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RESUMO: A presente pesquisa trata-se de uma abordagem para o processo criativo voltado ao planejamento de 

marketing digital de uma empresa localizada na região norte de Minas Gerais. Essa empresa busca fortalecer sua 

imagem frente à persona no ambiente digital. Como objetivo este trabalho propõe apresentar as redes sociais como 

uma ferramenta para a divulgação de seus produtos na cidade onde está instalada e nas cidades circunvizinhas, 

para um segmento pouco explorado no setor de vestuário da região, moda destinada a mulheres com idade a partir 

dos cinquenta anos, além de criar e manter um laço afetivo com sua clientela. Primeiramente, foi sugerida uma 

logomarca para a gestora e, em seguida, foi realizada uma pesquisa de mercado com as clientes. Os dados obtidos 

foram utilizados para definir ações estratégicas que serão adotadas pela companhia para a construção de imagem 

e o posicionamento da empresa no ambiente digital. O roteiro presente nesse planejamento serviu para a 

construção, por etapas, das estratégias a serem implementadas através do planejamento de marketing.  
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1. Introdução  

O uso frequente das redes sociais pelos consumidores tornou-se uma ferramenta 

estratégica para as empresas na tomada de decisão, no que tange a divulgação de seus produtos 

e/ou serviços, conhecimento de seu público-alvo, desenvolvimento de ações personalizadas 

para conquistar e fidelizar o nicho de mercado (TORRES, 2010; GABRIEL, 2010). 

As redes sociais passaram a ser utilizadas na divulgação da empresa, aproximando-a 

cada vez mais do consumidor. Além disso, através das redes sociais é possível promover fóruns 

de discussões sobre produtos para que os clientes possam manifestar seu posicionamento 

(SPYER, 2007). 

Na era da internet, o marketing tradicional vivenciou algumas mudanças. O marketing 

digital estuda o consumidor para proporcionar uma experiência personalizada para o cliente, 

enquanto no marketing tradicional os profissionais desse setor controlavam e iniciavam o 

processo de troca (LIMEIRA, 2013). 

O marketing digital se tornou essencial para os negócios das empresas. Com a ascensão 

da internet, o consumidor passou a utilizá-la como meio de informação antes de adquirir um 

bem - produto e/ou serviço (TORRES, 2010).  



 

Para a realização dessa pesquisa escolheu-se uma empresa de uma cidade do norte de 

Minas Gerais.  Realizou-se, nessa investigação, um estudo de caso da companhia, a fim de 

analisar como a empresa pretende utilizar as redes sociais Instagram e Whatsapp como 

ferramenta de marketing para divulgar a empresa, os seus produtos e realizar a comunicação 

com as suas clientes..  

O planejamento de marketing digital proposto tem como objetivo apresentar as redes 

sociais como uma ferramenta para a divulgação de seus produtos na cidade e nas cidades 

circunvizinhas, para um segmento pouco explorado no setor de vestuário da região, a moda 

destinada a mulheres com idade a partir dos cinquenta anos, além de criar e manter um laço 

afetivo com a sua clientela. 

 

2. Ambiente Digital e Tendências 

As empresas empregam novas técnicas para divulgação dos seus produtos e serviços 

através da propaganda boca a boca, mas com a expansão da internet as empresas começaram a 

utilizar a rede social como canal interpessoal para aumentar o potencial da empresa por meio 

do marketing digital (BENTIVEGNA, 2002). “Não se trata de uma ou outra ação, mas de um 

conjunto coerente e eficaz de ações que criam um contato permanente da sua empresa com seus 

clientes” (TORRES, 2010, p. 7). 

Conforme o Quadro 1, pode-se observar a evolução do marketing após a expansão da 

internet: 

Quadro 1: Mídias tradicionais e mídias sociais 

MÍDIAS TRADICIONAIS MÍDIAS SOCIAIS 

A marca controla a informação A informação está voltada para a audiência 

Mensagens padronizadas e repetitivas As mensagens são personalizadas 

Criação de conteúdo pela empresa 
Cocriação de conteúdo a partir da interação 

da audiência com a empresa 
Fonte: Adaptado a partir de KANTER (2009) 

 

O Quadro 1 apresenta as diferenças entre as mídias tradicionais e as mídias sociais; 

sendo que a última apresenta uma tendência crescente à medida que a internet vai se 

popularizando. Anteriormente, a mídia tradicional detinha o “poder” da informação e, hoje, os 

consumidores possuem acesso a essa informação através das redes sociais. 



 

Cabe enfatizar que o marketing digital, segundo Chleba (1999), possui sete forças que 

devem ser consideradas na construção do planejamento estratégico. Uma delas refere-se a 

interatividade, que é a facilidade na interação entre empresa e consumidor. Nesse ambiente 

interativo, o cliente tira dúvidas sobre o produto através de perguntas online, recebendo a 

resposta de algum profissional da empresa. Isso proporciona à empresa compreender seu 

consumidor, oferendo produtos de acordo com a sua necessidade. 

Em seguida tem-se a personalização que é a forma que o produto/serviço será ofertado 

de acordo com a necessidade do consumidor, podendo ser realizada uma personalização para 

agregar valor. A quarta força refere-se à integração, que ocorre quando as empresas começam 

a utilizar cada vez mais a internet para conhecer seus clientes. A quinta força é a aproximação, 

que representa ações voltadas ao desenvolvimento de vínculos entre empresa e consumidor. 

Logo após, na sexta força, há a convergência, que visa atender a carência do consumidor. Nesse 

sentido,  tecnologias têm sido utilizadas para facilitar a compra, evitando a perda de tempo na 

busca pelo produto. Por fim, tem-se a democratização da informação, que é representada pela 

rapidez durante a troca de informações (CHLEBA, 1999). 

Torres (2010) destaca que o consumidor nunca está sozinho na rede social; reclamação 

ou elogio possui uma repercussão enorme se comparado a outro meio de comunicação. Uma 

informação pode ser lida por várias pessoas ao mesmo tempo –tais como seus amigos e os 

amigos de seus amigos –, gerando uma considerável repercussão na informação por mais 

simples que ela seja. 

Atualmente, existem diversas redes sociais na internet, mas o foco deste planejamento 

estratégico será o Instagram e o Whatsapp para a empresa.Com mais funcionalidades que vão 

além do divulgar e vender produtos, o Instagram é uma plataforma social estratégica para ações 

de marketing, principalmente o marketing de relacionamento. Com esse viés, a rede social tem 

se tornado a voz de muitos consumidores insatisfeitos, além de sanar dúvidas sobre produtos e  

a marca (D’ANGELO, 2018). 

O Whatsapp Business é uma ferramenta lançada em 2018, voltada para pequenas e 

médias empresas, que utiliza de recursos como a popularidade das redes de relacionamento com 

os mais variados perfis. Ele é versátil, pois possibilita realizar múltiplas tarefas, como envio de 

promoções, informativos, recursos audiovisuais, envio de documentos, podendo ser utilizado 

ainda para concretizar uma venda e auxiliar  no pós-venda. O aplicativo possui uma taxa média 



 

de abertura de mensagens entre 70% a 90%, colaborando para a construção de um 

relacionamento e, a longo prazo, a fidelização de clientes (INGAGE, 2018). 

Com a definição das redes sociais a ser trabalhado pela gestora da empresa, o Instagram 

e o Whatsapp tornam-se canais diretos entre a empresa e suas clientes, servindo como meios de 

relacionamento para ambos os lados. Atualmente, o marketing busca não apenas satisfazer o 

consumidor, mas despertar e criar um laço de afetividade com a persona, denominando de 

marketing de relacionamento. Para Madruga (2010), 

(...) o marketing de relacionamento na atualidade privilegia a interação com o 

seu cliente, com o objetivo de desenvolver, especialmente para ele, um 

conjunto de valores que o levarão à satisfação e longevidade do seu 

relacionamento com a empresa (MADRUGA, 2010, p.6). 

 

O marketing de relacionamento possibilita novas ferramentas que acompanham as 

mudanças de comportamento e, sendo assim, as empresas passam a desenvolver ações para 

criar um laço afetivo na memória do seu prospect. O marketing deixou de ser apenas à venda 

de um bem, mas também uma forma de acompanhar os movimentos que ocorrem antes, durante 

e o pós-venda (MADRUGA, 2010). 

 

3. Considerações finais 

As redes sociais tornaram-se um “elo” interativo entre empresa e cliente através do perfil 

oficial da empresa. Esses perfis empresariais permitem que os usuários troquem informações 

com a empresa e com outros seguidores, por meio dos comentários abaixo da publicação ou o 

envio de mensagens diretamente à empresa. 

Considerando as redes sociais, as empresas passaram a envolver seus clientes na criação 

de conteúdo atrativo. A audiência que antes tinha participação somente no momento final, ou 

seja, na compra, atualmente, participa ativamente como colaboradora da empresa na construção 

da mensagem.  

Como parte do planejamento, foi sugerido uma logomarca para a empresa. Isso porque 

definir estratégias de comunicação para uma empresa que não possui uma identidade visual 

dificulta a penetração da empresa no mercado da cidade onde está instalada e nas cidades 

circunvizinhas. 



 

Com a identificação do prospect (cliente potencial) da empresa, da usabilidade das 

mídias digitais como ferramenta de comunicação e de publicidade, foi apresentada para a 

empresa a importância de um perfil oficial e com identidade visual própria no Instagram, 

acompanhada de uma estratégia clara de postagens de conteúdo, realização de eventos (sorteios 

de brindes, cupons de descontos) como maneira de engajar sua clientela e fortalecer a imagem 

da empresa na mídia digital.  

Por fim, a finalização desse projeto resultou na entrega de um planejamento de 

marketing digital disponibilizado para a gestora, bem como a sugestão de uma logomarca, 

definição de paletas de cores e palavras-chave para as publicações e um plano de ação 

estruturado para que a gestora possa colocar em prática as estratégias definidas.  
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