientes.
Em relação aos investimentos na área, observou-se que boa parte das empresas pesquisadas
atingiram o retorno esperado, comprovando que os impactos provocados pelo marketing
digital nas mídias sociais são geradores de recursos financeiros e crescimento empresarial.
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