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RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo identificar a utilização do marketing digital nas 

mídias sociais de um comércio varejista de moda em Maracaí/SP. Para a pesquisa, foi adotada 

abordagem quantitativa e a coleta de dados se deu através de entrevista semiestruturada com a 

proprietária da empresa e por meio de aplicação de questionário estruturado no Google Forms, 

enviado para clientes da loja. Como resultado, verificou-se a falta de estruturação e 

planejamento no uso e gerenciamento das mídias sociais por parte da empresa, o que faz com 

que os resultados não alcancem todo potencial existente, além de não atrair de uma forma 

eficiente novos seguidores, e consequentemente, novos clientes. Assim, através da análise dos 

dados, foram propostas algumas ações de melhorias para gestão e uso das mídias sociais, para 

que posteriormente seja implementado um plano marketing digital, visando melhorar a 

visibilidade da loja e sua marca e, consequentemente, alcançando novos clientes a partir das 

ações nas mídias sociais. 

Palavras-chave: Marketing Digital. Mídias Sociais. Varejo de Moda. 

 

1 INTRODUÇÃO 

As últimas décadas caracterizam-se por significativas mudanças sociais, que 

trouxeram novos recursos, valores, percepções e comportamentos ao indivíduo na sociedade. 

Nesse universo, a internet e o uso das mídias sociais influenciam diretamente o modo como as 

empresas se comunicam e buscam aproximação com seus clientes, demandando ao marketing 

novas estruturas e abordagens, o que torna fundamental que as organizações estejam atentas 

para a adoção de estratégias de marketing digital, adequadas a essa realidade (KOTLER; 

KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017). 

Para Kotler (2013), à medida em que ocorrem essas transformações sociais, é essencial 

que as empresas evoluam em suas práticas de negócios para manter sua competitividade. 

Assim, tendo em vista que o marketing digital é uma estratégia indispensável para o 



  

 

crescimento das empresas, pois acompanha as tendências de consumo e tem influência sobre 

as decisões dos consumidores, compreender as estratégias e ações na esfera digital é 

fundamental para o desempenho organizacional. 

Cabe também destacar que, além do crescimento orgânico quanto ao acesso à internet 

nos últimos anos, a partir da pandemia da Covid-19, o uso da internet para a realização de 

compras se intensificou com as medidas de restrição orientadas pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), aumentando a necessidade de as empresas estarem presentes e interagirem no 

universo digital. Essa realidade fez com que empresas de diferentes portes e perfis buscassem 

sua inserção no ambiente virtual, visando fortalecer sua imagem e obter maior alcance 

comercial. Essa presença no meio digital, por sua vez, requisita das empresas compreensão e 

planejamento quanto ao uso dos recursos existentes, como as mídias sociais, por exemplo, 

bem como conhecimento sobre o perfil do consumidor, para que as abordagens realizadas 

nesse meio possam efetivamente contribuir com os objetivos organizacionais (KOTLER; 

KARTAJAYA; SETIAWAN, 2017).  

Tendo em vista essa dinâmica no ambiente virtual e, considerando os desafios 

existentes em pequenos empreendimentos, o presente estudo tem como objetivo geral 

identificar a utilização do marketing digital nas mídias sociais de um comércio varejista de 

moda em Maracaí/SP e, como objetivos específicos, i) conhecer o perfil da empresa em 

estudo; ii) verificar como a empresa utiliza as mídias sociais; iii) conhecer o comportamento 

dos clientes da empresa quanto ao uso de mídias sociais e; iv) identificar as ações de 

marketing digital adotadas atualmente pela empresa. 

Assim, a estrutura desse estudo compreende a introdução, o referencial teórico, que 

aborda os temas de marketing digital, o pequeno varejo e o comércio eletrônico e mídias 

sociais como ferramenta do marketing digital. Na sequência descreve-se a metodologia 

utilizada na pesquisa, a apresentação e análise dos resultados e, por fim, as considerações 

finais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 MARKETING DIGITAL 

Segundo Kotler (2013), para compreender o marketing inicialmente é necessário 

considerar o processo de concepção, planejamento e execução de uma ideia, a definição do 



  

 

preço, a promoção e a distribuição de bens e serviços, que satisfaçam clientes e organização. 

O autor conceitua o tema como “um processo administrativo e social pelo qual indivíduos e 

grupos obtêm o que necessitam e desejam, por meio da criação, oferta e troca de produtos e 

valor para os outros” (KOTLER, 2003, p. 3).  

Para Torres (2018), a extensão do marketing para o ambiente digital se refere à forma 

com que as organizações buscam manter suas relações com clientes e atender suas demandas 

e necessidades através da internet. Belmont (2020), por sua vez, cita que o marketing digital 

agrega à estratégia de marketing global da empresa e deve ser pensado como uma ferramenta 

essencial, que pode potencializar a captação de novos clientes, a exploração de um novo 

mercado ou determinado nicho, o fortalecimento da marca e o lançamento de um novo 

produto. Em complemento, Borges (2020), estrutura um comparativo com as principais 

diferenças entre o marketing tradicional e o marketing digital, que reforçam a necessidade de 

um novo olhar para tais ações. O comparativo é apresentado no Quadro 1, a seguir: 

Quadro 1 – Comparativo entre Marketing Tradicional e Marketing Digital 

MARKETING TRADICIONAL MARKETING DIGITAL 

Foco na audiência alcançada Foco na qualificação do público-alvo 

Comunicação unilateral – Uma via Comunicação bilateral – Dupla via 

Altos custos de produção e execução Baixos custos de produção e execução 

Ações de longo prazo – slow plan Ações em tempo real – fast plan 

Difícil mensurar os resultados Fácil e rápida mensuração do todo 
Fonte: Borges (2020). 

De acordo com o Quadro 1, no marketing digital o foco é na qualificação do público-

alvo, comunicação bilateral, baixos custos de produção e execução. Nessa aplicação, as ações 

são feitas em tempo real e são de rápida mensuração. Nesse contexto, para efetivar ações no 

marketing digital, é fundamental que a organização se insira de forma eficaz no meio, 

compreendendo o uso das plataformas e recursos digitais, e identificando quais ferramentas 

agregam na estratégia, na operação da empresa e no alcance da satisfação dos clientes 

(KOTLER, 2017).  

Solomon (2011) afirma que a abordagem do marketing digital possui maior 

capacidade de segmentação, praticidade e comunicação personalizada, sendo bem mais 

econômica, ao contrário das ações de comunicação convencional. Assim, é interessante 



  

 

compreender que o marketing digital usa a internet como forma de interação e relacionamento 

com o seu público-alvo, de forma segmentada e individualizada, e não como meio de 

comunicação em massa. Dessa forma, o tempo e a dedicação para planejar a estratégia de 

marketing digital são imprescindíveis para o sucesso ou fracasso da organização nesse 

ambiente. Assim, através de um monitoramento efetivo das ações e impactos gerados, a 

organização pode construir a adequar sua atuação (TELLES, 2011). 

Torres (2010) cita que uma boa estratégia de marketing digital demanda conhecimento 

da própria organização e do público-alvo, uma vez que as ações estão embasadas em 

planejamento e objetivos almejados pela empresa, que dependem diretamente de seus clientes. 

Essa estratégia ou modelo fundamenta sincronicamente as ações da empresa no ambiente 

virtual, possibilitando monitoramento imediato. Além disso, no detalhamento da estratégia, 

Torres (2010) cita que a abordagem de mídias sociais contempla o canal de relacionamento 

em questão, a partir do qual a empresa pode desenvolver diferentes possibilidades de 

interação com seu público-alvo. Torres (2010) ainda cita que a internet possibilita a realização 

de pesquisas mais profundas e de custo muito menor do que as pesquisas tradicionais, que se 

baseiam em testes ou entrevistas.  

Por fim, o monitoramento contempla a integração das demais estratégias e possibilita a 

verificação de resultados e a rápida implementação de possíveis correções ou melhorias nas 

ações planejadas pela empresa. Assim, pode-se entender que o marketing digital alia práticas 

mercadológicas ao suporte tecnológico do ambiente digital para alcançar uma parcela maior 

de público que fora do online não seria capaz de abranger. Dessa forma, considerando o perfil 

da empresa em estudo, cabe buscar compreensão sobre como se dá a atuação de pequenas 

empresas – como a Skina da Moda – no comércio online. 

 

2.2 O PEQUENO VAREJO E O COMÉRCIO ELETRÔNICO 

A categorização de empresas quanto ao porte no Brasil não segue um padrão único e, 

dentre as instituições que divulgam um perfil de classificação das empresas, o Banco 

Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES, 2021) adota como critério de 

classificação o faturamento anual da empresa, que engloba o perfil de indústria, comércio ou 

serviços. Essa classificação utilizada pela instituição segmenta como microempresa os 

estabelecimentos com faturamento menor ou igual a R$ 360 mil e como pequena empresa os 



  

 

empreendimentos com faturamento maior que R$ 360 mil e menor ou igual a R$ 4,8 milhões. 

Já as médias e grandes empresas são classificadas com faturamento superior a essas faixas. 

Essa diferença em faturamento por porte possibilita compreender que a operação de pequenas 

e grandes empresas apresentam muitas diferenças que influenciam em sua atuação, tendo as 

MPEs desafios operacionais que podem comprometer sua operação. Diante disso e 

considerando que as empresas buscam crescimento, uma das alternativas se dá pela atuação 

no comércio eletrônico. 

O conceito de comércio eletrônico ou e-commerce compreende o ambiente de 

negócios realizados via internet, seja através de sites ou aplicativos, no qual a troca de 

informações, a comunicação e a comercialização de produtos e serviços entre empresa e 

consumidor se dá a partir do uso da tecnologia (ALBERTIN, 2010). Para Orfão (2019), a 

inserção do e-commerce no pequeno varejo traz como vantagem a implantação de um canal 

de vendas dinâmico e personalizado, a possibilidade de explorar diferentes oportunidades 

comerciais, a extinção de limitações geográficas e de tempo, o uso da tecnologia para a 

sistematização e controle das vendas, a agilidade de consulta e acesso a informações de 

produtos e serviços e a redução do custo operacional.  

Cabe ainda considerar que, a partir do surgimento da pandemia da Covid-19, o 

comércio eletrônico passou a ter um papel vital para a sobrevivência das MPEs. O cenário 

decorrente da pandemia e das orientações de isolamento e restrição de circulação dadas pela 

Organização Mundial de Saúde (OMS) fez, por exemplo, com que muitos comércios 

fechassem as portas por meio de decretos e leis. As consequências foram diversas: negócios 

encerrando suas atividades, funcionários demitidos, impacto negativo na estabilidade e saúde 

financeira da empresa, dentre muitos outros fatores.  

Por fim, a atuação nas mídias sociais e a aproximação com clientes a partir desse canal 

representam passos iniciais fundamentais para sua sobrevivência e para o aprendizado quanto 

às possibilidades no meio digital.  

 

2.3 MÍDIAS SOCIAIS COMO FERRAMENTA DO MARKETING DIGITAL 

As mídias sociais possuem grande relevância no marketing digital, seja para o 

relacionamento com clientes, para a promoção de vendas ou para a gestão da imagem e da 

marca da organização (CRUVINEL, 2020). O relatório Digital 2021, publicado pela We Are 



  

 

Social em parceria com a Hootsuite, cita o Facebook, Youtube, Whatsapp, Instagram, 

Facebook Messenger, Linkedin, TikTok, Snapchat, Pinterest e Twitter como as dez mídias 

sociais mais utilizadas no mundo atualmente (WE ARE SOCIAL, 2021). Ao comparar a 

ordem do ranking global com a realidade brasileira, as mesmas mídias sociais permanecem 

entre as mais utilizadas, no entanto, ocorre uma inversão de posição se considerado o número 

de usuários, conforme apresentado no Quadro 3: 

Quadro 2 – Mídias sociais mais utilizadas | Global x Brasil 

RANKING MÍDIAS SOCIAIS 
MUNDO BRASIL 

Usuários Usuários 

 Facebook 2,85 bilhões 130 milhões 

 Youtube 2,3 bilhões 127 milhões 

 Whatsapp 2 bilhões 120 milhões 

 Instagram 1,4 bilhão 110 milhões 

 Facebook Messenger 1,3 bilhão 77 milhões 

 Linkedin 774 milhões 51 milhões 

 TikTok 732 milhões 16,5 milhões 

 Snapchat 500 milhões 8,8 milhões 

 Pinterest 459 milhões 46 milhões 

 Twitter 400 milhões 17,2 milhões 
Fonte: WE ARE SOCIAL (2021). 

 Segundo Las Casas (2014), as mídias sociais são ambientes em que o indivíduo 

interage e observa o comportamento outras pessoas do seu círculo de convivência, ídolos e até 

mesmo empresas e marcas com as quais possui algum tipo de identificação. Nesse sentido, 

são um ambiente com grande influência na forma de consumo, interesses e opiniões dos 

usuários, o que justifica o investimento em ações de marketing digital em tais plataformas.  

Assim, considerando as características de cada mídia social e o perfil do varejo em 

estudo, para esse estudo serão abordadas as plataformas Facebook, Instagram e Whatsapp, 

visando identificar as características de utilização do público-alvo da empresa e recursos e 

resultados que tais mídias sociais podem proporcionar para o varejo em estudo. 

 

3 METODOLOGIA 



  

 

A presente pesquisa teve como objetivo compreender a utilização do marketing digital 

nas mídias sociais de um comércio varejista – Skina da Moda – localizado em Maracaí/SP. 

Seu delineamento metodológico é classificado como de natureza aplicada, com abordagem 

qualitativa, de finalidade descritiva, em que se utilizou como procedimentos de estudo a 

pesquisa bibliográfica e o estudo de caso, realizado na loja Skina da Moda, em Maracaí/SP.  

Gil (2012) afirma que a natureza aplicada da pesquisa valoriza o contato com a 

essência da pesquisa, pois se origina das descobertas e seu desenvolvimento caracteriza-se 

pelo interesse em sua aplicação. Sua abordagem qualitativa, segundo Minayo (2014), 

possibilita estudar e interpretar uma situação do dia a dia a partir da coleta de dados, que pode 

ocorrer de diferentes formas. Quanto aos fins ou objetivos, classifica-se como descritiva, pois 

buscou identificar a realidade de um pequeno de varejo de moda quanto ao uso das mídias 

sociais como estratégia do marketing digital. Quanto ao método adotado, utilizou-se o estudo 

de caso que, segundo Yin (2015), corresponde a uma investigação prática que possibilita o 

estudo de um evento dentro de seu contexto.  

Assim, visando identificar a realidade da organização em estudo, o presente estudo 

adotou como procedimento a pesquisa bibliográfica e de campo. A fundamentação 

bibliográfica ocorreu a partir de consultas bibliográficas em livros e artigos científicos e, 

quanto à pesquisa de campo, a coleta de dados foi feita a partir de entrevista com roteiro 

estruturado junto à empresária e aplicação de questionário junto à clientes da Skina da Moda, 

realizados no mês de setembro de 2021. A amostra para aplicação do questionário de clientes 

foi selecionada por conveniência e de forma não probabilística, a partir do histórico recente de 

compras na loja. O questionário foi enviado através de formulário eletrônico disponibilizado 

na plataforma Google Forms e aplicado também de forma presencial, para clientes que 

responderam o mesmo em visita à loja, sendo disponibilizado a 70 pessoas e alcançado 47 

respondentes.  

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1 MÍDIAS SOCIAIS E AÇÕES DE MARKETING DIGITAL NA SKINA DA MODA 

O levantamento de dados junto à empresa Skina da Moda baseou-se em dois 

momentos, sendo o primeiro apresentado nesse tópico, que se deu através da realização de 

entrevista de roteiro estruturado junto à empresária. Esse levantamento buscou analisar o 



  

 

conhecimento e uso das mídias sociais na loja Skina da Moda, bem como identificar as ações 

de marketing digital adotadas atualmente pela empresa. 

A loja Skina da Moda está no mercado há três anos e, segundo a empresária, nunca foi 

estruturado um planejamento estratégico ou plano de marketing e suas ações e divulgação da 

loja sempre foram estabelecidas de acordo com a disponibilidade de recursos da empresa e 

considerando o que a empresária compreendia como adequado para o seu empreendimento. 

Segundo Mintzberg et al., (2012), esse comportamento é característico em MPEs, que têm 

recursos limitados e acabam atuando com foco no presente, sem adotar o planejamento como 

uma ferramenta de gestão.  

Quando questionada sobre a presença digital da empresa, a empresária cita que utiliza 

mídias sociais para o relacionamento com clientes e divulgação de seus produtos, no entanto, 

a empresa ainda não possui site institucional, nem loja virtual para a comercialização de seus 

produtos, o que restringe sua capacidade de atuação no ambiente digital, fazendo com que 

suas ações repercutam apenas junto à clientes que estão geograficamente próximos à loja. 

Nesse sentido, o desenvolvimento de um plano de marketing pode auxiliar a loja a ter foco em 

suas ações, além de obter com clareza os custos e o tempo de execução do mesmo, o que 

possibilitaria projetar investimentos para a criação de uma loja online, para alcançar clientes 

de outras localidades e expandir a empresa. Esse planejamento, segundo Kotler e Keller 

(2006), potencializa a conexão de uma marca ou empresa a outros lugares, eventos e 

experiências, que agregam à empresa em conhecimento e resultados operacionais. 

Quanto aos investimentos em ações na esfera digital, a empresária cita que nunca 

investiu em propagandas em buscadores online como Google, por exemplo, pois não tem 

conhecimento sobre seu funcionamento e alcance, e os recursos são restritos às ações de 

parcerias e ações promocionais das mídias sociais em que a empresa está presente atualmente. 

No entanto, a falta de conhecimento e de planejamento limita a empresa quanto ao 

desenvolvimento de ações de marketing digital nessas plataformas. 

A empresária cita que a principal dificuldade para gestão dos perfis que possui é a 

indisponibilidade de pessoal para gerenciar as informações obtidas, o que dificulta o 

desenvolvimento de um cronograma de postagens e a própria criação de conteúdo, com isso, 

as publicações realizadas acabam sendo feitas de última hora, tornando-se muitas vezes 

repetitivas e menos interessantes por não terem um conteúdo mais qualificado e atraente. 



  

 

Dessa forma, as publicações não alcançam todo seu potencial de visualização e costumam 

receber acessos e interações em um curto espaço de tempo.  

Quanto aos resultados alcançados, a empresária compreende que o uso das plataformas 

potencializou suas vendas e o alcance de novos clientes, além de ter sido fundamental para 

sobrevivência da empresa durante a pandemia. A presença online possibilitou maior 

reconhecimento, crescimento da carteira de clientes e maior aproximação com seu público-

alvo, que tem a possibilidade de acompanhar as novidades da loja de forma remota, sem 

precisarem se deslocar até a loja. Em contrapartida, para usar de forma eficaz todo o potencial 

das plataformas de mídias sociais, é necessário disponibilizar tempo e recursos para a criação 

constante de conteúdos que gerem maior interação e atraia novos clientes.  

 

4.2 OS CLIENTES DA SKINA DA MODA E O USO DE MÍDIAS SOCIAIS 

A segunda etapa do levantamento de dados junto à empresa Skina da Moda se deu 

através da aplicação de questionário estruturado junto aos clientes da loja, tendo como 

objetivo conhecer o comportamento dos clientes da empresa quanto ao uso de mídias sociais. 

O período de aplicação do mesmo ocorreu entre setembro e novembro, alcançando 47 

respondentes. O questionário foi disponibilizado de forma online através de formulário do 

Google Forms e presencial, para clientes que responderam o mesmo em visita à loja. Visando 

facilitar a compreensão e resposta, foi dividido em duas partes, sendo: i) perfil dos clientes; ii) 

perfil de uso das mídias sociais.  

 

4.3.1 Perfil dos clientes da loja Skina da Moda 

 Para identificação do perfil dos clientes da loja, o questionário considerou a 

classificação a partir de referências demográficas. Dentre os respondentes da pesquisa, a 

predominância foi de pessoas do gênero feminino, com 95,74% (45 respondentes), e de 4,26% 

(2 respondentes) do gênero masculino. O público feminino tem maior relacionamento com a 

loja porque inicialmente seu foco era a comercialização de artigos femininos e, somente 

recentemente a loja passou a comercializar produtos masculinos, o que pode justificar o baixo 

número de respondentes do gênero masculino. Tal identificação pode auxiliar a empresa no 

direcionamento de suas ações promocionais, bem como na comunicação com seus clientes. 



  

 

Quanto à faixa etária dos clientes da Skina da Moda, 38,30% estão entre 16 e 25 anos 

(18 respondentes), 19,15% estão na faixa de 26 a 33 anos (9 respondentes), 19,15% estão na 

faixa de 34 a 41 anos (9 respondentes), 6,38% possuem entre 42 e 50 anos (3 respondentes) e 

17,02% (8 respondentes) possuem mais de 51 anos. Percebe-se que a faixa etária dos clientes 

pesquisados é diversificada, o que deve ser um ponto de atenção ao desenvolver ações para o 

marketing digital da empresa. Quanto à identificação de clientes com filhos ou dependentes, a 

pesquisa apontou que apenas 29,79% (14 respondentes) não possuem filhos, contra 70,21% 

(33 respondentes) que possuem filhos, o que pode representar uma oportunidade para a 

empresa se a mesma considerar atender o público infanto-juvenil, o que pode elevar o grau de 

interação e fidelização dos clientes com filhos. 

Quanto ao grau de instrução, 61,70% dos respondentes (16 com ensino superior 

completo e 13 com ensino superior incompleto) já concluíram ou estão cursando um curso 

superior, enquanto 38,30% possuem grau de escolaridade classificado entre ensino médio 

completo ou ensino fundamental incompleto. Ao considerar a relevância da informação e do 

conhecimento quanto à utilização das mídias sociais, esse se torna um elemento importante, 

pois é interessante para a empresa que seus clientes tenham acesso às suas ações nas mídias 

sociais. Quanto à renda familiar dos clientes da Skina da Moda, 68,09% (32 respondentes) 

possuem renda familiar de até R$ 2.899,00, tendo o restante, 31,91% (15 respondentes), renda 

familiar entre R$ 2.900,00 e R$ 7.249,99. Essa referência é importante para a empresa ao 

considerar as ações de marketing digital, pois a empresa tem que estar atenta às ofertas e 

destaques, que pode atrair públicos com diferentes perfis financeiros. 

 

4.3.2 Perfil de uso das mídias sociais 

 Para identificação do perfil dos clientes quanto ao uso das mídias sociais, o 

questionário buscou levantar o comportamento individual dos respondentes. Por se tratar de 

uma questão com opção de seleção a mais de uma resposta, o resultado apresentou diferentes 

cruzamentos, no entanto, através da análise das respostas foi possível identificar que as 

plataformas sociais mais utilizadas pelos clientes da empresa são o Whatsapp, 100% dos 

clientes com conta ativa na plataforma, 85,11% dos clientes com perfil no Instagram e 76,60% 

de clientes com perfil ativo no Facebook. As plataformas TikTok e Twitter apresentaram 

menor número de usuários, somando 36,17%. Essa informação é fundamental para a empresa 



  

 

na gestão de suas mídias sociais e no planejamento das ações em tais plataformas, uma vez 

que indica em quais “espaços virtuais” pode encontrar seus clientes com mais facilidade e 

investir em ações que tragam efetivamente retorno à empresa. 

Em relação ao tempo que os clientes da Skina da Moda gastam nas mídias sociais, 

todos os clientes da empresa informaram que acessam seus perfis nas mídias sociais 

diariamente, sendo que 97,87% dos clientes têm o hábito de acessar mais de uma vez ao dia. 

Quanto ao período do dia em que os clientes da empresa costumam acessar suas mídias 

sociais, 74,47% (35 respondentes) têm o hábito de acessar em diferentes períodos do dia, não 

definindo especificamente um período – manhã, tarde ou noite. Esse é um fator que requisita 

um estudo mais detalhado da empresa para realizar investimentos em publicações 

patrocinadas, por exemplo, pois o horário de disparo da postagem e as características de 

acesso dos clientes quanto ao horário tem impacto no alcance da ação em questão. Levando 

em conta esse perfil de acesso, é possível definir os melhores horários para se fazer uma 

postagem de dicas, de conteúdo voltado a produtos e de novidades e promoções.  

 No que se refere ao perfil de interesse dos clientes da Skina da Moda ao acessarem as 

mídias sociais, identificou-se um resultado bastante fragmentado, indicando que os interesses 

dos clientes da empresa possuem significativa variação. No entanto, a maioria dos 

respondentes dão preferência ao acesso considerando o lazer, a interação social e o acesso à 

informação, cultura e notícias. Do total, apenas (10 respondentes) sinalizaram em suas 

respostas as opções a busca por promoções e ofertas e a realização de compras. Esse é um 

ponto que deve ser bem analisado pela empresa, pois indica que seus clientes possuem mais 

interesse em publicações que não estejam diretamente relacionadas a uma promoção ou 

divulgação de um produto, por exemplo.   

Diante disso, ao estuda a estratégia de marketing digital a ser adotada, a empresa pode 

optar por investir mais em conteúdos que estejam relacionados ao seu perfil de produtos, 

como tendências e dicas sobre o uso de produtos e acessórios, ao invés de patrocinar 

publicações que contenham apenas foto dos seus produtos, com indicação de valor, por 

exemplo. 



  

 

 

 

 

 No que tange o comportamento dos clientes da Skina da Moda quanto ao uso das 

mídias sociais para a pesquisa ou busca especificamente de moda e acessórios, a pesquisa 

indicou que 87,23% (41 respondentes) dos clientes da empresa possuem o hábito de 

acessarem as mídias sociais para pesquisarem informações relacionadas ao tema. Esse é um 

indicativo que corrobora com o comportamento dos clientes quanto ao acesso à informação, 

cultura e notícias, que pode compreender conteúdos que indiquem tendências, características, 

dicas e demais tópicos que possam ser incorporados pela empresa na criação de material para 

suas mídias sociais. 

Com relação aos tópicos são mais pesquisados pelos clientes da Skina da Moda 

quando o assunto é a compra de roupas ou de acessórios de moda, a pesquisa apresentou que 

29,79% (14 respondentes) indicaram que procuram por preços, 21,28% (10 respondentes) 

buscam por modelos e opções, 17,02% (8 respondentes) buscam por informações sobre 

qualidade dos produtos, 17,02% (8 respondentes) se interessam pelos comentários nas 

publicações e experiência de outros usuários, 12,77% (6 respondentes) procuram por 

lançamentos e novidades e apenas 2,13% (1 respondente) indicou que não realiza pesquisa 

sobre o tema. O resultado pode indicar à empresa a necessidade de variar o conteúdo criado 

para seus perfis nas mídias sociais. Além disso, ao considerar que as mídias sociais também 

são canais de comunicação entre a empresa e o cliente, é importante que a empresa 

desenvolva uma rotina de atendimento por essas plataformas, de forma que as informações 

solicitadas pelos clientes sejam rapidamente atendidas ou respondidas pela empresa, gerando 

maior grau de interação e, consequentemente, credibilidade junto aos clientes.   

Pertinente ao comportamento dos clientes da Skina da Moda quanto ao uso das mídias 

sociais para seguir perfis de moda e acessórios,  a pesquisa indicou que 95,74% (45 

respondentes) dos clientes da empresa seguem o perfil de lojas de moda e acessórios. Esse é 

um ponto positivo para a empresa, pois através das plataformas pode alcançar seu público-

alvo com relativa facilidade e manter um relacionamento próximo, que proporcione resultado 

à empresa. Em contrapartida, requer atenção quanto aos potenciais concorrentes que a 

empresa possui e que também estão presentes em tais plataformas, pois os clientes da empresa 



  

 

podem ter a mesma interação e grau de proximidade com outras lojas. Nesse sentido, cabe à 

empresa realizar acompanhamento das ações de seus concorrentes, uma vez que está 

localizada em uma cidade pequena, com poucos habitantes e com apenas alguns concorrentes, 

o que facilita o monitoramento de tais ações. 

Em relação à quais publicações realizadas em perfis de lojas de moda e acessórios são 

mais interessantes aos clientes da Skina da Moda para acompanhamento nas mídias sociais, 

ao analisar as escolhas dos respondentes, foi possível observar que a maioria dos respondentes 

(80,25%, ou 38 respondentes) indicou a opção divulgação de produtos em uma de suas 

escolhas, seguido por 19,15% (9 respondentes) indicando a publicação de dicas de moda 

como um conteúdo de seu interesse. A terceira opção mais indicada pelos respondentes com 

10,64% (5 respondentes) refere-se à publicação de promoções e sorteios no perfil da loja. As 

demais opções –  fotos e vídeos de clientes que usam os produtos da loja, bastidores da loja e 

publicações interativas (perguntas a clientes) – foram indicadas por 14,89%, ou 7 

respondentes. 

A variação quanto à resposta dos clientes mostra que não há unanimidade no gosto das 

pessoas e serve como um ponto de atenção para a empresa ao selecionar os temas para seu 

planejamento de postagem de conteúdo. Além disso, cabe considerar que a variedade indicada 

pode representar um aspecto positivo, pois a empresa pode diversificar e se diferenciar no 

conteúdo criado, fortalecendo sua imagem perante seus seguidores e clientes. 

Visando identificar quais são as principais dificuldades para a aquisição de roupas e 

acessórios através das mídias sociais observou-se que a maioria dos clientes da empresa 

apontaram ter insegurança em relação ao tamanho ou especificação das peças (89,36% dos 

respondentes). Seguido dessa alternativa, 31,91% (15 respondentes) também indicaram ter 

insegurança quanto à compra de produtos online e 12 respondentes (25,53%) optaram por 

indicar os custos de frete como um dificultador para compras nessa modalidade. As demais 

alternativas – dúvidas quanto à troca ou devolução, dúvidas quanto aos dados e canais de 

atendimento da loja e a opção de não ter dificuldades – totalizaram 10,64% (5 respondentes). 

Essa incerteza pode estar relacionada aos hábitos dos clientes da empresa, que ainda 

não estão familiarizados com o comércio eletrônico e acabam optando pela comodidade de 

solicitar itens em condicional para avaliação e prova antes de efetivamente decidirem-se pela 

compra. Nesse sentido, a indicação deve receber atenção da empresa, quanto ao enfoque e 



  

 

direcionamento dado nas plataformas e a oferta de itens em condicional pode ser estudada, 

buscando agregar maior competitividade ao modelo. 

Quanto à participação em grupos online para o recebimento de promoções e ofertas 

exclusivas, a maioria dos clientes, ou seja, 82,98% (39 respondentes) demonstraram interesse 

em fazer parte desse tipo de ação. Para a empresa isso representa uma excelente oportunidade 

para estreitar sua divulgação de produtos e o relacionamento com clientes, podendo inclusive 

categorizar diferentes grupos por perfis de clientes. 

Assim, considerando a apresentação dos dados e sua abrangência, pode-se perceber 

que a atuação nas mídias sociais é um caminho que deve receber atenção por parte da Skina 

da Moda, pois seus clientes demonstraram consumir conteúdos relacionados ao segmento de 

atuação da empresa nessas plataformas. Nesse sentido, é interessante que a empresa avance 

com a estruturação de um planejamento de rotina e conteúdo para as mídias sociais, como por 

exemplo, a criação e um cronograma de ações e estratégias a ser seguido pela empresa. 

Também é importante analisar se as ações e estratégias podem ser aplicadas simultaneamente 

nas plataformas que a empresa tem perfil ativo, como Instagram, Facebook, Whatsapp e 

TikTok.  

Além disso, a preocupação com o conteúdo, segundo Faustino (2019), possui alta 

relevância para os clientes e interfere diretamente no engajamento e interação dos seguidores. 

Nesse sentido, a partir do planejamento da rotina de publicações e interações com os clientes 

e de investimentos pontuais nas mídias sociais, a empresa pode alavancar sua presença no 

ambiente virtual e, consequentemente, nos resultados da loja. Também é fundamental que a 

empresa passe a usufruir dos recursos de monitoramento e análises estatísticas 

disponibilizados nas plataformas em questão, pois essa ação possibilitará compreensão sobre 

possíveis erros e acertos e sobre como a loja está impactando seus clientes. Essa é uma 

estratégia fundamental que, segundo Torres (2018), pode contribuir para a gestão e para a 

adoção de mudanças com maior agilidade, se necessário.  

Por fim, outra ação que pode gerar engajamento e maior interação com os clientes é a 

integração em seu banco de dados do endereço de  e-mail e endereço do perfil dos clientes nas 

mídias sociais, dessa forma, a empresa poderá criar ações promocionais e enviar conteúdos 

direcionados ao perfil desses clientes. Também é possível adequar o conteúdo publicado nas 



  

 

mídias sociais para disparo de e-mail marketing, que pode estar vinculado a ações ou 

parcerias específicas, enriquecendo a comunicação realizada pela empresa.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo teve como objetivo geral identificar a utilização do marketing 

digital nas mídias sociais de um comércio varejista de moda em Maracaí/SP. Para isso, 

buscou através dos objetivos específicos identificar o perfil da empresa em estudo, verificar 

sua utilização quanto às mídias sociais, identificar as ações de marketing digital adotadas 

atualmente pela empresa e, por fim, conhecer o comportamento dos clientes da empresa 

quanto ao uso de mídias sociais. 

Dessa forma, a partir dos dados alcançados através da pesquisa, pode-se concluir que 

com o crescimento do comércio eletrônico e do uso das mídias sociais, é fundamental para a 

Skina da Moda buscar atualização em sua operação, adequando-se ao uso de recursos digitais 

para a comunicação e para o relacionamento com seus clientes, uma vez que atualmente a 

empresa está inserida no ambiente digital através das mídias sociais, mas não possui ações 

muito bem definidas. Além disso, cabe considerar que a presença digital é uma estratégia 

fundamental, visto que os consumidores da empresa demonstraram manter-se conectados em 

boa parte do dia, no entanto, essa presença deve estar fundamentada em um planejamento 

adequado, desenvolvido a partir do conhecimento da empresa quanto ao seu perfil de clientes 

e ramo de atuação. 

Em complemento, deve-se considerar que atualmente os consumidores procuram 

maior envolvimento com a empresa ou marca, buscando através do meio digital mais 

informações a respeito de produtos ou serviços e observando o posicionamento e ações das 

empresas com quem se identifica. Nesse sentido, o planejamento acerca das ações nas mídias 

sociais deve considerar as ações com viés promocional e com foco nas vendas, mas também 

deve buscar equilíbrio a partir da publicação de conteúdos que promovam bem-estar, 

autocuidado, autoconhecimento e outros aspectos que ofertem aos clientes informações 

relevantes e que, tenham relação com o segmento de atuação da empresa e seu propósito. 

Quanto à realização de ações de marketing digital através das mídias sociais, é 

importante que a empresa compreenda que para alcançar resultados expressivos é necessário o 

desenvolvimento de um plano que esteja associado ao planejamento da rotina nessas 



  

 

plataformas. Assim, inicialmente o desafio é organizar sua presença nas mídias sociais em 

que está presente a partir de planejamento, cronograma de atuação e monitoramento, para na 

sequência programar investimentos e mensurar o retorno dos mesmos.  

Outro ponto fundamental, considerando sua localização e perfil do comércio da cidade, 

é estabelecer uma rotina de acompanhamento das ações dos concorrentes, com o intuito de 

acompanhar as principais ações executadas pelos mesmos, além de buscar neutralizar tais 

ações a partir de um posicionamento diferenciado, que atraia maior atenção do público em 

geral. Para isso, um ponto essencial é a gestão da carteira de clientes e de prospects, sendo 

essa uma ferramenta vital para o bom relacionamento entre empresa e seu público-alvo. 

Assim, a partir das ponderações apresentadas, pode-se concluir que a empresa, apesar 

de jovem, tem características muito positivas que podem ser exploradas a seu favor, 

considerando que desde sua criação já possui relacionamento através das mídias sociais com 

seus clientes e tem interesse em desenvolver com mais atenção as ações nesse ambiente. O 

canal é um excelente recurso para o fortalecimento da marca e para interação e fidelização de 

clientes e cabe à empresa buscar novos aprendizados e parcerias que contribuam para o 

amadurecimento dessa atuação estratégica. Além disso, a partir dos resultados a serem 

alcançados a partir dessas adequações, em um segundo momento a empresa poderá buscar 

implementar um e-commerce e até mesmo um site institucional, visando expandir sua 

operação e alcançar um maior número de clientes. 

Quanto à pesquisa, pode-se apontar como limitação a utilização de amostra por 

conveniência e não probabilística, considerando que o questionário foi distribuído a partir do 

histórico de compras recentes dos clientes da loja Skina da Moda. Como sugestão para 

estudos futuros, recomenda-se incluir para a aplicação de questionários moradores da cidade 

em geral, a fim de identificar possíveis alterações quanto ao perfil de uso das redes sociais.  
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