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O avanço tecnológico apresenta grande importância como instrumento estratégico para a comunicação. Os atuais 

métodos de comunicação sustentados pelo período digital mostram a maneira como a sociedade vem progredindo 

através do uso da tecnologia.  

A internet tem sido uma dessas maneiras de progresso, que promovem a comunicação e aumento do elo entre as 

empresas e seus clientes ou potenciais clientes. Devido ao grande número de concorrentes aumenta-se também o grau 

de exigência na procura de novos produtos e com o crescente número de pessoas que usam a internet, a interatividade 

entre empresa e cliente aumentou devido a utilização da mesma. 

O Marketing Digital como meio de comunicação, tem sido uma das maneiras nas quais empresas buscam obter o seu 

diferencial competitivo. A internet tem sido a forma de diálogo mais influente que as empresas possuem à sua 

disposição e, devido ao aumento da competitividade e as mudanças aceleradas no mercado, as mesmas precisam estar 

em constante movimento, sendo que esta, é uma excelente maneira de se fazer presente nos negócio, enfocando 

também a utilização das mídias sociais em função de possibilitar a construção de uma conversa direta e transparente 

com o cliente, visando a colaboração em massa para contribuir na criação de bens e serviços. 

Em plena era do conhecimento, os consumidores estão cada vez mais centrados no que se refere à qualidade dos 

produtos que consomem e geralmente compartilham suas satisfações e insatisfações de compra na rede, sem levar em 

consideração se a empresa está ou não inserida nesse ambiente. 

Assim, empresas atualizadas e que investem em seu marketing digital estão cada vez mais contribuindo como uma 

forma de diálogo entre a empresa e os clientes, visando sempre à geração de oportunidades e se mantendo sempre à 

frente de suas concorrentes. 

. Inúmeros são os benefícios advindos com a utilização do marketing digital, tais como: a comunicação direta, maior 

divulgação do produto, de uma marca, intercomunicação entre empresa-cliente, permitindo também uma precisão da 

empresa conhecer, se aproximar e se envolver com seus consumidores, estímulo para novos negócios, aumento da 

participação de mercado, conhecer melhor seu público-alvo e vantagem competitiva. 

As mídias tornam-se uma fonte de pesquisa indispensável para as empresas que usam como meio de introspecção sobre 

suas divulgações (produtos, campanhas, marcas). Os empresários precavidos com tendências passaram a usufruir do 

marketing digital com a finalidade de absorver mais conhecimento do seu público-alvo e desta forma trabalhar de 

maneira mais personalizada, além disso, favorece na coleta de dado dos clientes e permite que as empresas criem 

campanhas segmentadas de acordo com seu nicho de mercado, beneficiando-se ainda na fidelização dos mesmos à 

organização, além de contribuir na mensuração de resultados. 
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Atualmente, as empresas não apenas falam sobre o seu produto, elas o exibem e conversam sobre eles com seus 

clientes, estabelecendo assim uma relação mais próxima entre ambos. Com base nas afirmações citadas, podem-se 

indagar o seguinte questionamento: Como o marketing digital pode ser utilizado como um canal de comunicação entre 

as empresas e seus clientes? 

Neste contexto, o principal objetivo deste trabalho é avaliar a percepção dos empresários de moda de Barbalha-Ce 

através da utilização das mídias sociais, a fim também de expor os impactos a respeito da utilização das mesmas como 

canal de comunicação entre a empresa e seus clientes. Tendo como objetivos específicos: (1) Realizar um estudo a 

respeito da conceituação de marketing digital com relação ao uso das mídias sociais como forma de aproximação do 

cliente; (2) Caracterizar as estratégias do uso da ferramenta de marketing digital como diferencial competitivo e (3) 

Verificar a satisfação dos consumidores quanto à comunicação através das mídias sociais. A escolha do atual tema tem 

como propósito identificar as estratégias das mídias sociais como um canal de comunicação nos dias de hoje. Por se 

tratar de um assunto de grande importância e atualizado, percebe-se que estes meios passam por distintas mudanças 

constantemente. 

Na fase inicial foi feito levantamento bibliográfico, que tem como propósito identificar informações e subsídios para 

definição dos objetivos, justificativa, determinação do problema e conhecimento teórico quanto ao assunto a ser 

estudado. Na segunda etapa, partiu-se para a definição dos tópicos da metodologia, a fim de elaborar um roteiro de 

entrevista semi-estruturada destinado as empresas estudadas, vindo em seguida com a elaboração do questionário aos 

clientes. Esses métodos se incumbirão de fazer parte da terceira etapa da pesquisa, a fim de esclarecer as questões 

relacionadas às mídias e redes sociais digitais. Por fim, a pesquisa terminará com a análise dos resultados e 

considerações finais. 

Questionário com clientes e possíveis clientes Tendo em vista a aplicação de 154 (cento e cinquenta e quatro) 

questionários ao público pesquisado, verificou-se que 44% do público participante da pesquisa é do sexo masculino; 66% 

é do sexo feminino. A exposição desses dados é necessária à compreensão do objetivo dessa pesquisa, que busca saber 

a satisfação do consumidor com a comunicação feita através das mídias sociais. O gênero dos pesquisados é 

apresentado pelo gráfico a seguir: 
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Após saber a respeito do acesso à internet, no GRÁFICO 6 procurou-se identificar quanto a utilização das redes sociais, 

dos 154 entrevistados, apenas 4 não usufruíam de rede alguma, sendo todo o restante usuário de alguma rede. 

 

Logo após saber qual a rede social mais utilizada pelos entrevistados, foi perguntado a frequência de utilização dessas 

redes. Os resultados alcançados foram bem interessantes, pois 85% dos entrevistados afirmaram ter acesso diariamente 

e apenas 15% relataram que ter acesso apenas 



 

 

 

 



 

 

Este artigo alcançou seus objetivos, pois a partir da análise de resultados dos questionários e das entrevistas, foi 

possível perceber que as empresas estão cada vez mais preocupadas com a comunicação através das mídias.  

E os clientes ou possíveis clientes afirmam estarem satisfeitos com a divulgação das empresas através das redes 

sociais.  

Assim foi possível conhecer um pouco mais sobre as vantagens e utilidade de cada mídia pesquisada no trabalho, tais 

como Facebook, Instagram, Twitter.  

Apresentou-se também com base em dados coletados, como os empreendimentos estudados observam esse tipo de 

comunicação, como lidam com esses meios e o que conquistou com o uso dos mesmos.  

Pode-se afirmar que a utilização das estratégias em Marketing Digital e mídias digitais concedem uma maior 

exposição da marca e dos produtos da empresa com maior eficácia, vale salientar que essas mídias são excelentes 

aliadas em ações de comunicação interativa e relacionamento com o consumidor.  

Este trabalho poderá ser aperfeiçoado futuramente, pois possui limitações, dentro as quais se destaca a realização da 

pesquisa em apenas três empresas e por se tratar de um tema dinâmico onde as redes sociais sofrem constantes 

mudanças.  

Em trabalhos futuros, o questionário poderia ser aplicado em pequenas empresas do mesmo segmento e fazer um 

comparativo sobre o comportamento destas em relação ao marketing digital, a utilização das redes sociais e a 

vantagem competitiva 
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