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RESUMO

Este  estudo  trata  do  uso  corporativo  da  operadora  Claro  no  Twitter  e  suas 
estratégias de marketing através do perfil  @ClaroRonaldo. A pesquisa tem como 
objetivo analisar o modo como a operadora Claro Brasil tem utilizado as estratégias 
de  marketing  na  perspectiva  do  marketing  3.0  de  Kotler,  Kartajaya  e  Setiawan 
(2010). O referencial teórico apresenta o processo de transição do marketing até 
chegar a seu cenário atual. Além disso, trata das mídias sociais e dos valores que 
podem ser construídos nesses ambientes. Também são levantados conceitos sobre 
o microblogging, suas ferramentas e as funcionalidades, bem como as análises de 
interação, tipos de mensagens e ferramentas utilizadas pela operadora Claro em seu 
perfil  do  Twitter,  com base em Comm e Burge (2009), Telles (2011), Santaella e 
Lemos (2009) e Li e Bernoff (2009). Tem-se como procedimentos metodológicos a 
pesquisa exploratória, o levantamento bibliográfico e a análise de conteúdo do perfil  
@ClaroRonaldo, que identifica a forma de interação, as ferramentas utilizadas como 
estratégias de marketing, e os tipos de mensagens que a operadora Claro Brasil 
publica para seus usuários, além dos tipos de mensagens que os usuários publicam 
para a empresa. É evidenciado nas análises que a nova onda de tecnologia, bem 
como  a  expansão  das  mídias  sociais,  trouxeram  mudanças  na  forma  de 
relacionamento  entre  consumidor-  empresa.  Quanto  ao  uso  das  estratégias  de 
marketing digital  e aos valores construídos no  Twitter  pelo perfil  @ClaroRonaldo, 
nota-se que o perfil não é apenas corporativo, pois traz consigo a interatividade de 
Ronaldo por meio de conteúdos diversos, que ganham repercussão através do uso 
das  ferramentas  da  própria  mídia  social.  A  Claro  acompanhou  o  avanço  do 
marketing, valorizando assuntos de cunho social e temas diversificados, ouvindo e 
atendendo as necessidades do consumidor.

Palavras-chave: Marketing 3.0. Mídias sociais. Twitter.
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ABSTRACT

This study deals with the corporate use of operator Claro on Twitter in its marketing 
strategies through @ ClaroRonaldo profile. The research aims to analyze how the 
operator Claro Brazil has used the marketing strategies in view of Marketing 3.0 of 
Kotler,  Kartajaya  and Setiawan  (2010).  The theoretical  presents  the  transition  of  
marketing to reach its current scenario. Furthermore, it deals with the social media 
and  the  values  that  can  be  built  on  them.  We  also  raise  concepts  about  the 
microblogging,  their  tools  and  functionalities,  as  well  as  the  interaction  analysis, 
message types and tools used by Claro on its Twitter profile, based on Comm and 
Burge (2009), Telles (2011) , Santaella and Lemos (2009) and Li and Bernoff (2009). 
As  methodological  procedures,  we  have  the  exploratory  research,  the  literature 
review and content analysis of @ ClaroRonaldo profile, which identifies the type of 
interaction, the tools used as marketing strategies, and the types of messages that 
operator Claro Brazil publishes to their users, and the types of messages that users 
post to the company. We evidence in the analysis that the new wave of technology, 
as  well  as  the  expansion of  social  media,  have  brought  changes to  the  form of 
relationship between consumer and company. Regarding the use of digital marketing 
strategies and values  built on Twitter by @ ClaroRonaldo profile, we note that the 
profile  is  not  just  corporate,  it  brings  the interactivity  of  Ronaldo through diverse 
content, which earns impact through the use of tools of the social media itself. The 
operator Claro followed the progress of marketing, highlighting social and diversified 
subjects, listening and meeting customer needs.

Keywords: Marketing 3.0. Social media. Twitter.



LISTA DE FIGURAS

Figura 1- Tweet realizado no dia 25 de Julho.............................................................71

Figura 2 - Tweet realizado no dia 18 de Julho............................................................71

Figura 3 - Tweet realizado no dia 12 de Julho............................................................74

Figura 4 - Tweet realizado no dia 16 de Julho............................................................75

Figura 5- Print realizado no dia 31 de Agosto.............................................................76

Figura 6: Tweet realizado no dia 28 de Julho.............................................................78

Figura 7- Tweet realizado no dia 18 de Julho.............................................................80

Figura 8- Tweet realizado no dia 31 de Julho.............................................................82

Figura 9-Tweet realizado no dia 16 de Julho..............................................................83

Figura 10- Tweet realizado no dia 25 de Julho...........................................................84

Figura 11- Tweet realizado no dia 25 de Julho...........................................................85

Figura 12- Tweet realizado no dia 29 de Julho...........................................................86

Figura 13-Tweet realizado no dia 17 de Julho............................................................87

Figura 14- Tweet realizado no dia 12 de Julho...........................................................87

Figura 15- Tweets realizados nos dias 12 e 13 de Julho............................................88

Figura 16- Tweet realizado no dia 28 de Julho...........................................................90

Figura 17- Tweet realizado no dia 26 de Julho...........................................................94

Figura 18- Tweet realizado no dia 19 de Julho...........................................................95

Figura 19- Tweet realizado no dia 19 de Julho...........................................................96

Figura 20- Tweet realizado no dia 17 de Julho...........................................................97

                   



LISTA DE TABELAS

 Tabela 1- Comparação entre Marketing 1.0, 2.0 e 3.0..............................................31



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO                                                                                                                ...........................................................................................................  11  

CAPÍTULO 01 PROCESSO DE TRANSIÇÃO DO MARKETING                                   ...............................  14  

1.1 Marketing 1.0                                                                                                                                                   ................................................................................................................................  16  

1.2 Marketing 2.0                                                                                                                                                   ................................................................................................................................  20  

1.3 Marketing 3.0                                                                                                                                                   ................................................................................................................................  24  

CAPÍTULO 02 ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL                                           .......................................  33  

2.1 Mídias sociais e sua relação com o marketing digital                                                                                ....................................................................  41  

CAPÍTULO 03 ESTRATÉGIAS NO TWITTER                                                                ............................................................  51  

3.1 – Possibilidades de Interação no Twitter                                                                                                     .......................................................................................  55  

3.2 As empresas e o Twitter                                                                                                                                 ................................................................................................................  58  

3.3 O Twitter como ferramenta para o Marketing                                                                                           ..............................................................................  61  

CAPÍTULO 04 ANÁLISE DO TWITTER @CLARORONALDO                                      ..................................  66  

4.1 Procedimentos metodológicos                                                                                                                      ......................................................................................................  66  

4.2 O Perfil @ClaroRonaldo                                                                                                                                  .................................................................................................................  69  

4.3 Interação da Claro com seus seguidores do @ClaroRonaldo                                                                   ........................................................  77  

4.4 Análise do conteúdo e tipos de Mensagens                                                                                                .................................................................................  80  

4.4.1 Mensagem promocional                                                                                                                               ..............................................................................................................  81  

4.4.2 Mensagem institucional                                                                                                                                ..............................................................................................................  83  

4.4.3 Mensagem de informação                                                                                                                            ...........................................................................................................  86  

4.4 Ferramentas utilizadas para produção e divulgação de conteúdos no perfil                                        ................................  89  

4.4.1 RT (Retweets)                                                                                                                                                  ..............................................................................................................................  89  

4.4.2 Hashtag#                                                                                                                                                          ......................................................................................................................................  93  

4.4.3 DM – Direct Messenger                                                                                                                                ...............................................................................................................  95  

4.4.4 Twitpic                                                                                                                                                              .........................................................................................................................................  96  

CONSIDERAÇÕES FINAIS                                                                                            ........................................................................................  99  



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                              ..........................................................................  103  



INTRODUÇÃO 

O marketing teve inicio a partir da necessidade das empresas em administrar 

as mudanças decorrentes da Revolução Industrial, que transformou o mercado e fez 

com que as empresas procurassem obter uma melhor percepção dos consumidores. 

De acordo com Kotler (2000), a princípio, as empresas só produziam, e não 

atendiam  as  necessidades  dos  consumidores,  nesta  época,  o  marketing  era 

centrado apenas na venda. 

Limeira (2007), Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), trazem para a discussão 

conceitos referentes às mudanças na economia e ao advento de novas tecnologias. 

Para os autores, as novas tecnologias fizeram com que as empresas percebessem a 

necessidade do consumidor, que passou a ser mais exigente. Com isso, o marketing 

enfrentou mais uma mudança, dessa vez passa a ser centrado no cliente.

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), o modo de fazer marketing foi 

se modificando devido às transformações exigidas pelo tempo, as novas tecnologias 

digitais, a globalização e o advento das mídias sociais alteraram a forma como o 

consumidor se relaciona com as empresas, e isso fez com que as estratégias de 

marketing  das  empresas  também acompanhassem essas  mudanças,  no  cenário 

atual, o marketing passa a ser centrado nos valores humanos.

O ambiente digital, por meio das mídias sociais, parte do referencial teórico 

deste  trabalho,  transformou  a  comunicação  das  empresas  com  os  clientes, 

promovendo  relacionamentos  sociais  das  empresas  com  os  consumidores  e 

proporcionando interatividade por meio de suas ferramentas.

Conforme Telles (2011), Santaella e Lemos (2009) e Comm e Burge (2009), o 

Twitter é uma mídia social que modificou a velocidade como a mensagem é enviada, 

além de transformar pessoas comuns em formadoras de opiniões,  possibilitando 

uma diversidade de estratégias de marketing digital para o uso corporativo.

Frente a esse cenário, o tema desta monografia trata do uso corporativo da 

operadora Claro no  Twitter por meio de estratégias do Marketing 3.0. O objeto de 

estudo é o perfil  @ClaroRonaldo,  e tem como objetivo  analisar  o modo como a 
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operadora  Claro  Brasil  tem  utilizado  as  estratégias  de  marketing  digital  na 

perspectiva do Marketing 3.0.

Com perfis bastante cheios no Twitter, Facebook e Youtube, a Claro Brasil foi 

durante o maior período de 2011, a marca de maior audiência no país, de acordo 

com o Index Social. O interesse pelo estudo se justifica por analisar uma empesa de 

grande presença nas mídias sociais que possui  uma estratégia única no  Twitter, 

associando o nome de uma celebridade ao próprio Twitter da marca. A escolha do 

Twitter se deve por ele ser uma mídia social que modificou a velocidade como a 

mensagem é  enviada,  além de  transformar  pessoas  comuns  em formadoras  de 

opiniões (TELLES, 2011). 

 Por  isso,  surge  à  importância  de  estudar  o  perfil  da  operadora  Claro,  o 

@ClaroRonaldo, como um modelo  de perfil  corporativo que utiliza estratégias de 

marketing no  Twitter, além do interesse em entender a forma como as empresas 

promovem seus produtos e serviços nesta mídia social.

Tendo como problemática responder ao seguinte questionamento: Quais são 

as estratégias de marketing digital, na perspectiva de Marketing 3.0, utilizadas pela 

operadora Claro em seu perfil do Twitter, o @ClaroRonaldo. 

Esta pesquisa tem como referencial teórico os estudos de Kotler, Kartajaya e 

Setiawan  (2010)  que  conceitua  o  marketing  atual  como Marketing  3.0  e  aborda 

sobre  sua  evolução;  Torres  (2012)  e  seu  entendimento  sobre  marketing  digital;  

Santaella e Lemos (2010) sobre os estudos das mídias sociais; Li e Bernoff (2009) 

no que diz respeito aos fenômenos das mídias sociais nos negócios empresariais; 

Telles (2011), referente à revolução das mídias sociais, e as ferramentas do Twitter  

e Comm e Burge (2009) tratando do funcionamento e princípios do Twitter; Dentre 

outros autores que serviram como embasamento teórico, por meio de conceitos que 

se complementam.

Neste estudo foram utilizados como procedimentos metodológicos a pesquisa 

exploratória, proporcionando maior familiaridade com o problema; com levantamento 

bibliográfico,  com intuito  de identificar  o embasamento teórico necessário  para a 

realização da análise, e por meio da análise de conteúdo compreender a mensagem 

dos tweets da operadora Claro Brasil, o @ClaroRonaldo. 
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 O capítulo 01 trata sobre o processo de transição do marketing, passando do 

marketing  1.0,  2.0  e  3.0,  abordando  a  evolução  tecnológica  e  as  mudanças  no 

comportamento do consumidor, até o surgimento do marketing digital, bem como o 

comportamento  e  as  estratégias  das  empresas  no  Twitter.  Vale  ressaltar  que 

descrever essa evolução, permite uma maior compreensão do marketing atual, bem 

como  as  estratégias  que  estão  sendo  utilizadas.  Este  capítulo  centra-se  nos 

conceitos de Marketing 3.0 de Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010).

No capítulo 02, é realizado um estudo sobre as mídias sociais, no que se 

refere a conceitos e suas potencialidades no uso corporativo, com foco no objeto de 

estudo,  o  Twitter @ClaroBrasil.  Além  disso,  foram  exemplificadas  algumas 

ferramentas para o uso de estratégias de marketing no Twitter.

O  capítulo  03  tem  foco  no  uso  corporativo  do  Twitter,  descreve  as 

funcionalidades do Twitter e a forma como as empresas devem utilizar a mídia social 

para exercer estratégias de marketing digital, além de identificar as possibilidades de 

interação que esta mídia social oferece. 

No capítulo 04 é realizada a análise das estratégias de marketing digital da 

operadora Claro Brasil no Twitter, com o perfil @ClaroRonaldo, por meio da análise 

do conteúdo das mensagens dos tweets, das ferramentas utilizadas e da interação 

entre a empresa e o cliente, avaliando as potencialidades dessa mídia social como 

um canal de marketing digital.

Com base no referencial teórico, as análises dos tweets do mês de Julho do 

perfil  @ClaroRonaldo  identificaram  as  estratégias  de  marketing  utilizadas  pela 

operadora Claro Brasil no Twitter, além da forma como a empresa mantem interação 

com os clientes, os tipos de conteúdos abordados nas mensagens, e as ferramentas 

utilizadas para conseguir manter relacionamento com os consumidores.

Com estes  resultados  foi  possível  concluir  a  análise  da  atuação  do  perfil  

@ClaroRonaldo, identificando as estratégias de marketing da Claro no Twitter. 
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CAPÍTULO 01 PROCESSO DE TRANSIÇÃO DO MARKETING

         Ao longo dos últimos 60 anos, a humanidade evoluiu e o comportamento do  

consumidor passou por constantes mudanças, em busca de conhecer o novo perfil  

do consumidor o marketing e as empresas acompanharam essas mudanças.

No final do século XIX e início do século XX a sociedade viveu um período de 

grandes transformações e de mudanças de pensamento. As pessoas, por meio das 

revoluções,  tentavam modificar  aquilo  que  já  não  lhes agradava.  A  partir  daí,  a 

população começou a  entender  que poderia  comprar  além dos bens essenciais. 

Com isso, os fabricantes passaram a se preocupar em produzir e criar novas marcas 

e  modelos  de  produtos  para  concorrer  com outros  comerciantes,  e  satisfazer  a 

vontade da população. 

Segundo  Lupetti (2006)  entre  os  anos  de  1945  a  1950  após  a  Segunda 

Guerra Mundial, foi necessária uma reestruturação das organizações. Nessa época 

as empresas já tinham uma melhor percepção dos consumidores,  entendendo a 

necessidade de diversificar os produtos. 

Produzindo mais, as lojas foram aumentando e o mercado evoluindo, assim 

como as características dos produtos ou serviços, que ficaram mais diversificadas. 

Percebe-se que houve uma mudança no comportamento do consumidor  e 

nas atitudes das empresas.

Devido à transferência do poder para o consumidor e o aumento do mercado, 

surge  o  interesse  de  conhecer  as  estratégias  dos  concorrentes,  então,  os 

profissionais do marketing iniciaram um processo que definia os objetivos e gerava 

um conhecimento mais tático do mercado e dos consumidores.

Depois vieram à tecnologia,  as mídias digitais e a globalização, mais uma 

força transformadora, capaz de modificar o antigo cenário do marketing tornando o 

consumidor mais ativo e colaborativo.

Devido  a  estes  fatores,  segundo  Kotler,  Kartajaya  e  Setiawan  (2010),  o 

marketing passou por um processo de transição, incidindo por momentos distintos, 

inicialmente orientados pela transação comercial, centrado apenas em como efetuar 

a venda. Em uma segunda fase, tornou-se orientado pelo relacionamento com o 
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cliente, em como fazer o consumidor voltar a comprar mais. Na atual fase convida os 

consumidores a participar do desenvolvimento dos produtos, da empresa, e de suas 

comunicações.

Os  autores,  ainda  conceituam  essas  três  fases  como:  Marketing  1.0  – 

centrado no produto, Marketing 2.0 – que deixou de ter foco no produto e passa a 

ser centrado no consumidor, e atualmente, o marketing está na era 3.0 – com uma 

nova abordagem, centrada nos valores humanos.

Devido  ao  advento  da  tecnologia  os  consumidores  estão  cada  vez  mais 

conectados  à  internet,  as  práticas  antigas  do  marketing  cedem  lugar  à  novas 

estratégias.  Atualmente,  na  era  do  compartilhamento  de  informações,  da 

conectividade  e  da  lucratividade,  aumenta-se  a  responsabilidade  corporativa  por 

parte da empresa.

Entendendo  os  conceitos  de  marketing  é  possível  compreender  como  os 

processos de marketing foram usados pelas empresas no decorrer dos anos.

Segundo  Kotler  (2000,  p.30),  o  marketing  é  um  “processo  de  planejar  e 

executar a concepção, a determinação de preço, a promoção e a distribuição de 

ideias, bens e serviços para satisfazer metas individuais e organizacionais”.

Com um conceito mais amplo, Las Casas (1993) afirma que o marketing é 

uma área do conhecimento  que engloba atividades direcionadas às  relações de 

trocas, orientada para a satisfação dos desejos e necessidades dos clientes, visando 

alcançar determinados objetivos de empresas ou indivíduos e considerando sempre 

o ambiente de atuação e o impacto destas relações com a sociedade.

De acordo com Kotler (2000) e Las Casas (1993), o marketing é um gerador 

de estratégias e planejamentos para conseguir obter os objetivos da empresa. Nas 

definições dos autores, o marketing tradicional tem como objetivo produzir e gerar 

lucro diante do produto. Além disso, tratam o marketing como um processo de troca, 

comum ao marketing tradicional do final da década de 50, em que os consumidores 

demonstravam o  desejo  por  algum produto  e  as  empresas  produziam algo  que 

satisfizesse essas necessidades.

As transformações ocorridas no marketing mudaram o fluxo das informações 

das empresas e abriram portas para um estudo mais detalhado do comportamento 
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do consumidor,  que segundo Adolpho (2011,  p.  297),  tem relação direta  com a 

evolução do marketing.

As  mudanças  do  Marketing  têm  origem  muito  profunda.  Na 
Economia- que agora se baseia em um modelo hibrido de átomos e 
bits, tendendo cada vez mais para os bits como critérios de decisão- 
e no comportamento do consumidor, que veio mudando nas ultimas 
décadas.

Apropriando-se  do  conhecimento  cientifico  para  ter  um  conhecimento 

mercadológico (conhecer o perfil e as necessidades do publico alvo das empresas), 

os profissionais do marketing montam planos e estratégias que concretizem os seus 

objetivos, definidos a partir do próprio estudo realizado. 

Essas  mudanças  também  passaram  a  ser  alvo  de  pesquisa  para  muitos 

autores. Do ponto de vista de Kotler, Kartajaya e Satiawan (2010), o marketing pode 

ser dividido em três fases distintas 1.0, 2.0 e 3.0. Inicialmente com a era do produto, 

seguindo para a era do cliente, até o atual, centrada no ser humano.

Desta forma, torna-se necessária a explicação das três fases do Marketing, 

com base em Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), para maior entendimento das 

transformações das estratégias de marketing no cenário atual.

1.1 Marketing 1.0

Durante a era industrial, no inicio do século XX, as principais tecnologias eram 

voltadas para a produção do produto, a indústria controlava o mercado e a demanda 

era maior que a oferta, logo os produtos lançados no mercado eram vendidos de 

imediato. 

 Para  Bonne e Kurtz  (1995)  essa foi  a  época da produção.  A missão do 

marketing nesta época, portanto, era voltada para os produtos da fábrica e a todos 

os clientes que quisessem comprá-los. 
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De acordo com Kotler (1998), esse é o marketing tradicional, que apresenta 

como  principais  características  a  padronização  dos  produtos,  a  produção  e  a 

propaganda em massa, e como medida de lucratividade a participação de mercado. 

Ainda na visão de Kotler (1998), a comercialização mercadológica era simples 

e eficaz,  as necessidades eram mínimas e satisfaziam o consumidor.  A falta  de 

concorrência  devido  a  pouca  exigência  dos  consumidores  padronizavam  os 

produtos,  e  tornaram  o  planejamento  de  marketing  voltado  para  a  massa.  O 

mercado não era segmentado e a comunicação era de um para todos. 

Segundo Peppers e Rogers (2000), a empresa desenvolvia uma comunicação 

unidirecional através da mídia de massa, pois o seu objetivo era que o número de 

clientes aumentasse, consequentemente elevando o seu lugar no mercado.

Nota-se  que  até  a  década  de  70,  gerar  lucros  era  a  principal  meta  das 

empresas, os profissionais do marketing criavam medidas operacionais para vender 

negócios, o que de acordo com Lambin (2000, p.8) “era vender e, para tal, utilizar os 

meios de venda e comunicação mais eficazes, sem esquecer a minimização dos 

custos de venda”.  O importante para as empresas era que os clientes comprassem 

o produto, independentemente da satisfação que eles teriam na aquisição.

Nesta época, os produtos eram básicos, e o único objetivo, nas visões de 

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), era padronizar e ganhar em escala a fim de 

reduzir os custos da produção, para que as mercadorias tivessem um preço mais 

baixo e as vendas aumentassem.

Os conceitos até aqui abordados sobre o marketing tradicional,  indica que 

gerar a maximização do lucro em curto prazo era uma medida satisfatória a ser 

tomada pelos profissionais do marketing.  Com isso, percebe-se que a produção de 

massa estava se iniciando, e a ideia das empresas era que se o produto fosse bom 

haveria quem o comprasse. 

Nickels  e  Wood  (1990),  afirmam  que  a  semelhança  nas  vendas  e  as 

mudanças  do  mercado  relativamente  lentas  do  final  da  década  de  50,  foram 

responsáveis pelo surgimento da fórmula do “mix de marketing”,  de Neil  Borden, 

conhecida como composto  de marketing ou 4ps,  formado de acordo com Kotler 

(2000) por:
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Produto: tipos de design e caraterísticas, diferenciais com a concorrência, 

marca,  especificações,  política  de  garantia,  embalagem.  Tudo  dentro  das 

perspectivas dos consumidores;

Preço: financiamentos, condições de pagamentos, prazo médio, número de 

prestações, descontos, crediário. Um preço justo para o cliente;

Praça: lojas, canais de distribuição, logística, armazenamento, distribuição. O 

cliente deve ter um fácil acesso ao produto;

Promoção: propaganda,  publicidade,  relações  publicas,  trade  marketing, 

promoções. Divulgar o produto para que os clientes saibam da sua existência. 

Tratam-se  do  conjunto  de  ferramentas  ou  variáveis  de  marketing.  Método 

utilizado pelas empresas para conseguir os seus objetivos no mercado-alvo. 

O surgimento da expressão “Mix de marketing” no final da década de 1950 

junto com a criação dos 4ps por McCarthy está totalmente relacionada com a era do 

marketing  centrado  no  produto.  Kotler,  Kartajaya  e  Setiawan  (2010)  consideram 

esses  conceitos  precursores  das  transformações  significativas  do  marketing, 

adaptando-se as mudanças ao meio.

Segundo Cobra (2005), no processo de vendas do marketing tradicional havia 

pouco reconhecimento de marca e nenhum interesse do vendedor com os reais 

interesses do comprador. A era do marketing centrado no produto abriu espaços 

para que algumas mudanças surgissem, visto que, ele foi  se tornando cada vez 

menos eficaz, pois a emissão de produtos semelhantes para todos os consumidores, 

mesmo  com  preços  acessíveis  e  fácil  distribuição,  não  oferece  os  benefícios  e 

também não satisfaze as principais necessidades dos consumidores.

De  acordo  com  Peppers  e  Rogers  (2004),  as  estratégias  do  marketing 

tradicional foram deixando de ser eficientes. As empresas passaram a exigir novos 

métodos e os consumidores novos produtos.

Conforme Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), as estratégias de marketing se 

transformaram muito  rápido devido às mudanças na economia ocidental,  afetada 

pela crise no petróleo da década de 70. Já na década de 80 a economia estava  

incerta, migrando para os países em desenvolvimento. 
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Ainda segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p.30):

Gerar demanda em épocas turbulentas, marcadas pela incerteza era 
mais difícil,  exigindo mais do que apenas os 4p’s. Alguns produtos 
foram  lançados  para  competir  entre  si,  a  fim  de  conquistar 
compradores. Ao longo dessas décadas os compradores se tornaram 
pessoas mais inteligentes.

      Com  isso,  entende-se  que  o  pensamento  das  pessoas  mudaram,  elas 

passaram a exigir novos produtos e serviços direcionados. A crise na economia fez 

com que as empresas e os profissionais do marketing percebessem a necessidade 

de mudanças. 

A partir de então, surge à importância de buscar estratégias para convencer o 

novo cliente, cada vez mais exigente. Os  profissionais  de  Marketing  passaram  a 

estudar melhor o comportamento do consumidor, que de acordo com Kotler (2000), 

pode ser influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos.  

 Diante desse momento, as necessidades dos consumidores passaram a ser 

percebidas, e o ato da compra começou a ter um ponto de partida: a realização dos 

desejos dos clientes. Segundo Karsaklian, (2004, p.20), com base nos desejos surge 

a preferência por uma nova forma de venda.

O consumidor tenderá a escolher um produto que corresponda ao 
conceito que ele tem ou que gostaria de ter de si mesmo. No entanto, 
e em sentido contrário à motivação, surgem os freios. Trata-se da 
consciência de risco que vem implícita ou explicitamente relacionada 
com o produto. 

Assim, para continuar eficiente, o marketing passou a ser mais estratégico e 

menos tático,  voltado especificamente para o cliente,  e não mais apenas para o 

produto, o que Kotler, kartajaya e Setiawan (2010) classificam como o marketing 2.0.
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1.2 Marketing 2.0

Na era da internet, da informação e tecnologia, o valor do produto passa a ser 

definido pelo cliente. O consumidor se tornou mais informado, conhecendo vários 

produtos semelhantes - com preços diferentes, e com isso, as empresas começaram 

a se preocupar com o comportamento dos clientes, definido por Kotler, kartajaya e 

Setiawan (2010) como a fase do Marketing 2.0.

Para Kotler Kartajaya e Setiawan (2010, p. 31), “o ano de 1989 foi o ponto de 

virada  para  a  globalização  e  o  marketing.  O computador  pessoal  passou  a  ser 

utilizado em massa e a internet surgiu como forte complemento”.

Dessa  forma,  o  impacto  da  tecnologia  digital  contribuiu  bastante  para  as 

mudanças no marketing.  A possibilidade de troca de informações que a internet 

proporciona,  criou  um  novo  relacionamento  de  empresa  e  cliente,  aproximando 

diferentes tipos de consumidores e segmentando o publico da empresa que antes 

eram agregados como massa.

Torres (2012) segue a mesma linha de pensamento de Kotler, kartajaya e 

Setiawan (2010) e afirma que o marketing digital está se tornando cada dia mais  

importante  para  os  negócios  e  para  as  organizações,  pois  o  consumidor  está 

mudando de comportamento e utilizando a internet como forma de relacionamento 

com a empresa.

Com  o  advento  da  tecnologia  digital,  e  devido  às  mudanças  no 

comportamento do consumidor, o marketing deixa de ter foco apenas no produto e 

começa  a  pensar  no  cliente.  Para  Pinho  (2001,  p.  22)  “ao  longo  dos  anos  o 

marketing evolui de uma orientação para a produção para uma orientação para o 

mercado, passando para uma orientação para as vendas”.

Em decorrência disso,  Kotler,  Kartajaya e Setiawan (2010,  p.4) argumenta 

que “o profissional do marketing precisa segmentar o mercado e desenvolver um 

produto  superior  para  um público  alvo  específico”.  Isso  significa  que o  mercado 

passou a oferecer uma variedade maior de produtos e o cliente pode satisfazer as 

suas necessidades e desejos. 
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O  avanço  na  tecnologia  foi  responsável  por  toda  a  mudança  ocorrida, 

segundo Honorato (2004,p. 46) ela “é um fator chave para o futuro das empresas, a 

cada dia que passa nos deparamos com uma corrida sem precedentes na busca de 

conhecimentos específicos , invenções e inovações”. 

 O conhecimento específico está relacionado diretamente com o cliente, que 

se  tornou  mais  informado.  Este  fator  foi  responsável  pela  maior  segurança  e 

confiabilidade no produto,  e  consequentemente  na empresa.  Os profissionais  de 

marketing  passaram  a  analisar  estratégias  como  segmentação,  definição  do 

mercado-alvo e posicionamento. O marketing não era mais somente tático, por estar 

centrado no cliente, passou a ser estratégico.

        Antes  da  revolução  tecnológica  a  produção  era  individualizada,  e  a 

comunicação personalizada para cada consumidor. Com as mudanças do marketing 

e na produção, os produtos e demandas individuais poderiam ser ajustados sem 

perder economia de escala. 

As tecnologias da informação e comunicação permite  que o cliente possa 

receber uma mensagem personalizada e mais direta. O consumidor passa a definir 

perfis  na  internet  entrando  em comunidades  especificas.  O  que  pode  facilitar  a 

segmentação do mercado, identificando o cliente e ouvindo-o.

Para  Whiteley  (1995),  ouvir  a  opinião  do  cliente  significa  duas  coisas;  a 

primeira é escutar, identificar o cliente e lhe da ouvidos, a segunda muito importante 

é agir após escutar. A empresa que conhece melhor os seus clientes consegue uma 

vantagem competitiva com as outras empresas. Muitas se tornaram parceiras dos 

clientes,  identificando com maior  precisão o que eles  realmente  precisam e que 

produtos e serviços eles estão à procura. Mas, compreender o consumidor não é 

assim tão fácil. Com a evolução vieram várias dificuldades.

Conforme Pinho (2001, p.22):

Agora o novo problema que se apresenta aos fabricantes,  é 
como compatibilizar a produção com o consumo. Levando-se 
em  consideração  que  se  deve  produzir  aquilo  que  os 
consumidores  desejam,  a  questão  é  saber  quais  mercados 
existem e à quais produtos e serviços eles estão receptivos.
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Desta  forma,  para  evitar  as  dificuldades,  passou a ser  necessário  que as 

empresas estivessem preparadas para todas as transformações ocorridas ao longo 

do tempo. Mudanças que afetam diretamente o futuro da empresa no mercado. O 

papel  do  marketing  passou  a  tentar  remover  todas  as  barreiras  existentes.  As 

empresas puderam utilizar a tecnologia para o seu próprio benefício, identificando o 

potencial de seus clientes, e atendendo as todas as necessidades deles, por meio 

da tecnologia.

Na era centrada no cliente, a tecnologia foi essencial para criar estratégias 

interativas e personalizadas. Uma forma de obter um relacionamento mais próximo 

com os consumidores. Para Cobra e Brezzo (2010), com as mudanças tecnológicas 

e de comportamento do consumidor, o marketing passou a exigir pesquisas para 

que fosse preciso transformar dados em conhecimentos, e incorporá-los dentro das 

organizações para um correto gerenciamento.

Era  preciso  conhecer  os  desejos  de  cada  cliente,  ou  seja,  descobrir  qual 

produto ou serviço teria valor para o mesmo. O que motiva a compra é a quantidade 

de  produtos  oferecidos  que  correspondem  aos  desejos  das  pessoas,  podendo 

ocasionar na satisfação ou insatisfação do cliente.

 Com  isso,  as  empresas  adequaram-se  às  constantes  mudanças  no 

ambiente, conforme Pinho (2001), as decisões e as atividades do marketing eram de 

acordo com a influência dos fatores ambientais, alheios ao controle do fabricante e 

do consumidor. 

Segundo Kotler (2000, p.48), as empresas começaram a entender que para 

satisfazer os desejos dos consumidores, os produtos ou serviços a serem ofertados 

teriam de ser de boa qualidade e com boas opções. A exigência por qualidade está 

cada vez maior.  Ainda segundo o autor,  “eles percebem menos diferenças reais 

entre produtos e mostram maior sensibilidade em relação ao preço em sua busca de 

valor”. Isso quer dizer que os clientes começaram a pagar um preço mais alto por 

um produto que fosse de qualidade e atendesse aos seus interesses.
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A satisfação do cliente em obter bons produtos é fundamental para que a 

empresa ganhe nome no mercado e atraia novos clientes. 

Segundo Cobra (2005, p.45):

Construir a satisfação do cliente por meio da qualidade e valor 
é o ponto-chave do novo pensamento mercadológico. E esse 
pensamento parte da premissa básica de que os consumidores 
compraram da empresa que entregar o maior valor.  Assim a 
oferta de produtos ou serviços de maior  valor  para o cliente 
passa a ser o diferencial que determina a vantagem competitiva 
em ralação a outras organizações.

Nota-se que o valor da empresa estava na qualidade do que ela produzia, e 

para  agregar  valor  aos seus produtos,  conhecer  o  mercado era  essencial.  Se o 

consumidor estava necessitando de determinado produto ou serviço, seria mais fácil  

para a empresa vendê-lo.

Ao mesmo tempo em que o poder do consumidor aumentou, as estratégias 

de marketing passaram a ser mais eficientes e melhor utilizadas. Tudo graças as 

novas tecnologias digitais, que facilitam a divulgação da empresa e o feedback dos 

consumidores.

Essas  novas  ferramentas  possibilitaram  o  controle  do  comportamento  do 

consumidor, da aceitação da marca e do produto.

Segundo Cobra e Brezzo (2010) a nova abordagem do marketing está ligada 

a ideia de que irão prosperar um novo ambiente empresarial, em que as empresas 

terão de ter a capacidade de satisfazer os seus clientes e conquistar a fidelidade 

destes.

Por meio do avanço das tecnologias digitais surge uma nova tendência, na 

qual as pessoas usam a tecnologia para compartilhar desejos uma das outras. O 

surgimento das mídias sociais permitiu uma maior interação entre os consumidores, 

o que segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) facilitou um compartilhamento de 

informações pelo boca a boca. Para Li e Bernoff (2009), isto é reflexo da “cultura do 

compartilhamento” em que as pessoas compartilham informações, para que outras 

pessoas também possam utilizá-las. 
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Diante  dessas  evidências,  nota-se  que  a  tecnologia  permite  novas 

possibilidades de estratégias  para  a  fidelização  de clientes.     Mais  uma vez  o 

marketing  passa  por  um  processo  de  transição,  torna-se  centrado  nos  valores 

humanos, uma atividade mais colaborativa, ligado à conectividade e a interatividade, 

definido por Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) como o marketing 3.0.

1.3 Marketing 3.0

A tecnologia mudou o consumidor, e com isso, o fluxo de informações das 

empresas também mudou. 

O  avanço  tecnológico  proporcionou  ao  mercado  novas  mídias,  e  novas 

possibilidades  de  comunicação.  Substituindo  o  mercado  tradicional  pelo  virtual. 

Como  já  dito  anteriormente,  a  tecnologia  mudou  tudo  em termos  de  interações 

sociais entre as pessoas.

A  tecnologia,  por  meio  das  mídias  sociais,  fez  com que  comunidades  se 

formassem.  Para  Li  e  Bernoff  (2009,  p  10)  “comparando com o modo como as 

coisas eram no ano de 2000, entretanto, a tendência de as pessoas se conectarem 

e  dependerem  mutualmente  uma  das  outras  on-line está  em  clara  ascensão”. 

Segundo  as  autoras,  foi  o  desejo  das  pessoas  em  se  conectarem  as  novas 

tecnologias interativas e aos fatores financeiros on-line acabaram criando uma nova 

tendência, na qual as pessoas usam a tecnologia para obter o que desejam uma das 

outras.

Portanto,  para  conseguir  atrair  o  novo  consumidor,  o  marketing  precisou 

mudar novamente, segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) as organizações 

precisam se apresentar como sendo uma “pessoa” participativa nos círculos sociais, 

seja  na  internet,  em  mídias  sociais  e  expressivas  ou  em  atividades  e  projetos 

sociais. Estando sempre conectada, e acompanhando os seus clientes onde eles 

estiverem.

Na visão de Roberts (2005), com inúmeras mudanças no cenário atual, para 

que as marcas possam conquistar a fidelidade e intimidade de seus clientes, elas 

precisam criar experiências que estabeleçam conexões emocionais duradoura com 

os clientes.
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E é esse conceito que Kotler, kartajaya e Setiawan (2010) definem como o 

marketing  3.0  no  qual,  os  clientes  são  seres  humanos  completos,  cujas 

necessidades não podem ser negligenciadas e devem ser atendidas. Segundo os 

autores, a forma mais eficiente de atender a esse novo modelo é construindo uma 

gestão de marca desenvolvendo os valores, sendo socialmente sustentável, ativo, 

inovando e estando presente digitalmente. Além de estabelecer interatividade por 

meio da internet, dando importância aos sentimentos dos consumidores.

Ainda seguindo o pensamento  de Kotler,  Kartajaya  e Setiawan (2010),  as 

empresas  precisam  agregar  a  venda  de  seus  produtos  a  uma  visão,  missão  e 

valores  que  proporcione  um  bem  estar  social.   Representando  um  valor  que 

proporcione  um  espirito  afetivo  a  marca,  valorizando  assim,  os  produtos  e  os 

serviços das empresas. 

De acordo com Li e Bernoff (2009), essas mudanças estão relacionadas a 

atual era da “cultura do compartilhamento” que surgiu devido a existência de  mais 

pessoas  conectadas (on  line)  por  meio  de  dispositivos  móveis,  pelo  uso 

generalizado  de  sites  sociais  em  que  a  população  acessa  redes  sociais  como 

Twitter, Orkut e Facebook, assistem e compartilham vídeos no Youtube, e por fim, 

devido a ascensão do compartilhamento, que aliada as duas tendências anteriores 

tornou a sociedade capaz de publicar as falhas e os acertos no exato momento em 

que eles ocorrem.

Para Bretzke (1992) este é o novo marketing de relacionamento. Baseado na 

ideia de que se devem buscar novas formas de comunicação para estabelecer um 

relacionamento profundo e duradouro com os clientes.

Uma das formas de obter esse relacionamento é por meio das tecnologias 

digitais.  

 Kotler,  kartajaya  e  Setiawan  (2010,  p.19)  afirma  que,  a  nova  onda  de 

tecnologia funciona como um eixo central que conectam os consumidores entre si. 

Segundo os autores, o novo consumidor é mais expressivo e colaborativo, utilizam 

com frequência as mídias sociais. Com seu estilo de vida e suas atividades, eles 

conseguem influenciar a sociedade de modo geral.

Nota-se  que  com  a  tecnologia  a  sociedade  tornou-se  mais  criativa  e 

inovadora, capaz de criar conceitos, e ditar opiniões a respeito da nova realidade e 

dos problemas causados por ela. 
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A  evolução  do  Marketing  até  chegar  ao  momento  atual,  passou  de  uma 

preocupação com a maximização do lucro em curto prazo, ao reconhecimento da 

importância do cliente e de suas satisfações, e de uma preocupação com o aumento 

das vendas para segundo Mendonça (2002.p 155), “uma ciência comportamental 

conhecida com base no equilíbrio entre sistemas de compra e venda, ou seja, um 

sistema de troca, agora atenta para os interesses da sociedade em suas tomadas de 

decisão”.

Isso significa que a preocupação com o cliente aumentou durante o avanço 

tecnológico e a globalização, o processo que antes era simples, focado apenas no 

produto, passou a ser mais complexo, neste contexto, Diamante e Nassar (2002) 

afirmam que é preciso ir além dos limites do mercado, a empresa necessita revelar 

para a sociedade a que veio, e ainda segundo o autor, a alma organizacional passa 

a ser definida a partir de seus valores, crenças e tecnologias.

Com tantas mudanças, Kotler, kartajaya e Setiawan (2010, p.31) argumentam 

que  os  4ps  criados  por  McCarthy  não  eram  mais  suficientes,  passou  a  ser 

necessária  a  criação  de  novas  estratégias.  Os  profissionais  de  marketing 

“introduziram novos conceitos, como marketing emocional, marketing experimental e 

valor de marca”. Porém, de acordo com os autores, as raízes do marketing ainda 

terá alguma relevância na hora de desenvolver a segmentação do produto, escolher 

o segmento alvo e definir o posicionamento.

O clássico modelo de posicionamento deu lugar a novas estratégias com mais 

dinamismo, atendendo a todas as mudanças do mercado.

Para Miranda (2002, p.266), “não é mais suficiente conhecer os atributos do 

produto, o importante para o novo consumidor é saber em que a empresa que o  

produz acredita, quais são seus valores, missão e visão”. Portanto, a empresa deve 

expor  os  seus  ideais,  compartilhando  do  mesmo  desejo  dos  consumidores,  o 

contrário  pode  prejudicar  a  integridade  da  marca  e  destruirá  a  sua  imagem na 

comunidade. 

 Na mesma linha de pensamento, Kotler, kartajaya e Setiawan (2010, p.45) 

afirmam que “para incluir as boas ações na cultura corporativa e manter-se firme a 

seu compromisso,  a melhor  abordagem é incorporá-las à missão,  à visão e aos 

valores da empresa”. Em suma, definir com clareza os objetivos e propósitos da 

empresa, sempre de acordo com o que o consumidor deseja.

26



Do ponto de vista de Mckenna (1993) este é o novo marketing baseado no 

conhecimento,  que exige da empresa uma escala de informações:  da tecnologia 

pertinente; da concorrência; de seus clientes; e de sua própria organização.

Isso quer dizer que as empresas precisam ir ao encontro de seus clientes, 

divulgando sues produtos ou serviços onde eles estão presentes. Atualmente, nas 

mídias sociais.

Schiffman e Kanuk (apud BENTIVEGNA, 2002, p.80) a divulgação de serviços 

por canais interpessoais é também conhecida como propaganda boca a boca, e 

pode ser tanto face a face, como por meio da internet.

Com  as  mídias  sociais,  principalmente  Facebook,  Twitter e  Youtube,  os 

consumidores  podem  influenciar  outros  consumidores  com  suas  opiniões  e 

experiências.  E da mesma forma que as  pessoas passaram a discutir  sobre  os 

problemas da sociedade, comentam a aquisição de um novo produto ou serviço 

adquirido.

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) vive-se na era da participação, 

em que as pessoas criam e consomem noticias, ideias e relacionamentos. Em que 

adeptos do  Twitter que estejam revoltados e tenham um público numeroso tem o 

potencial  de  mudar  a  opinião  de  muitos  consumidores  que  estejam  fechando 

negócio  com  uma  empresa  ou  organização  específica.  Os  clientes  insatisfeitos 

podem colocar vídeos no youtube e gerar compartilhamento, prejudicando a marca.  

Por isso, existe a necessidade dos profissionais de marketing entenderem o novo 

fenômeno social, denominado por Li e Bernoff  (2009) como groundswell. 

Li e Bernoff, op.cit, conceituam esta nova fase do marketing como a era dos 

fenômenos  sociais  nos  negócios.  Conforme  as  autoras,  enquanto  o  marketing 

tradicional  controla a mensagem que se emite e procura assegurar que ela seja 

recebida  da  maneira  requerida,  no  groundswell  os  responsáveis  pela  área  de 

marketing não ditam o caminho a seguir nem lideram o diálogo.

As autoras definem groundswell  como um fenômeno que diz respeito a uma 

nova  tendência  social  na  qual  as  pessoas  usam a tecnologia  para  obter  o  que 

desejam umas das outras.

  E foi o groundswell, segundo Li e Bernoff (2009) que mudou tudo em termos 

de interações sociais  entre  as pessoas,  a  nova tendência é que as  pessoas se 

conectem ainda mais, e dependam uma das outras on-line. Conforme os autores o 

groundswell enfraquece e ameaça o controle. 
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Novamente a tecnologia foi um fator primordial na evolução do marketing até 

os dias de hoje. O que de acordo com Torres (2009) faz com que a empresa deva  

acompanhar os seus clientes. Por eles encontrarem-se cada vez mais conectados, é 

necessário o surgimento de estratégias de marketing digitais, para o fortalecimento 

de uma marca. O autor descreve que as empresas que partilham do novo modelo de 

marketing, precisam entender a realidade da comunidade e relacioná-la com os seus 

negócios.

Na  opinião  de  Kotler,  Kartajaya  e  Setiawan  (2010),  as  empresas  devem 

possuir uma relação mais humana com os seus clientes, e uma forma de construir 

este relacionamento é utilizando as mídias sociais. Ainda segundo o autor, as novas 

tecnologias,  mídias  sociais  e  a globalização tiveram grande impacto  na maneira 

como empresas e consumidores se relacionam. Em síntese, a era do marketing 3.0, 

é aquela em que as praticas do marketing são influenciadas pelas mudanças no 

comportamento e nas atitudes do consumidor.

Segundo Kotler (2010), assim como a tecnologia digital, a globalização está 

modificando o comportamento do consumidor, porém, ao contrário da tecnologia ela 

estimula o equilíbrio, criando uma cultura global e ao mesmo tempo fortalecendo a 

cultura  tradicional.  Influenciando  não  apenas  os  países  ou  as  empresas,  mas 

principalmente as pessoas.

Diante  dessas  evidências,  nota-se  que  a  tecnologia  permite  novas 

possibilidades de estratégias pelas empresas, dessa forma, o groundswell, conceito 

de Li e Bernoff (2009), tem um importante papel no mercado. 

Segundo o Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), com os novos conjuntos de 

estratégias qualquer empresa pode trabalhar ações digitais, integradas no contexto 

do  seu  negocio,  e  otimizadas  com  as  ações  de  marketing  e  publicidade 

convencionais.

Para Gabriel (2010, p.36) “na área de marketing, a estratégia define como os 

recursos serão alocados para  se  atingir  um determinado objetivo  de marketing”. 

Segundo a autora, além de acompanhar o cotidiano dos clientes a empresa que 

procura  uma  comunicação  eficaz  precisar  criar  estratégias  eficientes.  A  autora 

exemplifica uma viagem de férias como forma de ilustrar um tipo de estratégia de 

marketing: 

Em função do objetivo (viajar de férias), análise do ambiente (lugares 
frios,  quentes,  sem  catástrofes  políticas  ou  naturais,  oferta  de 

28



agências  etc.)  e  recursos  disponíveis  (disponibilidade  de  tempo, 
recursos financeiros etc.),  a estratégia determina a melhor viagem 
possível (GABRIEL, 2010, p.36).

Torres (2012) também aborda sobre as estratégias de marketing digital, que 

para  ele  são:  Marketing  de  conteúdo: as  empresas  divulgam  um  conteúdo 

relevante para que possa atrair a atenção do consumidor;  Marketing nas mídias 
sociais, uma forma de adquirir um maior contato, atrair a atenção e conquistar os 

clientes; E-mail marketing, meio de comunicação mais direto e certeiro; Marketing 
viral,  fixando  e  disseminando  um  conteúdo  mais  rápido  na  Internet;  Pesquisa 
online,  que  resulta  num anuncio  que  corresponde  ao  público-alvo  da  empresa; 

Publicidade online e o monitoramento das campanhas publicitárias online.

As  mudanças  do  marketing  podem  receber  uma  nova  proposta  de 

publicidade. Conforme Pinho (2000, p. 114):

A publicidade tem o propósito básico de disseminar informações para 
orientar o comportamento de compra e as preferências do consumidor 
para um determinado produto, serviço ou determinada marca.

Com  a  transição  do  marketing,  a  publicidade  passou  a  ser  explorada 

comercialmente nas redes sociais, e as empresas de diversos ramos passaram a 

utilizar esses espaços para potencializar os seus negócios.

Segundo Torres (2012, p.23), a “publicidade online é o conjunto de ações de 

marketing digital que visam divulgar a marca ou produto da empresa, e podem ser 

similares as ações de publicidade convencionais”.

Entende-se que é a publicidade é uma ferramenta do marketing utilizada para 

divulgar um produto ou serviço.

De acordo com Pinho (2000) o sucesso da mensagem publicitária está mais 

na definição clara dos objetivos de marketing do que exclusivamente nos objetivos 

de comunicação. É isso que segundo o autor, vem acontecendo atualmente.

Porém,  para  atrair  os  clientes  para  dentro  da  organização,  é  necessário 

possuir  meios  de comunicação que sejam capazes de estimular  a  interatividade 

entre o cliente e a empresa, e permitir o profundo conhecimento do cliente. 

A falta desses meios de comunicação fez com que segundo Kotler , Kartajaya 

e Setiawan (2010, p. 34), ao longo dos últimos 60 anos, os conceitos de marketing 
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fossem basicamente verticais, mas devido às mudanças ocorridas no “ambiente dos 

negócios-  recessão,  preocupações  com o  meio  ambiente,  novas  mídias  sociais, 

empowerment do  consumidor,  nova  onda  de  tecnologia  e  globalização”,  hoje  o 

sistema de marketing é horizontal. 

 Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p. 37), abordam sobre o dinamismo da 

nova forma de fazer marketing:

O  dinamismo  do  marketing  e  a  determinação  sem-fim  de  seus 
profissionais  para  desenvolver  novas  maneiras  de  entender  as 
mudanças  nos  mercados,  clientes,  concorrentes  e  colaboradores 
certamente  provocaram  o  surgimento  de  novos  entendimentos  e 
ferramentas.

Com o sistema horizontal, utilizando das novas ferramentas do marketing, que 

está  mais  dinâmico,  as  empresas  conseguem  a  confiança  dos  consumidores, 

aumentando a venda dos produtos e fortificando a marca. 

Segundo  os  autores,  tratar  o  marketing  de  forma  horizontal,  significa 

proporcionar  um  melhor  nível  de  confiança  entre  consumidores  e  empresas, 

permitindo que estes façam suas escolhas esclarecidas com base no conhecimento 

sobre os riscos e os benefícios, promovendo a cocriação do produto.

Para Kotler, kartajaya e Setiawan (2010, p. 37) a cocriação é uma prática do 

marketing futuro, onde as empresas precisam em primeiro lugar, criar um produto 

genérico  que  pode  ser  customizado  mais  adiante.  Em  segundo,  deixar  os 

consumidores  individuais  dentro  de  uma  rede  e  customizarem  a  plataforma  de 

acordo  om  suas  identidades  singulares,  finalmente,  solicitar  o  feedback do 

consumidor  e  enriquecer  a  plataforma,  incorporando  todos  os  esforços  de 

customização feitos pela rede de consumidores.

 Os consumidores em webs integram-se uns com os outros. Segundo Kotler, 

Kartajaya  e  Setiawan  (2010,  p.11)  Trata-se  de  uma  outra  prática  do  marketing 

chamada  de   comunização,  “uma  típica  comunidade  de  mídia  social  em que  a 

ligação está enraizada em relacionamento do tipo um-para-um entre os membros”. 

Diante destes fatos, nota-se que, ao passo que o consumidor vem mudando 

os seus comportamentos, o marketing não é apenas um sinônimo de vendas ou 

ferramenta para gerar demanda. Percebe-se que ele agora é uma ferramenta para a 

empresa recuperar a confiança do consumidor.
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Para compreender  melhor  as  transformações ocorridas  nas estratégias  de 

marketing e nos consumidores, Kotler, Katajaya e Setiawan (2011) formularam uma 

tabela exemplificando os principais fatores relacionados ao processo de transição do 

marketing, desde o tradicional, centrado apenas no produto, ao moderno, com foco 

nas necessidades dos consumidores e nos valores humanos.

 Tabela 1- Comparação entre Marketing 1.0, 2.0 e 3.0

Marketing 1.0
Marketing centrado 

no produto

Marketing 2.0
Marketing voltado 
para o consumidor

Marketing 3.0
Marketing voltado 

para os valores

Objetivo Vender produtos Satisfazer e reter os 
consumidores

Fazer do mundo um 
lugar melhor

Forças propulsoras Revolução Industrial Tecnologia da 
informação

Nova onda de 
tecnologia

Como as empresas 
veem o mercado

Compradores de 
massa, com 
necessidades físicas

Consumidor 
inteligente, dotado 
de coração e mente

Ser humano pleno, 
com coração, mente 
e espírito

Conceito de 
Marketing

Desenvolvimento de 
produto Diferenciação Valores

Diretrizes de 
marketing da 
empresa

Especificação do 
produto

Posicionamento do 
produto e da 
empresa

Missão, visão e 
valores da empresa

Proposição de valor Funcional Funcional e 
emocional

Funcional, emocional 
e espiritual

Interação com 
consumidores

Transação do tipo um-
para-um

Relacionamento um-
para-um

Colaboração um-
para-muitos

 Fonte: Kotler et al. (2010, p. 6).

Conclui-se  que  o  marketing  passou  por  três  fases  distintas  definidas  por 

Kotler, Kartajaya e Setiawan(2011) de Marketing 1.0, marketing 2.0 e marketing 3.0, 

todas  sofreram  por  mudanças  decorrentes  da  tecnologia,  que  modificou  o 

comportamento  do  consumidor.  Por  meio  do  advento  das  redes  sociais  eles 

tornaram-se  mais  conectados  e  colaborativos,  fazendo  com  que  as  empresas 

utilizassem  técnicas  e  estratégias  diferenciadas  e  inovadoras  dentro  do  mundo 

digital.

O  advento  destas  tecnologias  promoveu  o  aumento  de  fortes  interações 

sociais entre empresa e consumidor, criando uma diversidade de formas de ação e 

comunicação.

O desenvolvimento dos meios de comunicação cria novas formas de 
ação e de interação e novos tipos de interação sociais-formas que 
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são bastante diferentes das que tinha prevalecido durante a maior 
parte da história humana. Ela faz surgir uma complexa reorganização 
de  padrões  e  interação  humana  através  do  espaço  e  do  tempo 
(THOMPSON, 1998, p77).

Com essa interação, a maneira na qual a informação é apresentada, depende 

da perspectiva de quem a compartilhou. 

Hoje é possível perceber as mudanças. Muitas empresas estão conectadas 

as mídias sociais, principalmente ao Twitter.

Mas  apesar  das  novas  estratégias,  o  marketing  tradicional  ainda  tem 

relevância.   As  empresas  continuam  definindo  o  seu  público,  segmentando  o 

mercado, definindo posicionamento e construindo a marca em torno do produto.  A 

operadora Claro é um exemplo de empresa conectada nas redes sociais, definindo 

assim, um novo posicionamento para a sua marca no  Twitter, que é objeto deste 

estudo.
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CAPÍTULO 02 ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL

Com as novas tecnologias e o advento das mídias sociais, a internet passa a 

ser vista como uma plataforma de relacionamento. Devido a esse acontecimento, o 

marketing torna-se digital, e precisa utilizar novas ferramentas de comunicação, que 

promovam  a  interatividade  com  os  seus  consumidores.  O  marketing  digital  não 

estabelece uma comunicação de mão única com o cliente, ele ajuda a criar uma 

relação, um laço social entre empresa e cliente.

O marketing digital  atua na plataforma da internet  por meio de web Sites, 

Blogs, mídias sociais, e-comerce, e-mail, e vários outros formatos digitais que foram 

surgindo ao longo do tempo.

Limeira (2007, p. 9) conceitua o marketing digital:

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.

Isso quer  dizer  que ao desenvolver  estratégias  de marketing  por  meio da 

internet,  as  empresas  buscam interatividade  com os  consumidores,  ajustando  o 

relacionamento  e  proporcionando uma troca de informações rápida,  específica  e 

dinâmica. O que segundo Barone (2009, p.66) pode ser um bom negócio para a 

empresa:

Se no  marketing  convencional,  atrair,  se  relacionar  e  fidelizar  um 
cliente é um desafio  constante,  no marketing digital  esses passos 
vêm  sendo  experimentados,  e  apesar  de  ainda  ser  considerado 
novo, vem se mostrando eficaz quando é bem planejado e realizado. 
O cliente pode ser um bom parceiro se bem informado e satisfeito 
com sua compra. 
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A interatividade proporcionada pela  internet,  fez  com que um conjunto  de 

possibilidades de relacionamento entre cliente e empresa surgisse, possibilitando, 

assim a segmentação da comunicação e do produto ou serviço.  

Evidencia-se que a internet, a interação e a interconexão de computadores e 

pessoas, proporcionaram novas formas de comunicação digital.

Levy (1999, p.17) comenta sobre o universo digital:

[...] o novo meio de comunicação que surge da interconexão mundial 
dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura 
material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de 
informações  que  ela  abriga,  assim  como  os  seres  humanos  que 
navegam e alimentam esse universo.

Em  outras  palavras,  o universo  digital  proporciona  novas  formas  de 

relacionamento,  além  disso,  auxilia  as  empresas  por  meio  de  estratégias  de 

marketing  digital  e  dos  consumidores,  que  conseguem maior  interatividade  para 

manter relacionamento com outros consumidores e até mesmo com as marcas de 

sua preferência.

Conforme Vivian (2005), ao passo que o consumidor possui um computador e 

conecta-se a uma rede é possível que ele possa estudar, trabalhar, manter relação 

com outras pessoas sem sair de casa e até mesmo desenvolver relacionamento 

comercial com a empresa. O mundo virtual possui relações próprias, e uma maneira 

única de promover interação social entre os indivíduos.

Nota-se que o virtual não atingiu somente as empresas, por isso o marketing 

digital  deve  ser  trabalhado  para  satisfazer  as  necessidades  e  desejos  dos 

consumidores.

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010) reafirmam o pensamento anterior, para os 

autores o marketing deve ser compreendido não somente no sentido de vender, mas 
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de satisfazer as necessidades do cliente, o que serve tanto para o meio tradicional 

quanto para o digital. 

Kotler (1998, p. 318) argumenta que “o marketing moderno exige mais do que 

apenas desenvolver bons produtos, colocá-los a disposição dos consumidores-alvo 

e definir preços atrativos”.  

De  fato,  o  marketing  sempre  atendeu  a  um  objetivo:  vender.  Hoje  tenta 

satisfazer as necessidades dos consumidores.  No marketing digital, com o advento 

da internet  e  das novas tecnologias,  o  marketing  teve  que se  adequar  ao  novo 

consumidor e as novas plataformas de mídia. 

Conforme Limeira (2007, p.10) no marketing digital “o cliente tem um papel 

ativo, possibilitando a personalização e a customização dos produtos e serviços”. No 

marketing voltado para o virtual  as empresas podem customizar suas ofertas de 

acordo com o perfil e as exigências dos clientes.

A abordagem de Limeira (2007) vai de acordo com os pensamentos de Kotler, 

Kartajaya e Setiawan (2010), em que no marketing 3.0, nosso atual cenário, o cliente 

sempre deve estar em primeiro lugar. 

   Nas palavras de Torres (2009), o marketing digital exige um diferencial em 

sua  execução.  Para  o  autor,  as  empresas  estão  utilizando  estratégias  como  a 

promoção de vendas, ela serve para gerar negócios diretos.

Moura (2011, p.17) trata do modo como a promoção de vendas é utilizada 

pelas empresas:

As mecânicas baseadas em promoção são utilizadas pelas marcas 
todos os dias para atrair a atenção de usuários para seus objetivos, 
gerar  tráfego  para  seus  sites  ou  interação  com  seus  canais  em 
mídias sociais. Os objetivos de cada marca variam, assim como os 
prêmios, que vão desde simplórios brindes até viagens internacionais 
e bens duráveis de consumo, como casas, carros etc.

O marketing digital  pode utilizar de muitas estratégias proporcionadas pela 

internet. Mas como cita Moura (2011), os objetivos de cada marca são diferentes, 
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por  isso  as  ferramentas  variam,  as  estratégias  mudam de acordo com o  que a 

empresa pretende atingir. 

Para isso, as empresas precisam conhecer o perfil do seu público alvo, é o 

que abordam Li e Bernoff (2009, p. 22). Segunda as autoras, “antes de entrar no 

virtual as empresas precisam conhecer o perfil de seus clientes para elaborar um 

planejamento”, dessa forma, para realizar alguma estratégia na internet as empresas 

precisam estar onde o consumidor se encontra, e a partir daí criar objetivos que se 

transformaram em táticas.
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O  comportamento  diferenciado  do  consumidor  faz  com  que  as  empresas 

criem novos objetivos e projetos para o mundo digital. Adolpho (2011, p.301) relata 

sobre o comportamento e as exigências dos consumidores na internet: 

Ele procura no Google, ele vê vídeos no Youtube sobre determinado 
produto, ele procura opiniões em fóruns e redes sociais, ele sugere 
mudanças no seu produto por meio do Twitter, ele reclama em blogs, 
ele  está  constante  atividade  e  hiperconectado.  Ele  faz  tudo  isso 
porque tem os meios e porque ele quer participar de todo o processo. 
Ele quer cocriar a sua experiência de compra, ele quer significado 
em suas marcas preferidas.

A permanência do consumidor na internet e suas novas atitudes permitem 

que as empresas conheçam melhor o perfil  de seus clientes, e iniciem ações de 

marketing direcionadas ao seu publico alvo. E ainda, segundo Kotler, Kartajaya e 

Setiawan (2010), por conhecer melhor as empresas, o consumidor obtém o poder de 

fazer parte da criação e formulação do produto.

Adolpho  (2011,  p.298)  segue  a  mesma linha de  pensamento  dos autores 

Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), e acrescenta que “não só a internet permite 

como também o consumidor exige processos circulares, portanto, não poderia ser 

diferente  com  o  marketing  digital  e  com  estratégias  de  negócios  em  ambiente 

online”, segundo o autor esse é um processo que se inicia no consumidor e termina 

no consumidor.  

   Adolpho (2011, p.298), denomina este processo como os 8P’s do marketing 

digital, novas propostas que diferem dos 4ps do marketing tradicional.

O processo  dos  8Ps  do  Marketing  Digital  não  é  uma mistura  de 
marketing  digital  com mais  Ps  do  que  os  tradicionais  4ps.  È  um 
processo a ser seguido passo a passo para que sua estratégia de 
marketing digital  central,  que é se apoiar  no grau de atividade do 
consumidor, possa ser seguida com êxito. 
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A seguir será conceituada a proposta de cada um dos 8P’s conforme Adolpho 

(2011), baseada nos princípios de marketing digital.

1º P: Pesquisa: Nesta fase, as empresas devem recolher todos os indícios 

que o consumidor deixa  ao passar em algum site da internet,  e entender  o seu 

comportamento,  analisando  os  comentários  e  as  postagens.  É  conhecer  o 

consumidor  para  poder  elaborar  estratégias  eficientes.  Diferente  do  marketing 

tradicional, o 1º P do marketing digital compreende uma nova dinâmica, ou seja, não 

são pesquisas tradicionais, as empresas devem entender as atitudes do consumidor 

na internet, por meio dos “rastros” que ele deixa nas mídias sociais. Uma montadora 

de carros, por exemplo, pode analisar na sua página da internet, quais foram os 

itens mais acessados pelos visitantes, se foi a parte de design do site, a parte da 

mecânica, dentre outros. 

2º P: planejamento: É a explicação detalhada sobre o que será feito nos 

outros  Ps,  comum  ao  marketing  tradicional,  mas  adaptado  ao  meio  virtual.  O 

planejamento é feito após a pesquisa detalhada do consumidor.

 3º  P:  Produção: Começa  a  execução  das  ideias  do  planejamento,  se 

concentra na estrutura, funcionalidades e no conteúdo do site, ou página de mídias 

sociais.

 4º P: Publicação: É a parte de construção de um conteúdo relevante que 

interesse o consumidor e gere tráfego. Estimular o consumidor para que ele espalhe 

o conteúdo por toda a rede, e gere credibilidade para a marca.

 5  º  P:  Promoção: Nesta  fase,  surge  a  preocupação  em  produzir  uma 

comunicação que tenha um poder viral, para que gere propagação.

 6º P: Propagação: Por meio do conteúdo do site, criar um relacionamento 

com o cliente, para que ele fale bem da sua empresa. Cria-se um boca a boca no  

ambiente da web.

 7º  P:  Personalização: A  personalização  é  a  adaptação  da  reação da 

empresa de acordo com a pessoa com a qual está falando. 

8º P: Precisão: Torna-se necessário medir os resultados para concluir se a 

comunicação foi eficaz e a partir daí recomeça todo o processo.
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No que diz respeito a compreender o comportamento do consumidor,  Li  e 

Bernoff  (2009)  abordam  que  as  empresas  devem  preparar  os  funcionários  da 

organização para  atender  da  melhor  forma possível  os  consumidores.  Serão os 

funcionários que terão maior contato com os clientes, pois estes responderam aos 

comentários dos usuários das redes sociais, e terão acesso direto as comunidades e 

sites com vídeos ou conteúdo gerado pelos usuários. Desta forma, o marketing da 

empresa ganha novas habilidades de escuta e, conseguem responder ao feedback 

do groundswell.

Saad (2008, p. 32) denomina as habilidades definidas por Li e Bernoff (2009) 

como  estratégias,  segundo  o  autor  “a  evolução  dos  estudos  sobre  estratégias 

empresariais  evidenciou  a  abrangência  desse  processo,  gerando  uma  série  de 

definições e conceitos para o termo”.  Entendendo o perfil  dos consumidores, os 

profissionais de marketing foram ganhando novas habilidades.

Segundo  Kendzerski  (2009,  p.  24),  as  principais  estratégias  de  marketing 

digital utilizadas atualmente visam:

- Posicionar os sites de forma eficiente nos mecanismos de busca.

- Criar ações de relacionamento com o seu público-alvo.

- Desenvolver campanhas de comunicação digital.

- Transformar a empresa numa marca “forte” num ambiente web.

- Ampliar os negócios da empresa.

Todas essas estratégias precisam ser elaboradas por um processo como os 

8Ps de Adolpho (2011), pois, conhecendo o perfil do consumidor e planejando ações 

de marketing, as empresas conseguem montar táticas eficientes para atrair novos 

clientes no mundo digital.

Outro ponto que deve ser tomado em consideração é por onde começar a 

elaborar estratégias, de acordo com Li e Bernoff (2009), é um erro começar pela  

tecnologia, apesar de a tecnologia ter sido a propulsora dos fenômenos sociais nos 

negócios. Segundo as autoras, as empresas devem passar por quatro etapas no 
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processo  de  planejamento,  que  devem  ser  usadas  para  elaborar  estratégias  no 

groundswell, um processo denominado de metodologia POST.

Antes de entrar em uma mídia social,  a empresa deve compreender quais 

objetivos pretende alcançar, e quais estratégias poderiam ser utilizadas para atingir 

a estes objetivos, a partir deste planejamento, escolher a tecnologia adequada, ou 

qual mídia social seria mais apropriada para a empresa.

Adolpho (2011) segue a mesma linha de pensamento de Li e Bernoff (2009) e 

argumenta que a ferramenta não é o mais importante, ou seja, começar pelas mídias 

sociais  pode não ser  interessante para  a empresa.  Para Adolpho (2011,  p.299), 

“hoje  pode  ser  o  Twitter,  amanhã  pode  ser  qualquer  outra  que  apareça  com o 

mesmo  proposito  de  comunicação  imediata,  assim  como,  para  determinadas 

pessoas, ontem era o  Orkut e hoje é o  Facebook”.  Sendo assim, o importante é 

entender a mídia social que mais se adapta aos objetivos da empresa.

Retornando a metodologia POST definida por Li e Bernoff (2009), os quatro 

passos a serem seguidos pelas empresas que entram no mundo virtual são:

Pessoas: criar uma estratégia de relacionamento social para descobrir se os 

clientes  estão  prontos  para  um  engajamento  nas  mídias  de  relacionamento, 

avaliando o que as pessoas pensam e o que é importante para elas.

Objetivos: A empresa deve entender quais são os seus objetivos e agir de 

acordo com eles.

Estratégia: Entender  como  está  o  relacionamento  com  o  cliente,  se  a 

empresa deseja que o cliente transmita as mensagens da empresa, e planejar as 

mudanças necessárias para a partir daí mensurá-las.

Tecnologia: Escolher  as  tecnologias  adequadas  no  meio  digital,  blogs, 

mídias sociais e assim por diante.

Segundo  Kendzerski  (2009,p.24),  as  principais  estratégias  de  Marketing 

digital  utilizadas  atualmente,  visam  posicionar  os  sites  de  forma  eficiente  nos 

mecanismos  de  busca,  ou  seja,  ter  o  nome  da  empresa  em um dos  primeiros 
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resultados  de  pesquisa  do  Google;  criar  ações  de  relacionamento  com  o  seu 

publico-alvo  estando  presente  em  mídias  sociais  e  sites  de  relacionamento; 

desenvolver campanhas de comunicação digital, se o consumidor está conectado a 

empresa deve também está conectada e elaborar campanhas que atinja esse novo 

consumidor;  por  meio  de  estratégias  transformar  a  empresa  numa  “forte”  num 

ambiente web, e assim ampliar os negócios da empresa.

No entanto, para conseguir bons resultados, antes de elaborar estratégias as 

organizações precisam possuir objetivos. De acordo com LI e Bernoff (2009, p 71), 

as empresas devem decidir  qual objetivo seguir,  dentre eles estão escutar,  falar, 

energizar apoiar e incluir.

Escutar: Entender as percepções dos clientes, por meio de pesquisas.

Falar: Usar o grouwndswell para disseminar mensagens sobre a empresa.

Energizar: Procurar  clientes  mais  entusiasmados  e  interessados  pela 

empresa, e assim, fazer com que eles potencializem o poder da propaganda boca a 

boca.

Apoiar: Definir  ferramentas  para  ajudar  os  clientes  a  se  apoiarem 

mutualmente.

Incluir: Integrar os clientes a sua empresa,  a maneira como ela funciona, 

para que eles possam projetar o produto.

Em busca de atender aos objetivos da empresa e elaborar boas estratégias 

de marketing digital, as organizações começaram a adentrar na internet por meio 

das mídias sociais, utilizando-as como um meio de comunicação com seus públicos. 

Dessa  forma,  torna-se  necessário  abordar  neste  estudo,  sobre  as  mídias 

sociais e o processo de interação entre empresa e consumidor, que ocorre dentro 

delas, bem como as ferramentas utilizadas pelas empresas para atingir seu público-

alvo, com foco no Twitter, objeto de estudo deste trabalho.

2.1 Mídias sociais e sua relação com o marketing digital
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A globalização e as recentes transformações nas tecnologias de comunicação 

têm criado  fenômenos  tais  como  o  das  mídias  sociais,  que  por  sua  vez  estão 

alterando relações importantes no mercado.  

É  de  costume  popular,  tratar  as  mídias  sociais  e  as  redes  sociais  como 

sinônimos. No entanto, uma difere da outra. Telles (2011, p.82) discute que ambos 

têm  sentidos  diferentes,  mas  fazem  uso  de  uma  mesma  ferramenta  de 

comunicação.

Considero as redes sociais como parte das mídias sociais. Os sites 
de relacionamento ou redes sociais são ambientes que focam reunir 
pessoas,  os  chamados  membros,  que,  uma vez  inscritos,  podem 
expor seu perfil com dados como fotos pessoais, textos, mensagens 
e vídeos, além de interagir com outros membros, criando listas de 
amigos e comunidades.

No que se refere as redes sociais, Santaella e Lemos (2010) argumentam que 

elas estão presentes na sociedade desde sua existência, pois elas não se limitam ao 

digital.  As redes sociais digitais são um dos tipos de redes. Segundo as autoras 

(2010, p.30) “em todos os campos do saber humano, são um tema onipresente,  

desde  a  matemática,  a  física,  a  biologia,  as  variadas  ciências  humanas  até  as 

humanidades, tais como a literatura e as artes”.

O pensamento Santaella e Lemos (2010) esclarece que uma rede social pode 

ser tanto por meio de um contato pessoal de um grupo que tem um assunto em 

comum, como de um grupo de pessoas conectadas na internet que curtem uma 

comunidade, ou compartilham dos mesmos vídeos, fotos, marcas e conteúdos.

Cardoso (2008 p. 8) também discute a respeito das redes sociais:

A  questão  central  das  redes  sociais  é  a  valorização  dos  elos 
informais e das relações, em detrimento das estruturas hierárquicas. 
As redes sociais são exatamente as relações entre os indivíduos na 
comunicação mediada por computador.
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A interação é o que faz os consumidores trocarem opiniões sobre o dia a dia, 

os acontecimentos da sociedade e comentarem sobre o desempenho de um produto 

ou serviço.

A  interação  ocorre  por  meio  da  expressão  das  pessoas  na  internet,  que 

segundo Recuero (2009), ocorre por meio de sites de redes sociais. Para a autora 

(2009, p.25), as mídias sociais são “sites de redes sociais”, elas permitem o acesso 

de várias pessoas formadoras de conteúdo “atores sociais”,  e é por isso que as 

pessoas estão se conectando cada vez mais. 

Para  Recuero  (2009,  p.107),  "os  sites  de  redes  sociais  são  capazes  de 

construir e facilitar a emergência de tipos de capital social que não são facilmente 

acessíveis aos atores sociais no espaço off-line”. Ou seja, nos sites de redes sociais 

é possível tratar com mais ênfase os assuntos referentes a sociedade.

Conforme Torres (2009, p.41) “as redes sociais, muitas vezes chamadas de 

sites de relacionamento” são ambientes nos quais as pessoas se reúnem, e são 

chamados de membros, no qual, estando uma vez escrito podem expor seus dados 

em um perfil pessoal, publicando textos, fotos e vídeos, além de interagir com outros 

membros,  formando  uma  rede  de  amigos,  chamadas  muitas  vezes  por 

comunidades, grupos e fóruns.

Santaella e Lemos (2010) afirmam que existem diferentes redes sociais, cada 

rede pertence a uma realidade e possuem funções distintas, ambas com um mesmo 

objetivo: promover a interação.

A opinião das autoras vai de acordo com pensamento de Telles (2011, p, 82),  

o autor diz que “cada rede tem suas regras próprias, que moldam o comportamento 

de seus membros e definem a forma de interação mais eficiente”. Algumas redes 

sociais possuem os seus próprios mecanismos, existem redes sociais cujo conteúdo 

só pode ser encontrado por membros.

De acordo com Santaella  e lemos (2010,  p59),  as redes integram-se com 

plataformas e funcionalidades através do uso de aplicativos e de mídias.
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Em relação as mídias sociais, Telles (2011), Li (2011) e Kotler, Kartajaya e 

Setiawan (2010), argumentam que elas proporcionam comunicação digital por meio 

de instrumentos interativos onde as pessoas compartilham fotos, vídeos, imagens e 

conteúdo. Gerando oportunidade de entretenimento para os consumidores e abrindo 

portas para que as empresas conheçam melhor o perfil de seus clientes.

Segundo Li (2011, p 18) “a tecnologia digital, tornou mais fácil gerar conteúdo 

nas mídias sociais, podendo descarregar pelo celular, não apenas textos, mais fotos 

no Flicker, vídeos no Youtube, dentre outros.” Nota-se que em todo o processo de 

transição do marketing e do surgimento das mídias sociais, a tecnologia sempre foi  

fundamental. Ainda de acordo com Li (2011), estes recursos tecnológicos tornam o 

compartilhamento  mais  simples  e  abrangente,  atingindo  um  maior  número  de 

pessoas. 

O  desenvolvimento  dos  meios  de  comunicação  criaram  novos  tipos  de 

interação sociais, a comunicação que hoje prevalece é bastante diferente da que 

persistiu por toda a história da humanidade. Segundo Thompson (1998, p.77), os 

novos tipos de comunicação “fez surgir uma complexa reorganização de padrões de 

interação  humana  através  do  espaço  e  do  tempo”.  A  interação  pragada  por 

Thompson é característica das mídias sociais.

Kotler,  Kartajaya e Setiawan afirmam (2010, p.9) que “um dos fatores que 

permitiram a nova onda de tecnologia foi a ascensão das mídias sociais”. As mídias 

sociais criaram um novo modelo de comunicação entre as pessoas.  Como afirma 

Thompson (1998), são os novos tipos de interação sociais.

Conforme Telles (2011)  as mídias sociais digitais  são integradas umas as 

outras,  o  Twitter,  por  exemplo,  reúne sites de compartilhamento de fotos com o 

Flicker, e o blog Tubler. Para o autor, quase todas as mídias sociais investiram na 

integração  de  seus  serviços  com  fotos.  O  que  diferencia  um  site  de 

compartilhamento de fotos é justamente o foco do serviço.

Todas as mídias sociais possuem características que as diferenciam uma das 

outras, porém, ambas possibilitam uma diversidade de estratégias de marketing. O 

consumidor  moderno  está  presente  nas  mídias  sociais  e  por  isso  as  empresas 
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precisam  conhecê-las  melhor,  para  por  meio  de  um  estudo  das  estratégias 

exercerem as que melhor se encaixam no perfil da empresa e de seu público alvo.

As  mídias  sociais  oferecem  a  possibilidade  de  a  empresa  conhecer  e 

conseguir a fidelização de clientes por meio de estratégias de marketing nas mídias 

sociais. 

Conforme Telles (2011, p.160), “as mídias sociais estão dentro de um grande 

guarda-chuva  do  marketing.  As  estratégias  são  diversas  e  parece-me  que  hoje 

permeiam todas as outras ações de marketing tradicional”. Como afirma o autor, os 

profissionais  de  marketing  podem trabalhar  com as  mídias  sociais  de  diferentes 

maneiras.

Nas mídias  sociais  as  empresas podem promover  um relacionamento  por 

meio de um conteúdo de mais qualidade, relevância e utilidade, podendo prestar 

serviço  para  a  sociedade  e  promover  entretenimento,  além de  dialogar  com os 

consumidores. Afinal, conforme afirma Santaella e Lemos (2010, p. 50) elas visam 

“promover e exacerbar a comunicação, a troca de informação, o compartilhamento 

de vozes e discursos”.

Isso implica que o uso das mídias sociais pelas empresas e a adequação com 

a cultura da sociedade leva ao conteúdo compartilhado, trazendo assim, troca de 

opiniões, ideias e perspectivas que interferem direta e/ou indiretamente na imagem 

institucional.

Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p.7) existem duas categorias de 

mídias sociais que podem ser utilizadas para estratégias de Marketing: 

Mídias Sociais Expressivas: “Blogs, Twitter, Youtube, Facebook, sites para 

compartilhamento de fotografias como o Flicker e outros sites de networking social”. 

Mídias Sociais colaborativas: Se aplicam aos “softwares de fonte aberta 

como  Wikipedia, InnoCentive, Rotten Tomatoes e  Craiglist”.  Segundo os autores, 

são  sites  que  facilitam  a  colaboração.  Tudo  começa  quando  “os  gerentes  de 

marketing ouvem a voz do consumidor para entender sua mente e captam insights 

do mercado” (KOTLER, KARTAJAYA e SETIEWAN, 2010, p.11).
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Na visão dos autores, as mídias expressivas como o  Twitter,  são as mais 

utilizadas  pelo  marketing  digital.  Isso  acontece  porque  nas  mídias  sociais  como 

Facebook, Twitter e Blogs, o consumidor tem o poder de fazer com que as empresas 

percebam e valorizem a sua opinião:

A  medida  que  as  mídias  sociais  se  tornaram  cada  vez  mais 
expressivas,  os consumidores  poderão,  cada vez mais,  influenciar 
outros consumidores com suas opiniões e experiências. A influência 
que a propaganda corporativa tem em moldar o comportamento de 
compra diminuirá proporcionalmente.  Além disso,  os consumidores 
estão  participando  mais  de  outras  atividades  como  videogames, 
assistindo a DVDs e usando o computador; portanto, estão expostos 
a menos anúncios (KOTLER, KARTAJAYA e SETIAWAN, 2010, p.9).

Por  meio  das  novas  tecnologias,  as  mídias  expressivas  assumiram maior 

importância. A tecnologia criou ferramentas capazes de gerar conteúdo de forma ágil 

e com maior visibilidade.

 Recuero (2009, p.31) afirma que promover a interação é uma das formas de 

se trabalhar nas mídias expressivas. Para a autora, a interação é a “ação que tem 

um reflexo comunicativo entre o indivíduo e seus pares, como reflexo social”. Nas 

mídias sociais, a troca de mensagens que gera interação social, ocorre em tempo 

real. Um usuário do Twitter está sempre aguardando a resposta do outro, e assim 

sucessivamente, podendo esta, ser no mesmo momento ou em algum posterior.

Para Recuero (2009) é exatamente na troca de mensagem entre um usuário e 

outro que o conteúdo se difunde por meio de sites de mídias sociais, criando um 

boca-boca de forma positiva ou negativa.

Sobre o conteúdo da mensagem, Telles (2011, p.184) afirma que ele “assume 

uma proporção muitas vezes não esperada ou planejada, viralizando e alcançando 

rapidamente um número alto de visualizações e reproduções”. Por isso as empresas 

devem ter precaução com tudo o que comentam nas mídias sociais.
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Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), o desejo do homem é a pura 

comunicação.  Por  meio  dos  conteúdos  postados  nas  mídias  sociais  a  empresa 

consegue manter esta comunicação com os clientes. 

Algumas ferramentas antigas do marketing tradicional modificaram-se com o 

uso  das  mídias  sociais  pelo  fato  das  pessoas  conectadas  esperarem  por  mais 

entretenimento, como afirma Santaella e Lemos (2010,p.50) “o desejo humano é ser 

desejado por outro ser, sobretudo, se comunicar, não importa quando, como, para 

que fins”. Isso quer dizer que as empresas precisam dar mais importância a seus 

clientes.

Com relação ao relacionamento das marcas com os consumidores nas mídias 

sociais, Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010, p.44) descrevem no livro Marketing 3.0 

sobre a diferenciação do posicionamento da marca:

Na era do empowerment do consumidor induzida pela abundância de 
informações  e  pelas  comunidades  em  rede,  a  diferenciação  e  o 
posicionamento harmonioso da marca são tudo de que você precisa. 
Não  há  chances  de  sobrevivência  de  marcas  sem  autenticidade 
quando o boca a boca se torna o novo meio de propaganda e os 
consumidores acreditam mais em estranhos de sua comunidade do 
que em empresas. Existem medidas e fraudes nas mídias sociais, 
mas  elas  acabam  sendo  rapidamente  expostas  pela  sabedoria 
coletiva da comunidade de consumidores. Nas mídias sociais uma 
marca é como um participante da rede. A identidade da marca (ou 
seja  seu  avatar)  é  classificada  de  acordo  com  o  acúmulo  de 
experiência dentro da comunidade. Uma experiência ruim prejudicará 
a integridade da marca e destruirá sua imagem na comunidade. 

Compreende-se  que  o  aumento  de  informações  por  meio  da  internet,  e 

consequentemente  o  uso  das  mídias  sociais,  promoveu  uma  mudança  no 

posicionamento da marca e deu mais importância ao consumidor. Como afirma Li 

(2011, p. 17), ocorre “uma mudança fundamental no poder dos clientes, que hoje 

tem em suas mãos a capacidade de compartilhar suas opiniões com o mundo”. 

Segundo a autora, existem três tendências que podem explicar todas essas 

mudanças:
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Mais pessoas conectadas (on-line): a quantidade de usuários da internet 

está em constante crescimento,  não bastasse isso as pessoas ainda ficam mais 

tempo  conectadas,  sem  contar  com  a  variedade  de  opções  que  vem  se 

multiplicando.

O uso generalizado de sites sociais: o aumento do interesse das pessoas 

em fazer parte das redes sociais. Atualmente, segundo a autora, é difícil encontrar 

qualquer usuário da internet que não tenha assistido a pelo menos um vídeo no 

youtube.

A ascensão do compartilhamento: a  “cultura  do  compartilhamento”  vem 

ganhando importância nos últimos anos. Segundo a autora (2011, p. 17), “o ato de 

compartilhar é inerente ao comportamento humano e está profundamente arraigado 

nos indivíduos”. Com o avanço tecnológico na telefonia e nas ferramentas digitais, o 

compartilhamento se torna mais rápido, mais barato e mais fácil.

Em  suma,  a  respeito  das  mídias  sociais,  Tonus  e  Costa  (2009,  p.  115) 

afirmam:

A comunicação nas mídias sociais exige gestão do conhecimento. As 
empresas não apenas devem ter um bom banco de dados, precisam 
saber em qual rede seu consumidor está, para qual  rede se quer 
atraí-lo.  As  novas  estratégias  são  programadas  com data  e  hora 
marcada e mais direcionadas.

O pensamento  dos  autores  implica  que,  para  fazer  marketing  nas  mídias 

sociais,  uma  marca  deve  entender  todo  o  seu  processo,  que  segundo  Kotler, 

kartajaya e Setiawan (2010) se encaixa no marketing 3.0, no qual, para Telles (2011,  

p.46),  “uma marca  on-line deve ter caráter,  personalidade, identidade e objetivos 

claros”.  Com outro entendimento, a marca que adentrar nas mídias sociais deve 

preparar  e  planejar  respostas  rápidas  e  bem  elaboradas,  acompanhando  a 

interatividade e a agilidade presentes nas redes sociais. 

Telles  (2011,  p.46),  fala  da  importância  da  integração  das  empresas  nas 

mídias sociais, para o autor, elas fazem com que o “consumidor possa circular com 

a  marca  pelas  mídias,  sem  interrupção,  sem  invasão,  de  forma  natural  e 

espontânea”. Em outras palavras, fazem com que o consumidor divulgue a marca.
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Recuero (2009) vai além do pensamento de Telles e afirma que há quatro 

valores  que podem ser  construídos  pelas  mídias  sociais:  visibilidade,  reputação, 

popularidade e autoridade. 

  No  que  se  refere  a  visibilidade como  valor,  Recuero  (2009,  p.108) 

argumenta.

A visibilidade é constituída enquanto um valor  porque proporciona 
que os nós sejam mais visíveis na rede. Com isso, um determinado 
nó  pode  amplificar  os  valores  que  são  obtidos  através  dessas 
conexões, tais como o suporte social e as informações. Alguém pode 
intencionalmente aumentar sua visibilidade no Twitter, por exemplo, 
utilizando-se de artifícios para  aumentar  o número de seguidores, 
apenas  para  popularizar  seu  blog.  Com  isso,  pode  obter  outros 
valores, como reputação.

O “nós” abordados pela autora, são os relacionamentos concretos que podem 

se formar entre empresa e cliente, eles ajudam a divulgar os valores das empresas e 

conseguir novos usuários para o perfil da empresa nas mídias sociais.

A  reputação, segundo  Recuero  (2009,  p.109)  é “compreendida  como  a 

percepção  construída  de  alguém  pelos  demais  atores  e,  portanto,  implica  três 

elementos: o ‘eu’ e o ‘outro’ e a ‘relação entre ambos’”. Conseguir reputação é o 

mesmo que ser reconhecida como uma empresa de valores perante a sociedade.

As mídias sociais, ou sites de redes sociais, possuem diversas informações 

da sociedade devido ao conteúdo que as pessoas geram neles, informações sobre o 

que elas são e o que pensam, essas informações fazem com que as outras pessoas 

compreendam e formulem impressões sobre o que elas são, essas impressões pode 

tornar uma empresa popular nas mídias sociais.

A popularidade é um valor relacionado à audiência, que é também 
facilitada nas redes sociais  na Internet.  Como a audiência  é mais 
facilmente medida na rede, é possível visualizar as conexões e as 
referências  a  um  indivíduo,  a  popularidade  é  mais  facilmente 
percebida (RECUERO, 2009, p.111).

A  popularidade  depende  da  atuação  do “autor”  nas  mídias  sociais.  Uma 

pessoa que tem mais seguidores no Twitter, como o ex- jogador Ronaldo Nazário de 
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lima do @ClaroRonaldo, com mais de 3 milhões  de seguidores, por exemplo, pode 

ser considerada uma pessoa popular, e segundo Recuero (2009), possui um poder 

maior de influenciar as pessoas. Com reputação e popularidade, a empresa ou um 

usuário do Twitter pode ser considerado uma autoridade. 

A autoridade  refere-se  ao  poder  de  influência  de  um nó  na  rede 
social.  Não  é  a  simples  posição  do  nó  na  rede,  ou  mesmo,  a 
avaliação  de  sua  centralidade  ou  visibilidade.  É  uma  medida  da 
efetiva influência de um ator com relação à sua rede, juntamente com 
a  percepção  dos  demais  atores  da  reputação  dele  (RECUERO; 
2009, p.113).

Portando, a autoridade depende da reputação que um usuário tem nas mídias 

sociais, quando mais reputação, maior autoridade as pessoas terão.

Nota-se  que  por  meio  de  estratégias  de  marketing  nas  mídias  sociais  as 

empresas podem conseguir obter diversos valores que promovem a fidelização e 

prospecção  de  um novo  cliente.  O  Twitter,  por  exemplo,  vem mostrando  que  é 

possível promover um relacionamento eficaz entre em empresa e cliente.

Portanto, no entendimento desse capítulo, as redes sociais, é um fenômeno 

que existe há milhares de ano, e hoje elas estão também  on line. No entanto, as 

mídias  Sociais  são  ferramentas  que  ‘abarcam’  essas  redes  sociais  on  line e 

promovem a interatividade,  criando oportunidades para  as  empresas  interagirem 

com os seus clientes.
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CAPÍTULO 03 ESTRATÉGIAS NO TWITTER

Após um estudo sobre as mídias sociais, entramos no campo do objeto da 

pesquisa, a mídia social  Twitter, que modificou a velocidade como a mensagem é 

enviada,  além  de  transformar  pessoas  comuns  em  formadoras  de  opiniões, 

possibilitando a interação entre empresa e cliente. 

Para Comm e Burge (2009), Telles (2011), e Santaella e Lemos (2010), o 

Twitter tem se tornado uma mídia social imbatível nos quesitos de interação e de 

estratégias de marketing digital.

 Segundo Telles (2011, p.61), “o Twitter foi fundado em março de 2006 pela 

Obvius Corp, de São Francisco”, desde então, vem sendo usado por muitas pessoas 

como forma de entretenimento e negócio. Ganhou destaque entre as mídias sociais 

por sua agilidade na troca de mensagens e pela abrangência rápida do conteúdo. 

No Brasil, em 2011, conforme o autor, o Twitter já tinha mais tráfego que o Youtube 

e Orkut, cerca de 56% a mais.

Como descrito  por  Santaella  e  Lemos (2010,  p.61)  “o  Twitter nasce como 

resposta  ao  desafio  da  mobilidade,  desenvolvendo  funcionalidades  aptas  a 

promover  eficientemente  a  interatividade  móvel”.  Por  isto,  esta  mídia  social 

promoveu uma completa mudança de linguagem por meio do avanço tecnológico, o 

que segundo Santaella e Lemos, não havia sido previsto.

No dizer de Santaella e Lemos (2010, p.63) “o  Twitter é uma mídia social 

particular que apresenta características únicas em relação a outras plataformas de 

rede  social,  como  Facebook e  Orkut”.  A  agilidade  e  a  abrangência  dos  tweets 

garantem este diferencial.

De acordo com Telles, (2011, p.61), o nome e a própria ideia do Twitter foram 

inspirados em um pássaro que, “para manter os outros pássaros informados do que 

estava fazendo e onde está, emite periodicamente um trinado estridente”. 

A ideia de Telles (2011) é esclarecida na própria pergunta inicial do  Twitter: 

“What  are  you doing?”,  traduzida  em português para  “O que você está  fazendo 

agora?”, e também pela imagem do pássaro, utilizada como logotipo do Twitter. 
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Em seu sentido principal, a pergunta é usada para as pessoas demonstrarem 

o que estão pensando no momento. Mas isso não é uma regra, o espaço pode ser 

utilizado para comentar qualquer assunto, desde que entre 140 caracteres, por isso 

houve a modificação da pergunta para “What’s Happening?” traduzida em português 

para: “O que está acontecendo?”.

No Google, a tradução da palavra Twitter traz como significado os seguintes 

verbos: chilrear, gorjear, pipilar, trinfar e trissar, todos relacionados ao barulho dos 

pássaros. Como reafirma Telles (2011, p.61), o Twitter significa em inglês, o “barulho 

dos pássaros”.

Sobre os 140 caracteres, Comm e Burge (2009), comentam que a princípio, o 

Twitter foi  criado  com  o  mesmo  mecanismo  de  uma SMS  via  celular,  e  foram 

programadas ferramentas para que fosse possível o uso por meio deste aparelho.

Por permitir apenas a publicação de 140 caracteres por mensagem, o Twitter 

possui  uma série  de  recursos para auxiliar  os  usuários a  tweetar  textos  longos, 

imagens  e  vídeos.  Entre  eles,  Telles  (2011),  destaca  algumas ferramentas  para 

encurtar  as  URLs,  ou  seja,  o  endereço  de  acesso  ao  site.  Para  o  autor,  os 

encurtadores de links mais utilizados são o TinyURL.com o Bit.ly e o Migre.me. Mas, 

a cada dia surgem novas ferramentas.

Dentre as ferramentas que auxiliam os usuários do  Twitter está a  Timeline, 

uma linha do tempo das mídias sociais, usada no Twitter como a página que exibe 

as informações cronológicas no exato momento em que foi postado os  tweets dos 

followers, ajuda aos usuários, mostrando quais foram os últimos tweets. O usuário 

do  Twitter possui os  followers, as pessoas que o usuário segue, e pode clicar em 

unfollow para parar de seguir determinado perfil no Twitter.

Telles (2011, p. 62) descreve como funciona o sistema do Twitter:

O  Twitter funciona a partir do envio de mensagens curtas-  tweets- 
que  são  visualizadas  por  seus  followers-  seguidores-,  seja  de 
maneira a contar o que você está fazendo no momento, ou por meio 
de replis- respostas- ás pessoas que te enviam um tweet. No Twitter, 
o título de cada usuário é precedido pelo signo “@”, que permite ao 
usuário saber quantas vezes este foi citado por algum outro usuário. 
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Para iniciar que se trata de um assunto a ser usado em buscas no 
Twitter, usa-se o caractere # (hashtag). 

O autor faz uma síntese sobre a sistemática do Twitter, conceituando algumas 

ferramentas características desta mídia. 

Em defesa da dinâmica do  Twitter, as autoras Santaella e Lemos (2009, p. 

55) abordam sobre como a interação social acontece dentro deste ambiente virtual,  

por meio das funcionalidades do Twitter:

Suas funcionalidades fazem com que uma ideia possa se reproduzir 
de forma viral  e instantânea ao redor do planeta em questões de 
segundos.  A conectividade  always on,  é  de forma cada vez mais 
abrangente,  o  fio  invisível  que  se  multiplica  entrelaçando 
consciências, espaços, perguntas, desejos.

É notória a forma como a comunicação ganha grandes dimensões dentro do 

Twitter, firmando interação entre os usuários, que estão sempre  on line, sem que 

eles percebam.

 Comm e Burge  (2009, p.XXVIII)  conceituam o  Twitter como um canal  de 

relacionamento.  Segundo  o  autor,  “na  sua  proposta  básica,  o  Twitter é  uma 

ferramenta de comunicação. É um canal que permite ao usuário falar para muitas 

pessoas e informá-los sobre sua vida e seu trabalho”. Uma fonte de comunicação 

em  que  as  pessoas  expressam  necessidades,  emitem  opiniões  e  compartilham 

conteúdo.

Israel (apud SANTAELLA E LEMOS 2010, p.64), define o  Twitter como um 

microblogging que atinge diferentes segmentos sociais:

Trata-se  de  uma  plataforma  de  microblogging que  explodiu  nos 
últimos  anos,  afiliando  milhões  de  usuários  por  todo  o  mundo. 
Inicialmente restrita a poucas comunidades, estas geralmente ligadas 
à  tecnologia  digital  e  à  blogosfera  internacional,  rapidamente  a 
plataforma começou a ser adotada por celebridades, receber níveis 
cada vez maiores de atenção por parte dos meios de comunicação 
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de  massa  e  consequentemente  a  atrair  segmentos  sociais  mais 
amplos e diversificados.

Em outras palavras, o Twitter mantém a proposta dos blogs: expor conteúdos 

em  busca  de  visualizações.  Spyer  et.al.  (2009,  p.45),  complementa  este 

entendimento  afirmando  que  o  microblogging “nada  mais  é  do  que  uma  faceta 

diminuída de um blog tradicional”. 

Telles (2011, p.60), compara o microblogging a um blog comum:

Comparado ao blog comum, o microblogging satisfaz a necessidade 
de um modo de comunicação ainda mais rápido. Encorajando posts 
menores,  ele diminui  o gasto de tempo e o pensamento investido 
para a geração de conteúdo. Além de gerar conteúdo, o usuário pode 
compartilhar links de vídeos ou de páginas da web que tenham um 
conteúdo interessante e que o usuário acredite ser relevante para 
seus seguidores.

A comunicação mais rápida, com posts menores é característica do Twitter. É 

essa  agilidade  na  comunicação,  que  de  acordo  com Telles  (2011),  diferencia  o 

microblogging de um blog comum. 

Diferenciando o  Twitter das outras mídias sociais, Telles (2011) argumenta 

que  o  Twitter quebra  as  barreiras  de  relacionamento  que  existiam em algumas 

mídias sociais, por meio do alcance e interatividade da mensagem, atraindo assim, o 

interesse de uma diversidade de pessoas. Prova disso, é o aumento da faixa etária 

dos usuários de mídias sociais em todo o mundo. 

Na mesma linha de pensamento, Santaella e Lemos (2010, p. 106), afirmam 

que algumas ferramentas de funcionalidade do Twitter, o difere das demais:
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Entre outras plataformas sociais de uso generalizado e globalizado 
como  Orkut e  Facebook,  o  Twitter é  aquela  que  permite  a 
multiplicação  mais  acelerada  de  nodos  de  conexão  vinculados  a 
temáticas específicas. Isso se dá devido ao fato de que, dentro das 
ferramentas  do  Twitter,  existem  possibilidades  de  inter-
relacionamentos  entre  usuários  de  monitoramento  de  fluxos 
pluridirecionados  pela  funcionalidade  do  RT  (Retweet),  de  fluxos 
coletivos pela busca de um perfil (@usuário) e das hashtags (#).

Para as autoras, o Twitter diverge das outras mídias sociais, devido à rapidez 

como as informações se disseminam por meio da rede, alcançando uma grande 

dimensão,  chegando  a  atingir  o  mundo  todo.  Ao  contrário  das  mídias  sociais 

baseadas em perfis individuais com acesso restrito, o perfil da maioria dos usuários 

do Twitter é aberto, permitindo o livre acesso dos tweets por toda a rede. Por isso, 

as autoras determinaram o termo “always on”, que significa “usuário sempre online”. 

Ainda  conforme  Santaella  e  Lemos  (2010)  isso  se  dá  por  causa  da 

combinação das funções de algumas ferramentas do Twitter, como o RT, o uso das 

#hashtags e  do  acompanhamento  de  fluxos  coletivos  através  da  busca  por  um 

determinado perfil do usuário (@usuário).

Comm e Burge (2009) destacam que além das características e aspectos do 

Twitter,  vale  ressaltar  a  grande  quantidade  de  ferramentas  auxiliares,  e  a 

simplicidade e mobilidade presentes nela. Segundo os autores, essas ferramentas 

facilitam o acesso das pessoas ao Twitter, o transformando em uma mídia popular.

Nota-se que o  Twitter é uma mídia social  com ferramentas que facilitam o 

relacionamento, e promovem a interação entre empresa e cliente.  A Interação com 

os consumidores é uma estratégia do marketing digital. Aborda-se a seguir sobre as 

possibilidades de interação no Twitter.

3.1 – Possibilidades de Interação no Twitter

Como já foi abordado, o Twitter possui diversas ferramentas que o transforma 

em uma mídia  social  interativa,  deste  modo,  vale  ressaltar  as  possibilidades  de 

interação  que  as  empresas  encontram  nesta  mídia  para  criar  estratégias  de 

marketing digital.
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Telles  (2011),  Gabriel  (2009)  e  Santaella  e  Lemos  (2010)  definem  RT- 

Retweets, # Hashtags e Seach: @usuário.

RT-  Retweet: Segundo  Santaella  e  Lemos  (2010,p.107)  é  “uma 

funcionalidade que permite que a autoria do tweet original do RT seja preservada e 

ressaltada”. Quando um  tweet possui RT no início da frase, quer dizer que outro 

usuário está compartilhando uma frase já existente. 

Gabriel (2009) aborda sobre a importância do RT, para a autora, as pessoas 

lembram com mais frequência quem retweeta seus tweets. Ainda conforme a autora, 

a empresa pode usar o recurso de RT do sistema do Twitter para não aparecer na 

Timiline dos seus seguidores, que por muitas vezes podem não aprovar a atitude. 

#  Hashtags: Para  Santaella  e  Lemos  (2010,p.108),  são  “indexadores  de 

temas, tópicos e/ou palavras-chave que agregam todos os tweets que as contém em 

um mesmo fluxo”. Por meio das hashtags é possível analisar a criação e o conteúdo 

de uma comunidade.

Para Telles (2011,  p.62) A  Hashtag é uma ferramenta importante para os 

usuários  do  Twitter,  porque  elas  são  “uma  maneira  de  adicionar  contextos 

emendados para os seus tweets- basta proferir uma palavra com o símbolo de hash, 

hashtag #”.

Ainda conforme Telles (2011, p.63) se uma Hashtag for muito  tweetada, ela 

pode ir para os  Trending Topics, que segundo o autor “são como um termômetro 

para o que a comunidade Twitter está falando naquele momento”.

Search: @usuário: Conforme Santaella e Lemos (2010, p.109) “permite ao 

usuário logado acessar ao fluxo correspondente a todas as mensagens que incluam 

o nome de um usuário”. É Uma ferramenta de busca.

Conforme  Telles  (2011,  p.78),  algumas  ferramentas  possuem  foco  no 

monitoramento  do  Twitter,  e  algumas empresas  e  profissionais  de  marketing  as 

utilizam como métrica. O autor destaca duas ferramentas brasileiras, o Liverbuzz e o 

Scup,  e  cita  algumas  das  principais  ferramentas  internacionais  com  foco  no 

monitoramento: Radian6, SocialMention , Twitter Analyzer e o próprio Hootsuite. 
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Telles (2011, p. 67) aborda algumas ferramentas de uso frequente entre os 

usuários do Twitter:

Twitpic:  Compartilha fotos via  Twitter.  Com o mesmo usuário e senha do 

Twitter. Postando ao mesmo tempo, tweets com textos e imagens.

Sortei.me: O serviço facilita a realização de sorteios pelo Twitter, inserindo a 

quantidade de usuários que quer contemplar, o sistema emite o usuário sorteado.

DM – Direct Messages: “são as mensagens privadas do Twitter. Você pode 

mandar DM para os seus seguidores. Pode configurar as auto- DMS e mandar links 

com o seu site para os seus seguidores” (TELLES, 2011, p.65).

Conforme Telles (2011), existem softwares que monitoram as mídias sociais e 

também gerenciam outras mídias sociais, como o Facebook, por exemplo. É o caso 

do Hootsuite e do TweetDeck:

Hootsuite: O Serviço do  Hootsuite serve para gerenciar várias contas,  não 

está dentro do  Twitter,  e  possui  ferramentas que mostram estatísticas de outras 

redes sociais, facilitando a publicação de conteúdo em qualquer lugar, inclusive por 

meio de aparelho celular.

TweetDeck:  É  uma  ferramenta  que  permite  a  partir  de  um  desktop  ou 

dispositivo  móvel,  monitorar  os  tweets dos  respectivos  perfis  dos  seguidores, 

poupando tempo e trabalho.

  Migre.Me:  é uma ferramenta que encurta links, captura os links enviados no 

Twitter e exibe os que foram mais clicados e retweetados nas últimas horas. Basta 

encurtar as URL’s no  Migre.me e  tweetá-las, a contagem é feita automaticamente 

pelo Migre.me.

Em síntese, as ferramentas do  Twitter o transformam em uma mídia social 

com grande poder de interação. A partir daí, surge o interesse das empresas criarem 

perfis no  Twitter para construir uma relação com seus clientes, então usuários do 

Twitter.
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3.2 As empresas e o Twitter

No Twitter, muitos consumidores interagem e constroem relacionamento com 

as  marcas,  trocando  informações  sobre  produtos  ou  serviços,  e  até  mesmo 

reclamando  e  questionando  sobre  algum  problema  relacionado  à  empresa. 

Conforme Li e Bernoff (2009) por isso, a importância da permanência das empresas 

no  Twitter,  que  podem trabalhar  como  forma  de  SAC,  e  atender  as  dúvidas  e 

reclamações dos clientes, promovendo a marca de uma forma positiva. Desta forma, 

o Twitter tem sido usado por grandes empresas para a divulgação de suas marcas.

Telles (2011, p.60) aborda melhor o relacionamento entre empresa e cliente 

no Twitter:

Empresas utilizam microblogs para criar um canal de comunicação 
direta com o consumidor, se disponibilizando para tirar suas duvidas 
e auxiliá-lo na solução de problemas. Essa resposta que a empresa 
oferece  ao  consumidor  é  muito  importante  para  que  este  possa 
desenvolver  uma  confiabilidade  maior,  e  assim  ser  um  dos 
responsáveis por beneficiar a imagem da empresa dentro da rede.

Na opinião do autor, as empresas estão espalhando conteúdo sobre a marca 

e criando um novo canal de contato com seus clientes, gerando um relacionamento,  

e assim desenvolvendo a imagem da marca, criando um brandig, uma imagem de 

sucesso. Em outras palavras  Spyer  et.al.  (2009, p.43) afirma que “nenhum outro 

meio permite que as pessoas interajam com uma marca ou com uma empresa como 

o Twitter”.

 Isso,  porque,  no  Twitter as  empresas  podem  defender  a  sua  marca  e 

conhecer melhor o perfil de seu público alvo, além de conseguir gerar tráfego para o 

site, blog ou outras mídias sociais da empresa. 

As  campanhas  de  marketing  digital  no  Twitter diferem  das  campanhas 

tradicionais, pois o  Twitter exige um relacionamento mais rápido e interativo, e as 

empresas devem estar  sempre interagindo com seus seguidores,  postando links 

com temas interessantes e conteúdos que atraiam os consumidores.
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Como afirma Spyer et.al (2009, p.43), “o importante é não usar o Twitter como 

veículo tradicional de propaganda, disseminando apenas links próprios e mensagens 

comerciais, sem interagir”. 

Li  (2009,  p.10)  afirma  que  as  novas  mídias,  originadas  pelo  groundswell, 

como o  Twitter, “representam uma forma importante, irreversível e completamente 

diferente de as pessoas se relacionarem com as empresas e com as outras”.  O 

Twitter requer um diálogo diferenciado do das mídias tradicionais. 

Telles (2011, p. 63), comenta a respeito das campanhas de marketing digital 

no  Twitter.  Para  o  autor,  “em  uma  campanha  de  mídias  sociais  no  Twitter,  é 

importante  tweetar diariamente sobre a ação, respeitando um intervalo de tempo 

para não levar unfollow”. 

   Telles  (2011)  ainda esclarece que é importante  segmentar  os  seguidores, 

adquirindo  um  público  alvo,  e  assim,  elaborar  conteúdos  que  abordem  apenas 

pessoas  interessadas  em recebê-los,  lembrando-se  de  que  quando  for  elaborar 

campanhas promocionais é preciso  convidar o consumidor a participar da ação, 

mas,  sem exagero  para  não  preencher  a  Timiline dos  Followers com o mesmo 

assunto, e não ficar cansativo. 

A  preocupação  com  o  cliente  se  deve  ao  fato  dos  usuários  buscarem 

interação, e não um ambiente de vendas nas mídias sociais. Este fato é abordado 

por  Comm e Burge (2009,  p.XXVIII),  que denomina o  Twitter de  um bebedouro 

virtual:

[...] você pode pensar nele como um gigantesco bebedouro virtual. 
Um lugar aonde as pessoas vão para conhecer umas às outras, fazer 
amigos, desenvolver redes de relacionamentos e, mais importante, 
para conversar.  Não se trata de um local ao qual as pessoas vão 
para  vender  _  e  forçar  vendas  no  Twitter  simplesmente  não 
funcionará. 

Segundo os autores, essa é a diferença das campanhas de marketing digital 

no Twitter e as campanhas em mídias tradicionais. As empresas devem participar do 

Twitter não apenas com a intenção de vender, mas de promover a sua marca e 

conseguir  a fidelização de novos clientes. O  Twitter é um site interativo onde as 

pessoas permanecem sem nenhuma intenção de comprar algum produto, mas de 
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criar  um  relacionamento  com  amigos,  e  conhecer  melhor  as  empresas  e  as 

propostas que elas oferecem.

Conforme Santaella e Lemos (2010, p.68) “o processo de inserção dentro do 

Twitter não é imediato nem simples. Existe um nível muito maior de complexidade 

envolvido no processo de inserção na rede.” Tudo isso ocorre devido à caraterísticas 

próprias  do  Twitter  e  de  quem  está  tweetando,  que  compõem  modalidades 

diferenciadas de interação. 

Sobre  o  comportamento  do  usuário  que  está  tweetando  pela  empresa, 

Santaella e Lemos (2010, p.69), relata que a experiência de um usuário do Twitter 

depende do tipo de inserção que ele deseja ter dentro da plataforma, para a autora, 

“existem modalidades diferenciais de inserção dentro do Twitter, e cada uma delas 

irá determinar experiências completamente distintas na rede”.

Ainda conforme Santaella e Lemos (2010), algumas pessoas tem o poder de 

conseguir com mais facilidade um maior número de seguidores, como é o caso das 

celebridades e experts. Para as autoras, assim que entram no Twitter, eles recebem 

automaticamente um grande número de seguidores.

 É possível  relacionar o conteúdo abordado por Santaella e Lemos com o 

caso do objeto de estuda desta pesquisa, a operadora Claro Brasil, que ao convidar 

o  Jogador  de  futebol  Ronaldo  Nazário  de  Lima  para  aliar  o  seu  Twitter  ao  da 

operadora,  formando  o  @ClaroRonaldo  a  empresa  que  tinha  30  mil  usuários 

conseguiu aumentar a cada hora cerca de 5 mil seguidores.

Acima de tudo, as empresas devem dá relevância a tudo o que é tweetado. 

Comm e Burge (2009, p.135), alegam sobre a importância do conteúdo gerado da 

empresa para o usuário, no Twitter:

Quando  você  produz  Tweets interessantes,  seus  seguidores  se 
beneficiam. Encontram o caminho para o seu site,  no qual podem 
colher algumas informações de valor,  aproveitam as vantagens de 
ofertas  especiais  e  códigos  de  desconto,  obtêm  uma  maior 
compreensão do tipo de produto, serviços e informações que lhe são 
oferecidos.

Para Telles (2011), o conteúdo forma um diálogo entre empresa e cliente, 

afinal, o Twitter não é um monólogo. 
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Telles(2011) e Comm e Burge (2009)  argumentam que as empresas devem 

estar  sempre  atentas  aos  seus  seguidores,  pois  muitos  já  são  inclusive,  seus 

clientes. Por meio da análise do Twitter de seus seguidores, a empresa pode mediar 

os interesses deles e criar conteúdos mais específicos

Nota-se que o uso das empresas no  Twitter está cada vez mais frequente, 

pois  elas  estão  percebendo  que  podem  conseguir  maior  proximidade  com  o 

consumidor e criar novas estratégias de marketing para prospectar novos clientes. 

Por  isto,  surge  a  necessidade  de  estudar  o  Twitter como  uma  ferramenta  de 

marketing.

3.3 O Twitter como ferramenta para o Marketing

O  Twitter vem  ocupando  um  espaço  significativo  como  mídia  no  Brasil, 

tornando-se importante para muitos profissionais de marketing elaborar campanhas 

digitais. Esta mídia social permite uma gama de estratégias, e está crescendo com 

um grande nível corporativo.

Conforme Santaella e Lemos (2010, p.128),  “a utilização bem-sucedida do 

Twitter exige  não apenas a  fluência  em relação aos seus códigos de uso,  mas 

principalmente o desenvolvimento de uma estratégia consciente.” Dessa forma, ao 

entrar na mídia social a empresa deve entender quais são os seus objetivos e que 

resultados pretende alcançar por meio do Twitter.

Conforme  Spyer  et.al  (2009),  as  empresas  devem  tomar  a  iniciativa  e 

pesquisar sobre  as estratégias que podem ser realizadas no  Twitter,  a partir  daí 

elaborar estratégias de marketing. 

O autor (2009, p.45),  cita  alguns serviços mais utilizados de marketing no 

Twitter pelas empresas:

Estabelecer conexão com clientes – promover relacionamento, discutindo 

tópicos que tenham relação com a área de atuação da empresa, além de “conversar 

com pessoas que por algum motivo não conhecem ou não deixam comentários no 

blog da empresa”.
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Escutar –receber elogios e críticas, acompanhar a conversa sobre assuntos 

referentes  a  empresa  de  uma  maneira  que  não  é  possível  por  outros  veículos: 

fazendo perguntas, estando onde a conversa está. O autor afirma que a empresa 

deve esperar o cliente entrar em contato, sem forçar o testemunho dos clientes, a 

comunicação deve acontecer de forma espontânea.

Humanizar a empresa – mostrar que existem pessoas que se preocupam 

com  os  clientes;  favorecer  a  participação  e  o  interesse  de  funcionários  e  ex-

funcionários  que  acompanham  a  atuação  da  empresa.  O  autor  afirma  que  as 

empresas devem ter a capacidade de tratar de assuntos desagradáveis, como por 

exemplo, as reclamações de um cliente sobre um produto ou serviço adquirido na 

empresa. No  marketing  3.0  de  Kotler,  kartajaya  e  Setiawan  (2010),  esse 

pensamento é fundamental para conseguir o apoio da sociedade para com a marca 

da empresa. 

Informar  –  o  Twitter se  torna  uma  extensão  do  blog  para  compartilhar 

novidades, educar o consumidor em relação a informações erradas e responder na 

hora tirando proveito da possibilidade de falar em tempo real.  Se for o  Twitter de 

uma construtora, por exemplo, a empresa deve atualizar conteúdos relacionados à 

decoração, paisagismos dentre outros conteúdos.

Promoções – atrair clientes ativos na rede organizando eventos presenciais, 

como por exemplo, distribuindo brindes. Empresas de entretenimento podem realizar 

encontros com fãs e realizar ações de distribuição de fotos, ou  tweetar  ao vivo de 

algum evento. Atraindo ainda mais a atenção dos seguidores.  

Comm  e  Burge  (2009)  abordam  sobre  uma  importante  estratégia  de 

marketing no Twitter, no que se refere ao perfil da empresa. Com criatividade o perfil  

do  Twitter pode  funcionar  como  um  ponto  de  entrada  importante  para  o  site 

comercial, por meio de links, ajudando a levar o consumidor para o perfil de negócio 

da empresa. Segundo o autor, as empresas devem discutir como fazer com que a 

página se pague. 

Uma  importante  estratégia  para  agregar  valor  a  página,  segundo  Telles 

(2011),  é  o  design  do  perfil  da  empresa.  O  Twitter possibilita  ao  usuário  a 

capacidade de fazer  um  upload de uma imagem de fundo personalizada para a 
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página  do  usuário,  podendo  ser  acrescentado  muita  informação  extra  sobre  a 

empresa. Lembrando que a imagem do fundo não pode ser clicada. Para o autor, “a 

melhor imagem de fundo personalizada para usar é uma que mostre as cores da sua 

empresa ou o logotipo para reforçar a imagem da sua marca” (TELLES, 2011, p.64).

O autor  (2011,  p.67),  ainda aborda algumas estratégias fundamentais  que 

uma empresa deve exercer para obter sucesso no Twitter:

- A empresa deve utilizar o seu perfil do Twitter para seguir seguidores com 

interesses  semelhantes,  e  assim,  estabelecer  uma  presença  forte  da  marca  na 

conversa. 

- Usar o Twitter para iniciar sempre a conversa com os seguidores, abordando 

novas ideias.

- Aprender sobre os desejos e necessidades dos clientes, estando sempre 

informando sobre o que ele tem interesse.

- Utilizar o RT e as hashtags para promover um evento ou uma promoção no 

Twitter.

- Manter  um  relacionamento  frequente  com  os  seus  seguidores,  fazendo 

perguntas e obtendo um feedback.

- Envolva  os  consumidores  na  criação  de  novos  produtos  ou  serviços, 

obtenha insights,  novas ideias construtivas  para o  desenvolvimento  do futuro  da 

empresa.

-  Respeite os outros twitteiros com mensagens diretas, agregando valor aos 

seus seguidores.

- Identificar se outra pessoa está tweetando pela empresa com uma inicial ou 

um símbolo. Ex: (A) Assessoria. 

Com todas estas estratégias abordadas por Telles, as empresas não devem 

esquecer que, conforme Santaella e Lemos (2010, p. 70), “o sucesso da inserção 

está  condicionado  à  qualidade  do  conteúdo  veiculado  pelo  usuário  e  requer 

estratégias específicas de interação social em rede”. Com isso, sem escrever um 

conteúdo de forma consciente, a empresa pode botar em risco a estratégia, não 
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obtendo  um resultado  esperado.  Segundo  as  autoras  “a  frustação  inicial  muitas 

vezes é inevitável”. 

Conforme Telles (2011, p. 64), um fator muito importante para o sucesso de 

um Twitter corporativo é escrever o perfil da empresa no Bios:

Ao  criar  a  sua  conta  você  tem  160  caracteres  em  uma  seção 
chamada “Bio”  para explicar  quem você é.  Isso leva muito pouco 
tempo para escrever, e pesquisas mostram que as contas com Bios, 
em média, tem muito mais seguidores do que as contas sem Bios.

Com o perfil feito, as empresas podem mostrar para seus seguidores qual o 

objetivo, missão e valor da empresa, atraindo apenas pessoas que se interessem 

pela empresa. O que conforme Santaella e Lemos (2010) pode ocorrer de forma 

espontânea,  basta  que  a  empresa  defina  a  sua  linha  de  comunicação  e  quais 

resultados elas esperam.

Para Santaella  e  Lemos (2010,  p.76),  ou “se o usuário  pretende tirar  real 

proveito de seu fluxo de unflow e prestar atenção no seu movimento informacional, é 

preciso selecionar cuidadosamente suas fontes”. Entende-se que definir o conteúdo 

antes  de  publicá-lo  é  fundamental  para  que  as  empresas  consigam uma  maior 

aceitação dos usuários.

Segundo as autoras,  conseguir  uma estratégica específica de inserção no 

Twitter,  pode  ocorrer  automaticamente  se  a  empresa  tiver  cuidado  sobre  o  que 

comenta,  “na  maioria  das  vezes  o  Twitter se  transforma  em  um  ambiente  de 

microdifusão, usado pelas celebridades como canal de veiculação para um público 

cativo”.

Isso implica que ao contratar uma celebridade para assumir o perfil de uma 

marca no Twitter, as empresas devem fazer um estudo das estratégias de marketing 

nas mídias sociais, e assim, conseguir visualizações para a empresa, não somente 

para  a  celebridade.  Este  acontecimento  pode  ser  percebido  no  Twitter 

@ClaroRonaldo, da operadora Claro, analisado no capítulo seguinte.
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Algumas ferramentas do  Twitter facilitam a divulgação da marca, como é o 

caso  do  retweet.  Telles  (2011)  e  Santaella  e  Lemos  (2010)  discutem  sobre  a 

importância do uso do RT, na elaboração de campanhas bem sucedidas no Twitter.

O uso da função de RT, isto é, o retweet, automaticamente indexa a 
referência  ao  nome  do  usuário  em  seu  fluxo  coletivo  pessoal, 
geralmente  gerando  interações  e  novos  laços  sociais: 
agradecimentos  públicos,  mensagens  diretas  (DMs)  e  etc 
(SANTAELLA E LEMOS 2010, p.93). 

Telles (2011, p.65) complementa o pensamento das autoras, afirmando que 

os retweets são os mecanismos mais poderosos para empresas no Twitter, por meio 

deles acontece o verdadeiro buzz, demostrando a influência a empresa tem perante 

seus seguidores.

Com  a  abordagem  das  mídias  sociais e  do  uso  corporativo  do  Twitter, 

tratando das possibilidades de exercer marketing digital  eficiente nesta mídia, no 

próximo capítulo, inicia-se a análise das estratégias de marketing digital do  Twitter 

da operada Claro Brasil, o @ClaroRonaldo, objeto de estudo desta pesquisa.
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CAPÍTULO 04 ANÁLISE DO TWITTER @CLARORONALDO

A  análise  é  realizada  com  base  nos  conteúdos  abordados  nos  capítulos 

anteriores.  O  capítulo  01  proporcionou  um  entendimento  sobre  o  processo  de 

transição do marketing, passando do Marketing 1.0, 2.0 e 3.0, abordando a evolução 

tecnológica e as mudanças no comportamento do consumidor, até o surgimento do 

marketing digital,  bem como o comportamento e as estratégias das empresas no 

Twitter. 

No capítulo 02, foi realizado um estudo sobre as mídias sociais, identificando 

as suas potencialidades no uso corporativo, com foco no objeto de estudo, o Twitter  

@ClaroBrasil. Além disso, foram exemplificadas algumas ferramentas para o uso de 

estratégias de marketing no Twitter. 

O capítulo 03 tem foco no uso corporativo do Twitter, descreve a forma como 

as empresas devem utilizar a mídia social  para exercer estratégias de marketing 

digital, além de identificar as possibilidades de interação que o Twitter oferece. 

Estes  conteúdos  abordados  nos  capítulos  anteriores  são  de  grande 

importância para a realização da análise.

Este capítulo, por sua vez, tem como objetivo principal analisar as estratégias 

de  marketing  digital  da  operadora  Claro  Brasil  no  Twitter,  com  o  perfil 

@ClaroRonaldo, por meio da análise do conteúdo das mensagens dos tweets, das 

ferramentas  utilizadas e  da interação entre  a  empresa e o cliente,  avaliando as 

potencialidades do Twitter como um canal de marketing digital.

Antes de se proceder a análise do  Twitter @ClaroRonaldo vale ressaltar os 

procedimentos metodológicos utilizados nesta pesquisa.

4.1 Procedimentos metodológicos

 Neste  estudo  foram  utilizados  como  procedimentos  mercadológicos  a 

pesquisa exploratória, o levantamento bibliográfico, bem como um estudo de caso 
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por meio de análise de conteúdo dos  tweets da operadora Claro Brasil, o @Claro 

Ronaldo. 

Tem como objetivo analisar as estratégias de marketing digital da operadora 

Claro  Brasil  no  Twitter,  analisando mensagem, ferramentas  utilizadas no perfil  e 

formas de interação entre a empresa e seus seguidores. 

Neste trabalho, a pesquisa exploratória, foi realizada por meio da análise da 

página do perfil  @Claro Ronaldo,  um modo de aproximar o pesquisador  de seu 

objeto de pesquisa, como afirma Gil (1991, p.45), a pesquisa exploratória tem “como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema”. 

Ao entrar no perfil @ClaroRonaldo, o pesquisador adquire maior familiaridade 

com o objeto de pesquisa.

 A análise será feita com base nos conteúdos abordados nos capítulos 01, 02 

e 03. 

Por meio de pesquisa bibliográfica se fez um estudo sobre as ferramentas do 

Twitter e as estratégias de marketing digital nas mídias sociais,  que são utilizadas 

como base para a análise do @ClaroRonaldo.

Stumpf  (2008,  p.54),  esclarece  sobre  a  pesquisa  bibliográfica  definindo-a 

como:

[...]  um  conjunto  de  procedimentos  para  identificar,  selecionar, 
localizar  e  obter  documentos  de  interesse  para  a  realização  de 
trabalhos acadêmicos e de pesquisa, bem como técnicas de leitura e 
transição de dados que permitem recuperá-lo quando necessário.

Neste estudo, a pesquisa bibliográfica é realizada para atender ao interesse 

da pesquisa, em relação ao tema do estudo, que trata das estratégias de marketing 

da operadora Claro no Twitter.

Após uma pesquisa bibliográfica obtém-se o  referencial  teórico necessário 

para a realização das análises. 

67



Para Koche (1997, p. 122), por meio da pesquisa bibliográfica o pesquisador 

se  propõe  a  “conhecer  e  analisar  as  principais  contribuições  teóricas  existentes 

sobre um determinado tema ou problema, tornando-se instrumento indispensável a 

qualquer tipo de pesquisa”. Por isso é utilizada como um dos métodos deste estudo.

De acordo com Marcone e  Lakatos  (1996,  p.66)  a  finalidade da pesquisa 

bibliográfica é “colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi  dito, 

escrito  ou  filmado  sobre  determinado  assunto”.  Em outras  palavras,  a  pesquisa 

bibliográfica  aproxima o pesquisador aos conteúdos que devem ser abordados no 

estudo, auxiliando na aquisição do conhecimento e na autenticidade da pesquisa. 

Este contato proporciona um maior entendimento do pesquisador sobre a sua 

pesquisa.  A análise  bibliográfica  sobre  as  mudanças ocorridas  no marketing  até 

chegar  ao  3.0,  envolvendo  conceitos  de  marketing  digital  e  de  mídias  sociais, 

proporcionaram um maior entendimento sobre o  microblogging Twitter, explorando 

por meio das ferramentas existentes na mídia social, as funcionalidades que elas 

podem exercer perante as empresas na utilização de estratégias de marketing. 

Durante a análise é abordado um estudo de caso sobre o funcionamento e a 

abordagem da empresa Claro Brasil no Twitter, através do perfil @ClaroRonaldo. 

Conforme Yin (2001, p.79) o estudo de caso “representa uma investigação 

empírica e compreende um método abrangente, com a lógica do planejamento, da 

coleta e da análise de dados”.  

A  análise  de  conteúdo  fará  uma ponte  entre  as  estratégias  de  marketing 

digital  da  operadora  Claro  Brasil,  por  meio  do  perfil  @ClaroRonaldo nas  Mídias 

Sociais, e as formas de estratégias de marketing digital, baseado no novo modelo de 

Marketing  3.0,  que  segundo  Kotler,  Kartajaya  e  Setiawan  (2010),  conceitua  a 

abordagem das empresas ainda mais centrada no consumidor, voltada para o ser 

humano, e com responsabilidade corporativa.

Bardim (1979, p.42) conceitua a análise de conteúdo:

[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando 
obter, por procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do 
conteúdo  das  mensagens,  indicadores  (quantitativos  ou  não)  que 
permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 
produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.
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Conforme a argumentação de Yin (2001) sobre o estudo de Caso, e a de 

Bardim  (1979)  sobre  a  análise  de  conteúdo,  aplicaram-se  neste  estudo  alguns 

procedimentos  de  análise  visando  estudar  o  conteúdo  das  mensagens  com  o 

objetivo de investigar as estratégias de marketing digital da operadora claro por meio 

do @ClaroRonaldo. 

Com base neste contexto, a análise é construída nas seguintes etapas:

Estudo de Caso sobre o perfil @Claro Ronaldo: Entender o surgimento do 

perfil no Twitter, analisando o porquê da união entre a celebridade e a empresa.

1. Mensagem: analisar o conteúdo da mensagem, diagnosticando mensagem 

institucional e promocional.

2. Interação: entender o relacionamento da Claro, com os seus seguidores no 

Twitter.

3. Ferramentas: Analisar  as  ferramentas  utilizadas  para  a  produção  de 

conteúdos e como forma de estratégias, baseado no estudo feito nos capítulos 02 e 

03.

4.2 O Perfil @ClaroRonaldo

Como  relatado  neste  estudo,  as  mídias  sociais  modificaram  a  forma  de 

relacionamento entre as empresas e os clientes. Como exemplo, a operadora Claro 

Brasil, que traçou um plano de ação no Twitter para por em prática estratégias de 

marketing digital. 
A Claro é uma operadora de telefonia brasileira, atua nacionalmente com as 

tecnologias 3G e GSM e atualmente  “atende a mais de  61 milhões de clientes, 

segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel)”.  Faz parte do 

maior  grupo  de  telefonia  móvel  da  América  e  é  considerada  líder  na  oferta  de 

conteúdos e serviços inovadores.

O Twitter da Claro foi lançado nos últimos anos, afiliando milhões de usuários 

pelo  mundo.  Inicialmente,  possuía  uma  quantidade  menor  de  seguidores,  era 
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nomeado por  @Claro,  atualmente engloba celebridades e  pessoas de diferentes 

localidades com o perfil @ClaroRonaldo.

Às  vésperas  da  Copa  do  Mundo  na  África  do  Sul,  em  2010,  quando  a 

convocação  do  atacante  Ronaldo  estava  praticamente  descartada,  conforme  o 

Making of da agência internacional de publicidade Ogilvy & Matter, com sede em 

São Paulo, a operadora resolveu escalar o ex-jogador para comentar os jogos da 

Copa no antigo perfil institucional da operadora Claro no Twitter.

Nesta  época,  a  seleção  brasileira,  o  técnico  e  as  prioridades  de  mídia, 

estavam com o patrocínio  das operadoras concorrentes  da Claro.  A partir  deste 

momento, o  Twitter  @ClaroRonaldo nasceu como o primeiro perfil  do  Twitter que 

une marca e celebridade. 

Além  de  informações  sobre  os  serviços  da  operadora,  o  Twitter 

@ClaroRonaldo passou a  ser  o  próprio  canal  de  comunicação de Ronaldo,  que 

comenta também assuntos do seu cotidiano. 

A  operadora  Claro  Brasil  elaborou  uma  estratégia  relacionada  a  um  dos 

conceitos  do  Marketing  3.0,  de  Kotler,  Kartajaya  e  Setiawan  (2010),  no  qual  a 

empresa  deve  agregar  valor  social  a  marca  por  meio  de  uma  celebridade.  No 

@ClaroRonaldo encontra-se tanto comentários da vida pessoal de Ronaldo, como 

também, sobre produtos e serviços da operadora.

Por  possuir  um canal  próprio  de  comunicação,  em que a  marca pode se 

relacionar  imediatamente  com  o  consumidor,  a  operadora  se  utiliza  de  várias 

estratégias de marketing que servem como modelo para empresas que precisam 

avançar, assim como o consumidor e o marketing evoluíram. 

De  acordo  com  Recuero  (2009), existem  atores  que  podem  valorizar 

socialmente uma marca,  formando laços sociais  fortes ou fracos.  Para a autora, 

esses atores agregam valor à marca, impactando positivamente na reputação do 

usuário/marca.

Conforme a autora (2009, p.40), existem os laços fortes e os fracos. “Laços 

fortes são aqueles que se caracterizam pela intimidade, pela proximidade e pela 

intencionalidade  em  criar  e  manter  uma conexão  entre  duas  pessoas”.  Pode-se 
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perceber esse laço social forte no perfil @ClaroRonaldo, pela proximidade como ele 

mantém contato com seus usuários, interagindo como amigo. 

Pode ser visto  na figura a seguir a interação por meio de Ronaldo com o 

público, tweetando sobre os serviços da operadora: 

Figura 1- Tweet realizado no dia 25 de Julho
Fonte: https://twitter.com/ClaroRonaldo

Ronaldo  está   sempre  interagindo  com  os  seguidores,  opinando  e 

influenciando-os  a  participarem  de  campanhas  e  projetos  promovidos  pela 

operadora.  Invocando  o  relacionamento  e  promovendo  o  compartilhamento  de 

ideias,  ferramentas  presentes  no  Marketing  3.0,  em  que  a  interação  com  os 

consumidores, de acordo com Kotler, Kartajaya e Seriawan (2010), é a colaboração 

de “um para muitos”.

O ex-jogador começou a  tweetar sobre a copa e outros assuntos, inclusive 

sobre  a  sua  vida  pessoal,  conteúdos  que  até  então  não  tinham relação  com a 

operadora, como mostra na figura abaixo. 

Figura 2 - Tweet realizado no dia 18 de Julho
Fonte: https://twitter.com/ClaroRonaldo
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 Segundo  o  Making  of da  agência  internacional  de  publicidade  Ogilvy  & 

Matter, foi a partir deste momento que o  Twitter da operadora, o @ClaroRonaldo, 

passou a ganhar 05 mil seguidores por hora, antes possuía 3º mil seguidores, em 

um mês passou a ter mais de um milhão de usuários, no ano de 2012 atingiu uma 

faixa de mais de 3 milhões .

Este  avanço  deve-se  a  Ronaldo,  uma  celebridade  do  esporte  conhecida 

mundialmente.  Ronaldo  possui  muitos  fãs  e  muitos  amigos  famosos,  que 

reconhecem o talento e colaboração do ex-jogador para com o futebol mundial. É 

considerado o maior  artilheiro  de todas as copas,  uma personalidade de grande 

influência no mundo. 

O respeito da torcida brasileira por Ronaldo, fez com que a Ogilvy & Matter 

escolhesse o ex-jogador como representante da Claro, uma empresa que preza pela 

tecnologia e modernidade.  

A operadora aproxima o ex-jogador,  que é conhecido mundialmente,  tanto 

dos  brasileiros  como  de  estrangeiros,  para  permitir  uma  comunicação  direta  e 

instantânea com os usuários. 

Santaella e Lemos (2010, p.69) discutem sobre a estratégia de marketing por 

meio do uso de celebridades, como ocorre com o Twitter @ClaroRonaldo.

[...]  no  caso  das  celebridades  e  experts,  suas  comunidades  de 
seguidores  emergem espontaneamente,  basta  a  eles  definir  quais 
serão  as  suas  linhas  de  comunicação  externa  e  quais  serão  as 
conexões que eles estabelecerão em contrapartida. Esse movimento 
é relativo e não requer a escolha de qualquer estratégia específica 
de inserção, pois nesses casos ele ocorre quase automaticamente, e 
na maioria das vezes o  Twitter se transforma em um ambiente de 
microdifusão,  usado pelas  celebridades como canal  de veiculação 
para um público cativo.

Percebe-se  que  ao  usar  o  nome do  Ronaldo  juntamente  com a  Claro,  a 

empresa permite a aproximação da marca ao dia a dia das pessoas, criando um 
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canal próprio de comunicação, no qual a Claro mantem um relacionamento com o 

consumidor, que pode ficar interessado pelos serviços e produtos da operadora.  

Os amigos famosos de  Ronaldo também citam  e  retweetam os  tweets do 

@ClaroRonaldo,  com isso,  até  quem não segue o  Twitter do  @ClaroRonaldo é 

impactado pelos tweets do ex-jogador, como no post abaixo de Anderson Silva, no 

qual  o  lutador  de  artes  marciais  interagi  com  @ClaroRonaldo,  agradecendo  a 

presença de Ronaldo em uma de suas lutas,   chamando Ronaldo de “Irmão do 

coração”.

73



Segue imagem do tweet de Andersom Silva para o @ClaroRonaldo:

Figura 3 - Tweet realizado no dia 12 de Julho
Fonte: https:// twitter.com/ClaroRonaldo

A  abrangência  do  que  é  tweetado por  Ronaldo  no  perfil  @ClaroRonaldo 

consegue  atingir  outros  canais  de  mídia,  como  programas  televisivos  e  jornais 

impressos, oferecendo muita mídia espontânea para a marca Claro.

 Tweetando assuntos pessoais e informações sobre a operadora, a estratégia 

de  marketing  que uniu  Ronaldo ao  Twitter da  Claro,  formou um canal  de  mídia 

interativa. No  Twitter do ex-jogador estão links relacionados à operadora, como o 

site, promoções e campanhas de outras mídias sociais. Os links tweetados pelo ex-

jogador quase sempre são retweetados por seus seguidores.

No tweet do dia 16 de Julho Ronaldo comenta sobre uma promoção da Claro 

e recebe um número de 21 retweets, como mostra a figura a seguir:
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Figura 4 - Tweet realizado no dia 16 de Julho
Fonte: https:// twitter.com/ClaroRonaldo

 

A estratégia utilizada pela operadora Claro no perfil @ClaroRonaldo é deixar 

o canal aberto para que Ronaldo  tweete sobre diferentes assuntos, focando não 

apenas  no  promocional  e  institucional  da  empresa,  mas  também  em  assuntos 

pessoais do ex- jogador. 

 As  publicações  de  Ronaldo  ganharam  muitas  repercussões,  criando 

possibilidades para a empresa lançar os planos da operadora e as promoções de 

forma mais atrativa, por meio do Twitter.  

Meses depois do lançamento do @ClaroRonaldo, segundo a Ogilvy & Matter, 

o Twitter da Claro já tinha 11 vezes mais do que o Twitter da concorrência. 

Como afirma Santaella e Lemos (2010), o mais importante é a qualidade que 

vem dentro do Twitter e a quantidade de retweets que dão relevância ao Twitter da 

empresa. 

Uma  estratégia  inteligente  de  inserção  no  Twitter deve  definir 
cuidadosamente quais serão as fontes e a natureza do conteúdo que 
será  canalizado  para  dentro  de  seu  fluxo  interno,  e  o  estilo  e  a 
natureza  do  conteúdo  que  será  veiculado  externamente  pelo 
microblog pessoal do usuário- fluxo externo (SANTAELLA E LEMOS 
2010, p 73).

O  Twitter @ClaroRonaldo  possui  diversidade  de  conteúdo  que   divergem 

entre assuntos relacionados a operadora e a vida pessoal de Ronaldo, a importância 

dos tweets pode ser medida pela quantidade de retweets  dado em cada tweet.
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Além de tweets com conteúdos diversificados, o perfil @ClaroRonaldo possui 

estratégias que destacam a criatividade da empresa e transformam o perfil @Claro 

Ronaldo em uma página corporativa e ao mesmo tempo interativa.

O  Twitter @ClaroRonaldo  funciona  como  o  ponto  de  entrada  para  outras 

páginas da operadora por meio de links, ajudando a levar o consumidor para o perfil  

de negócio da empresa. 

A mídia social Twitter possibilita ao usuário a capacidade de fazer um upload 

de uma imagem de fundo personalizada para a página do usuário,  podendo ser 

acrescentado muita informação extra sobre a empresa. Para Telles (2011), a melhor 

arte é uma que mostre as cores da empresa ou o logotipo para reforçar a imagem da 

marca. Pode-se perceber a abordagem do autor (2010) no perfil @ClaroRonaldo.

A imagem a seguir, mostra o perfil do @ClaroRonaldo: 

Figura 5- Print realizado no dia 31 de Agosto
Fonte: Http:// twitter.com/ClaroRonaldo

O  perfil  @ClaroRonaldo  possui  as  cores  da  empresa,  o  vermelho,  e  a 

logomarca  da  operadora  Claro,  além dos  links  das  outras  mídias  sociais,  como 

Facebook, Orkut e Youtube e do site que encontra-se na “Bio” (descrição do perfil da 

empresa).  Ao passo que reforça a marca Claro,  essas ações utilizadas no perfil 

@Claro Ronaldo se tornam estratégias de marketing Digital. 
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De acordo com Telles (2011), é fundamental que as empresas escrevam o 

perfil  da empresa no chamado “Bio”. O autor afirma que as contas com Bio tem 

muito mais seguidores do que as que não possuem.

Na Bio do @ClaroRonaldo está escrito: “O Twitter oficial da Claro é o Twitter  

oficial do fenômeno. Siga e acompanhe seus comentários e as novidades da Claro. 

Brasil  http://www.claro.com.br”.  A  descrição  da  empresa  reforça  a  estratégia 

utilizada pela operadora, a união da empresa com uma celebridade, e avigora a 

imagem da marca agregando a credibilidade do jogador a empresa.

Com o perfil feito, as empresas podem mostrar para seus seguidores qual o 

objetivo, missão e valor da empresa, atraindo apenas pessoas que se interessem 

pela empresa.

Outro fator importante é o slogan da operadora: “compartilhe cada momento”. 

Ele  se  encontra  embaixo  da logomarca  e  tem ralação direta  com a função  das 

mídias  sociais,  inclusive  o  Twitter,  no  qual  as  empresas  e  os  consumidores 

compartilham diversos assuntos.

Nota-se  que  a  origem  do  perfil  @Claro  Ronaldo  é  uma  estratégia  de 

marketing  proposta  pela  agência  de  publicidade  da  Claro.  Neste  perfil,  pode-se 

encontrar a utilização de várias estratégias de marketing digital no Twitter, como, o 

uso de celebridades para agregar valor a marca, o design do perfil e os conteúdos 

abordados nos tweets feitos por Ronaldo, que acrescentam o valor da celebridade a 

operadora.

A partir do entendimento  sobre a formação do perfil @ClaroRonaldo e suas 

propostas de marketing,  este  estudo tem por  objetivo  analisar  as estratégias de 

interação, os tipos de mensagem e as ferramentas utilizadas pela operadora como 

estratégias de marketing digital no Twitter.

4.3 Interação da Claro com seus seguidores do @ClaroRonaldo

        Como abordado no capítulo 02, o surgimento das mídias sociais permitiu 

uma maior  interação entre  os  consumidores,  o  que segundo Kotler,  Kartajaya  e 
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Setiawan (2010) facilitou um compartilhamento de informações pelo boca a boca. No 

caso  do  Twitter @ClaroRonaldo,  a  interação  é  feita  pelo  próprio  Ronaldo,  que 

comenta assuntos do seu cotidiano, muitas vezes sem relação com os serviços e 

produtos oferecidos pela operadora, mas Ronaldo, como uma celebridade, acaba 

tendo muitos usuários interessados no que ele comenta, e a marca Claro ganha 

mais visualizações.

 No tweet do dia 28 de julho o @ClaroRonaldo comenta sobre as olimpíadas, 

e  já  começa  a  frase  chamando  os  usuários  de  amigos:  “Que  tal  amigos?”. 

Promovendo um relacionamento mais íntimo entre a empresa e seus seguidores. O 

tweet teve 44  retweetes e 09 favoritos,  uma prova de que Ronaldo conseguiu a 

atenção de seus seguidores por meio de um conteúdo de interesse geral. Como 

mostra  a  imagem a  seguir,  na  qual  o  conteúdo  foi  tweetado em Espanhol,  isto 

mostra que os tweets da Claro englobam outros países.

Figura 6: Tweet realizado no dia 28 de Julho
Fonte: http:// twitter.com/ClaroRonaldo

            Pode-se analisar o tweet do dia 28 de Julho na perspectiva de Santaella e 

Lemos (2010), na qual um RT preserva e ressalta a marca, proporcionando tipos de 

interações. A interação proposta por Ronaldo, comentando sobre as olimpíadas, é o 

que  faz  os  consumidores  compartilharem  opiniões  sobre  os  acontecimentos  da 

sociedade e comentarem sobre o desempenho dos produtos ou serviço da Claro.
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A  interação  é  uma  das  principais  ferramentas  do  marketing  nas  mídias 

sociais.  Vale  salientar  que,  como afirma Kotler  Kartajaya  e  Setiawan  (2010),  no 

Marketing 3.0 as empresas devem tratar não somente de assuntos relacionados aos 

produtos da empresa, e sim, assuntos que interessem a sociedade.

Segundo  Santaella  e  Lemos  (2010,  p.  70)  “o  sucesso  da  inserção  está 

condicionado à qualidade do conteúdo veiculado pelo usuário e requer estratégias 

específicas de interação social em rede”. No caso da Claro Brasil, a empresa utiliza 

os  assuntos  do  dia  a  dia  de  Ronaldo  para  interagir  e  conseguir  a  atenção  dos 

seguidores.

No tweet do dia 18 de Julho o @ClaroRonaldo, na pessoa de Ronaldo, tweeta 

sobre futebol, um assunto que gerou 202 retweets  e atraiu a atenção dos usuários. 

O perfil @Leodabatucada comenta o tweet de Ronaldo: “Fara os exames e não vai 

constar nada você verá Fenomeno!”, por mais que o Tweet não tenha um conteúdo 

relacionado com a operadora, consegue atingir o objetivo esperado: a interação com 

os usuários.
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Figura 7- Tweet realizado no dia 18 de Julho
Fonte: http:// twitter.com/ClaroRonaldo

De forma geral, o perfil trabalha com a interação com os usuários, na pessoa 

de Ronaldo, com palavras que referenciam os seguidores como “amigos”, fazendo, 

inclusive, que eles se preocupem com os problemas de saúde do ex-atacante. Com 

esta  atitude,  Ronaldo  consegue  que  os  seguidores  do  Twitter @Claroronaldo 

respeitem a marca e se tornem mais íntimos da empresa, formando também um 

relacionamento por meio de tweets bem elaborados.

Percebe-se que a forma de relacionamento entre o ex-jogador com os seus 

seguidores  fez  com que os  consumidores tivessem interesse sobre  os  assuntos 

relacionados à operadora, interagindo sobre os acontecimentos da sociedade e o 

desempenho do produto ou serviço da Claro.

4.4 Análise do conteúdo e tipos de Mensagens 
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A  partir  da  análise  do  perfil  @ClaroRonaldo,  constatou-se  três  tipos  de 

mensagens utilizadas:  Promocional, Institucional e Informativa.

De acordo com Kotler (2000), a mensagem promocional divulga os benefícios 

ofertados  pela  empresa  com o  propósito  de  vender  um produto  ou  serviço.  No 

Twitter @ClaroRonaldo podem ser percebidos conteúdos relacionados a ofertas e 

preços dos produtos ou serviços oferecidos pela operadora. 

Conforme Pinho (1990, p.23) a mensagem institucional “tem como propósito 

preencher as necessidades legítimas da empresa, aquelas diferentes de vender um 

produto ou serviço”. Na análise feita no Twitter da Claro foram encontradas algumas 

mensagens com esta proposta.

Nesta  análise,  a  mensagem  informativa  refere-se  aos  conteúdos 

complementares  tweetados pelo  perfil  @ClaroRonaldo.  Segundo Telles (2011),  o 

conteúdo  informativo  pode  ser  entendido  como  o  modo  com  que  as  empresas 

atendem aos questionamentos dos clientes, podendo se transformar em um SAC 

(Serviço de Atendimento ao Consumidor). Foi encontrado conteúdo informativo nos 

tweets feitos por Ronaldo no perfil @ClaroRonaldo.

4.4.1 Mensagem promocional

Os  tweets da  operadora  Claro  referem-se  tanto  a  promoções  como  a 

conteúdos  institucionais  e  informativos.  Segundo  Kotler  (2000),  a  estratégia 

promocional  é comum ao marketing tradicional,  e também utilizada no marketing 

digital.

 Como abordado no capítulo 01, de acordo com Kotler (2000), a promoção 

visa divulgar o produto para que o cliente saiba de sua existência. No marketing 3.0, 

de acordo com Kotler, Kartajaia e Setiawan (2010), o modo como as empresas se 

relacionam com os clientes seja por meio de promoções ou conteúdos institucionais 

é fundamental  para o sucesso da marca.  Por  meio do perfil  @ClaroRonaldo,   a 

operadora Claro divulga as promoções de seus produtos ou serviços no  Twitter, 
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acrescentando no final  de cada  tweet o  link do blog da operadora para que os 

seguidores possam obter mais informações sobre a promoção.

O  tweet realizado no dia 31 de Julho trata de uma promoção referente ao 

plano Claro Controle Ilimitado, e foi retweetado por 17 pessoas e classificado como 

favorito por sete.

Figura 8- Tweet realizado no dia 31 de Julho
Fonte: http:// twitter.com/@ClaroRonaldo

Ronaldo inicia o  tweet mantendo uma aproximação com os seguidores por 

meio do termo “Galera” e utiliza a ferramenta Bit. ly para encurtar o link do blog da 

operadora  Claro,   no  qual  os  seguidores  podem  encontrar  mais  informações 

referentes a promoção- Controle Ilimitado. Desta forma Ronaldo consegue passar 

todas as informações da promoção de forma simples e direta.

Segundo Torres (2011), quando uma promoção é retweetada pelo usuário ela 

favorece o sucesso da empresa, pois ao compartilhar, os seguidores valorizam a 

promoção  e  ainda  disseminam  o  conteúdo  para  outras  pessoas  que  não  são 

seguidores  do  perfil  da  empresa,  no  caso  o  @ClaroRonaldo.  Como  mostra  a 

imagem a seguir:
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Figura 9-Tweet realizado no dia 16 de Julho
Fonte: http:// twitter.com/ClaroRonaldo

Percebe-se  que  os  tweets da  Claro  sempre  são  iniciados  com o  uso  de 

palavras que aproximam a operadora do seguidor. Os conteúdos promocionais do 

@ClaroRonaldo  visam  atrair  a   atenção  dos  usuários  para  que  eles  possam 

conhecer melhor a promoção, adquira os produtos ou serviços da operadora, e ao 

mesmo tempo divulguem a promoção para outros usuários por meio de retweets. 

Na análise dos tweets do mês de Julho, foram encontrados muitos conteúdos 

promocionais, isto implica que o perfil @ClaroRonaldo pretende tornar os serviços e 

produtos das empresas em um dos assuntos mais comentados do Twitter, além de 

gerar tráfego para outros canais de mídias sociais por meio de  links.  Na análise 

foram  destacados  apenas  os  tweets que  tiveram  mais  relevância,  medida  pela 

quantidade de retweets. 

A  maneira  como  Ronaldo  tweeta conteúdos  promocionais  é  uma  das 

estratégias de marketing utilizadas pela operadora que se inserem nos conceitos do 

Marketing 3.0 de Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), no qual as empresas devem 

manter relacionamento direto com o consumidor inclusive por meio de conteúdos 

promocionais.

4.4.2 Mensagem institucional

Por meio de conteúdos institucionais, com o propósito de divulgar ao público 

as  funções  e  normas  da  operadora,  o  Twitter @ClaroRonaldo  procura  tweetar  

campanhas  e assuntos de interesse da sociedade, mostrando que a operadora é 
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uma empresa que valoriza os  clientes e está  sempre atenta as  necessidades e 

preocupações de seus consumidores.

O perfil @ClaroRonaldo possui uso frequente de mensagem institucional, que 

compõe uma das estratégias de marketing da operadora, criando uma imagem de 

confiabilidade com todos os usuários do Twitter.

Na imagem a seguir, Ronaldo anuncia que a claro está trabalhando para que 

todos os clientes possam usar  os serviços  da operadora,  tornando a Claro uma 

empresa prestativa com os clientes.

Figura 10- Tweet realizado no dia 25 de Julho
Fonte: http:// twitter.com/ClaroRonaldo

Como afirmado  por  Santaella  e  Lemos  (2009),  o  conteúdo  compartilhado 

favorece  a  troca  de  opiniões,  ideias  e  perspectivas  que  atuam  diretamente  na 

imagem  institucional  da  empresa.  Na  figura  a  seguir,  Ronaldo  tweeta sobre  a 

campanha institucional da Claro: “Para chegar mais longe precisa ficar mais perto”.
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Figura 11- Tweet realizado no dia 25 de Julho
Fonte: http:// twitter.com/ClaroRonaldo

Este  tweet do dia 25 de Julho refere-se a uma mensagem institucional com 

intenção  de  divulgar  conteúdo  corporativo.  Ronaldo  aproveita  a  possibilidade  de 

trabalhar com outra mídia social no Twitter e utiliza o Youtube para compartilhar um 

vídeo institucional da operadora. 

Por  meio  de  mensagem  institucional  a  operadora  exerce  estratégias  do 

Marketing  3.0,  na  qual  a  empresa  se  mostra  atenta  as  necessidades  de  seus 

clientes. Na análise feita no mês de Julho foram encontradas algumas mensagens 

institucionais, foram destacadas nesta pesquisa as que tiveram mais relevância para 

este estudo. 

O conteúdo institucional dos tweets do mês de Julho foram usados para expor 

que  a  operadora  Claro  está  sempre  trabalhando  para  reverter  os  problemas da 
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operadora, e procura atender a todos os usuários, além de utilizar outras mídias 

sociais para expor a publicidade institucional da operadora.

Desta  forma,  o  @ClaroRonaldo  consegue  satisfazer  as  necessidades 

legítimas  da  empresa  (valorizar  a  marca)  não  somente  por  meio  de  conteúdos 

promocionais, indo além da divulgação de seus produtos e serviços. 

4.4.3 Mensagem de informação

Os  tweets do @ClaroRonaldo também são informativos, com conteúdos  de 

interesse  da  operadora,  do  usuário  ou  do  próprio  Jogador  Ronaldo,  como  por 

exemplo, assuntos relacionados ao esporte. Vale ressaltar que o  Twitter também 

serve como SAC, um serviço de atendimento ao cliente. Conforme Telles (2011, 

p.60), “a resposta que a empresa oferece ao consumidor é muito importante para 

que  este  possa  desenvolver  uma  confiabilidade  maior,  e  assim  ser  um  dos 

responsáveis por beneficiar a imagem da empresa dentro da rede”. 

 No tweet do dia 29 de Julho, como mostra a figura abaixo, Ronaldo publicou 

informações sobre o uso do 9º dígito que será usado para ligar para números de 

celular com o DDD 11, uma Informação útil para os usuários da Claro e de outras 

operadoras, e acrescenta no final do tweet o link do blog da operadora, em que os 

seguidores puderem obter mais informações a respeito do nono digito. Neste tweet, 

96 pessoas retweetaram a informação, o que significa que a mensagem foi eficiente.

Figura 12- Tweet realizado no dia 29 de Julho
Fonte: http:// twitter.com/ClaroRonaldo
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A informação  tweetada por  Ronaldo é  de interesse de todos os usuários, 

inclusive os que não procuram por produtos e serviços da operadora. Com este 

tweet Ronaldo consegue gerar visualização para a marca Claro.

O Tweet do dia 17 de Julho fala sobre um aplicativo da Claro, o “ideiasmusik”.  

Com esta informação, a operadora divulga os serviços ofertados pela operadora e 

ainda consegue atrair os seguidores que gostam de música, sejam clientes ou não 

da operadora, fazendo com que a empresa mantenha relacionamento com todos os 

usuários.

Figura 13-Tweet realizado no dia 17 de Julho
Fonte: http:// twitter.com/ClaroRonaldo

No tweet do dia 12 de julho Ronaldo publica um tweet sobre o novo Ipad da 

Claro  utilizando  a  hashtag,  uma  ferramenta  do  Twitter.  A  informação  gera  uma 

expectativa  para  os  usuários  da  @ClaroRonaldo.  Esse  mesmo  tweet  fez  surgir 

oportunidade para reclamações de alguns usuários sobre a operadora.

Figura 14- Tweet realizado no dia 12 de Julho
Fonte: http:// twitter.com/ ClaroRonaldo
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Durante a análise do mês de Julho, do perfil @ClaroRonaldo, foi percebido que 

em nenhum momento o Jogador Ronaldo respondeu às reclamações do usuário,  

pois  a  operadora  Claro  possui  um  perfil  responsável  pelo  atendimento  ao 

consumidor, atendendo todas as dúvidas do usuário, que é o @ClaroBlog, existente 

há três anos, antes mesmo do perfil @ClaroRonaldo.

O fato da Claro utilizar um outro perfil para responder às dúvidas do usuário, 

senão o @ClaroRonaldo, reforça a tese de que Ronaldo utiliza o perfil para tratar de 

assuntos  pessoais  e  da  operadora,  mas  que  não  tem  a  função  de  ser  um 

“funcionário”  da  empresa.  O  perfil  @ClaroBlog  garante  a  segurança   nas 

informações técnicas, e o @ClaroRonaldo, conteúdos que promovem a interação 

com os clientes da Claro.

Na  perspectiva  do  Marketing  3.0  de  Kotler,  kartajaya  e  Setiawan  (2010), 

responder  aos  questionamentos  do  consumidor  é  fundamental  para  conseguir  o 

apoio da sociedade para com a marca da empresa. No caso da Claro, a empresa 

utiliza  de  outro  perfil  para  responder  todas  os  questionamentos  dos  usuários, 

seguindo um protocolo de atendimento da própria operadora. Neste ponto, ocorre 

um ruído na comunicação, pois o usuário estava esperando que a resposta viesse 

do  próprio  Ronaldo.  No  entanto,  a  operadora  consegue  se  sobressair  com  um 

atendimento de qualidade, mesmo sendo por outro perfil.

A imagem a seguir ilustra as reclamações dos usuários logo após o tweet no 

qual Ronaldo informa sobre novo Ipad da Claro:

Figura 15- Tweets realizados nos dias 12 e 13 de Julho
Fonte: http:// twitter.com/ClaroRonaldo
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Após a reclamação, o @ClaroBlog mantém contato com  o usuário e tenta 

resolver o problema da  operadora, esta atitude é fundamental para que o cliente 

valorize a marca.

Nota-se  que  com o  uso  de  mensagens  informativas por  meio  de  assuntos 

diversificados, a operadora consegue interagir com seus seguidores, mantendo um 

relacionamento direto com diversos públicos, que estejam ou não interessados nos 

serviços ou produtos da operadora. 

Na análise  dos  tweets do  mês de Julho,  as  mensagens informativas  foram 

encontradas em maior quantidade que as outras (promocional e institucional). Isso 

representa que o perfil @ClaroRonaldo não é apenas um Twitter corporativo, pois as 

estratégias  de  conteúdo  vão  além das  vendas  de  produtos  e  serviços,  visam o 

compromisso com todos os usuários.

 Ronaldo, como uma pessoa pública, consegue gerar conteúdos de interesse 

social. Além de assuntos corporativos, o ex-jogador também informa sobre assuntos 

pessoais, relacionadas à família e ao esporte. Essa estratégia de gerar conteúdos 

diversos  torna  a  marca  Claro  uma  empresa  aberta  a  públicos  com  interesses 

diferentes. 

4.4 Ferramentas utilizadas para produção e divulgação de conteúdos no perfil

Como  abordado  nos  capítulos  anteriores,  o  Twitter possui  diversas 

ferramentas que podem ser utilizadas para a produção e divulgação de conteúdo 

dentro da mídia social. Entre essas ferramentas destacam-se o Retweet, a Hashtag, 

a Direct Messenger e a Twitipic, todas elas utilizadas como estratégias de marketing 

no perfil @ClaroRonaldo. 

4.4.1 RT (Retweets)

O RT é uma ferramenta do Twitter na qual os usuários repassam os tweets 

que consideram interessantes, para isto basta clicar no símbolo RT localizado em 

baixo do tweet, ou escrever RT na frente da frase copiada.  O uso de RT pode ser 
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utilizado para comentar uma publicação que se refere à empresa, ou algum assunto 

que interesse ao usuário.  

No  @ClaroRonaldo  existem  muitos  RT’s  dos  seguidores  nos  tweets de 

Ronaldo relacionados a esportes, principalmente futebol.  Vale lembrar que quando 

um usuário dá um RT, automaticamente indexa a referência do nome do usuário, no 

caso  o  @ClaroRonaldo,  em  seu  fluxo  coletivo,  ou  seja,  o  nome  da  empresa 

aparecerá na  Timiline de quem  retweetou, gerando um laço social, que conforme 

Recuero (2009) é comum às mídias sociais.

Conforme Telles (2011) é por meio do RT que acontece o verdadeiro  Buzz, 

demostrando a influência que a empresa tem perante seus seguidores.

No dia 28 de Julho, Ronaldo comemora a prata de Thiago Pereira e a vitória 

do Corinthians, utilizando a  hashtag (outra ferramenta do  Twitter) #vaicorinthians. 

Nesta  análise  é  necessário  exaltar  a  quantidade  RT’s  que  o  Tweet obteve, 

disseminando o nome da marca 514 vezes.

Figura 16- Tweet realizado no dia 28 de Julho
Fonte: http:// twitter.com/ClaroRonaldo
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No  tweet do dia 28 de Julho, Ronaldo comenta sobre a medalha de prata 

ganhada por Thiago Pereira nas olimpíadas, além da vitória do Corinthians, um dos 

maiores times do futebol brasileiro. O tweet atrai todos os seguidores que valorizam 

a  as  modalidades  esportivas,  e  recebe  uma  grande  quantidade  de 

compartilhamentos  de  informação  por  meio  de  RT’s  .  O  próprio  Thiago  Pereira 

agradece a Ronaldo pela mensagem.  

A autora Gabriel (2009) argumenta que as pessoas, no caso os usuários do 

tweet, lembram com mais frequência quem  retweeta seus  tweets. Se tratando do 

perfil  @ClarRonaldo,  no mês de julho ele  retweetou 8 vezes os  tweets do perfil 

@9inewpp, a agência de marketing focada no marketing esportivo, na qual Ronaldo 

faz  parte.  Ronaldo  também  retweetou um  tweet do  lutador  Anderson  Silva,  o 

@SpiderAnderson, no qual ele agradece por Ronaldo ter presenciado uma de suas 

lutas, e o tweet de Cris Fonse, com o perfil @ClaroCris, se tratando da vitória do 

time de futebol Corinthians. 

Ronaldo retweeta em sua maioria conteúdos de pessoas de grande influência, 

agregando credibilidade para a marca, mas esquecendo de valorizar os conteúdos 

postados por usuários comuns, visto que, como aborda Gabriel (2009), ao retweetar  

os tweets dos usuários, a empresa fará com que a lembrança da marca fique mais 

forte, formando um maior vínculo entre a empresa e seus seguidores.  

Na  análise  feita  no  mês  de  Julho,  nota-se  que  os  seguidores  do 

@ClaroRonaldo dão RT em quase todos os  tweets de Ronaldo, e que todos os 

retweets  do  próprio  Ronaldo  estão  relacionados  ao  esporte.  Nesta  pesquisa 

destaca-se  os  que  obtiveram  maior  quantidade  de  retweets,  pois,  quando  um 

usuário dá RT em uma mensagem, a marca Claro ganha mais visualizações. 

O uso do RT como estratégia de marketing no  Twitter da operadora Claro, 

sugere que a empresa está buscando visualização, tornando a marca mais forte nas 

mídias sociais, pois os seguidores da operadora tem retweetado com frequência os 

tweets do perfil @ClaroRonaldo.
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A empresa consegue essa visualização por meios dos tweets com conteúdos 

esportivos e pessoais de Ronaldo, e podem ao mesmo tempo, medir a abrangência 

desses tweets por meio da quantidade de RT’s dada pelos usuários. 

A ferramenta RT tem sido usada com frequência pela operadora Claro para 

retweetar conteúdos  relevantes  para  a  empresa  e  para  o  próprio  Ronaldo.  No 

entanto, não é de costume dar RT em  tweets de seguidores comuns, apenas em 

pessoas  de  influência  para  Ronaldo.  Desta  forma,  a  empresa  não  valoriza  o 

conteúdo dos usuários na medida que não retweeta esses conteúdos. 

No entanto, no que se refere ao retweets dados pela operadora em tweets de 

celebridades,  gera  bons  resultados  para  a  marca,  pois  obtém  muitos  RT’s  dos 

usuários.
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4.4.2 Hashtag#

Conforme  Santaella  e  Lemos  (2010),  a  hashtag é  uma  ferramenta  que 

funciona como tópico ou palavras-chave  de um conteúdo  tweetado,  possibilita  a 

todos os usuários acompanhar a discussão de um tema e pode ajudar a disseminar 

uma promoção, os serviços e produtos ofertados pela empresa, podendo torná-los 

um dos assuntos mais comentados no Twitter. A Claro utiliza esta ferramenta como 

uma estratégia para que os tweets do @ClaroRonaldo ganhem abrangência.

A Hashtag é uma ferramenta importante para as empresas, porque elas são 

uma maneira de sintetizar e disseminar o conteúdo por meio de uma única palavra, 

além de facilitar a divulgação dos  tweets.  Se uma Hashtag for muito  tweetada  ela 

pode ir para os Trending Topics (TT’s), os tópicos mais debatidos em determinado 

momento,  que  permite  que  as  mensagens  mais  comentadas  pelos  usuários  do 

Twitter possam ser visualizadas nos TT’s, assuntos mais comentados do país ou do 

mundo.

Tem-se  como  exemplo,  a  hashtag #vaicorinthians,  promovida  no  perfil 

@ClaroRonaldo, do tweet do dia 28 de Julho, que foi utilizado para exaltar o assunto 

e tornar aquele um dos mais comentados no Twitter .

No mês de Julho existem poucas  hashtags no perfil @ClaroRonaldo, todas 

utilizadas para exaltar o conteúdo e disseminar a informação. 

Os  Tweets  do  @ClaroRonaldo  também utilizam de  encurtadores  de  links, 

como o Bit. ly, para tweetar textos longos, imagens e vídeos.
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No tweet do dia 26 de Julho, Ronaldo tweeta a hashtag #nonodigito e o link 

do blog da Claro por meio do encurtador de link: bit.ly. O Blog da Claro possui mais 

informações referentes ao “nono digito”. 

Figura 17- Tweet realizado no dia 26 de Julho
Fonte: http:// twitter.com/ClaroRonaldo

A hashtag #nonodigito é um conteúdo de interesse de todos os usuários. A 

informação prega que todas as ligações para o DDD 11 ganharam o digito nove 

antes  dos números.  Neste  caso,  o  uso da  hashtag é  uma forma de espalhar  o 

conteúdo  e  atrair  a  atenção  dos  usuários  para  a  operadora.  Provando  que  a 

operadora da importância aos assuntos tratados atualmente pela sociedade.

Como abordado nos capítulos anteriores, o  comportamento do consumidor 

pode ser influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos.  Uma 

forma de tratar desses assuntos é por meio do RT e das hashtags, promovendo um 

evento ou uma promoção no Twitter e assim, atrair o novo consumidor, muito mais 

interativo e participativo.

No dia 19 de Julho Ronaldo tweeta sobre o novo concurso cultural da Claro. 

Foram escolhidos os usuários que tweetaram as frases mais criativas com o uso da 

hashtag #loucospormusica, eles ganhariam um ingresso para o SPMixFestival.
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Figura 18- Tweet realizado no dia 19 de Julho
Fonte: http:// twitter.com/ClaroRonaldo

Neste caso, a estratégia é fazer com que os interessados em participar do 

concurso cultural  divulgasse  o  conteúdo promovido pela  operadora  por  meio  da 

hashtag  #loucospormusica.  A  operadora  ganhou  a  divulgação  do  concurso  e  a 

valorização da sociedade.

Na análise feita no mês de Julho os  tweets do @ClaroRonaldo, não utilizou 

muitas  hashtags, embora que  a #loucospormusica, #vaicorinthians e #nonodigito 

funcionaram como estratégias eficientes de marketing digital, tratando de assuntos 

de interesse da sociedade e contribuindo com a divulgação da marca,   além de 

contribuir com relacionamento da empresa com os consumidores.

4.4.3 DM – Direct Messenger

Uma estratégia de marketing no Twitter é o envio de DM’S para os usuários, 

uma mensagem direta que torna o tweet mais pessoal. Conforme Telles (2011) as 

empresas  também  devem  tomar  conhecimento  da  importância  das  Direct  

Messenger (DMs). Conforme o autor elas tem o poder de tornar a empresa intima do 

consumidor.

No tweet do dia 19 de Julho, o próprio Ronaldo parabeniza os ganhadores da 

promoção #loucospormusica, e avisa que entrará em contato com todos por DM, 

uma forma de fazer com que o usuário sinta-se privilegiado, e a empresa ganhe a 

confiança do mesmo. 
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Segue imagem do tweet do dia 19 de Julho:

Figura 19- Tweet realizado no dia 19 de Julho
Fonte: http:// twitter.com/ClaroRonaldo

Além de aproximar  a  empresa do consumidor,  as  mensagens diretas  são 

utilizadas em situações na qual  a  empresa tenha necessidade de conversar  em 

sigilo com seus clientes, sejam reclamações ou outros assuntos que não interesse a 

todos os seguidores. Como afirma Spyer et.al (2009 p.22), as DMs servem para que 

a empresa possa falar com um usuário sem que os outros “escutem”. 

Na análise do perfil @ClaroRonaldo realizada nos tweets do mês de Julho,  o 

tweet do dia 19 de Julho foi o único a abordar o uso de DM como estratégia de  

Marketing 3.0 da operadora Claro no Twitter, na qual a empresa busca aproximação 

com os seus seguidores.

No  mês  de  Julho,  pode-se  perceber  que  a  empresa  procura  manter  um 

vinculo com seus usuários por meio de DMs. Essa análise foi possível pois Ronaldo 

divulgou que iria utilizar essa ferramenta por meio de um  tweet, deixando claro o 

interesse da operadora em manter uma aproximação com seus seguidores.

As mensagens enviadas por Ronaldo são privadas, por isso não poderão ser 

utilizadas nesta pesquisa. No entanto, pelo tweet de Ronaldo do dia 19 de Julho, foi 

diagnosticado  o  uso  de DM pela  operadora  como uma estratégia  de  marketing, 

implicando positivamente na credibilidade da marca.

4.4.4 Twitpic
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A  Twitpic é  uma  ferramenta  do  Twitter utilizada  nos  tweets do 

@ClaroRonaldo. O aplicativo foi utilizado por Ronaldo para publicar imagens de sua 

vida pessoal, ou de eventos que ele participou.

No tweet do dia 15 de Julho, como mostra a figura a seguir, Ronaldo postou 

por meio da  Twitpic uma imagem dos seus quatro filhos e comenta: “Não existe 

coisa melhor no mundo do que ver meus filhos juntos!”.

Figura 20- Tweet realizado no dia 17 de Julho
Fonte: http:// twitter.com/ClaroRonaldo

Um conteúdo postado na Twitpic proporciona a união entre texto e imagem. 

No  tweet do dia 17 de Julho Ronaldo uni o texto falando da importância da sua 

família com a imagem de seus filhos. O Jogador cita uma entidade muito valorizada 

pela  sociedade:  a  família.  Com  este  tweet,  o  jogador  garante  credibilidade  a 

operadora,  constatando  que  a  Claro  também aprecia  os  valores  familiares.   De 

acordo com Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), as marcas devem estar atentas as 

normas e os valores propostos pela sociedade. Assim, faz a operadora, tweetando 

assuntos de cunho social.

Durante a análise, foram encontradas apenas duas postagens com o uso da 

ferramenta  Twitpic.  Ronaldo  posta  quase  todas  as  suas  imagens  por  meio  do 

aplicativo  Instagram,  encontrado  em  iPhones ,  assim,  Ronaldo  pode  passar  a 

impressão de que está postando conteúdos via  celular  para provar  que também 

utiliza os serviços da internet da Claro, agregando ainda mais valor a operadora. 

  Nota-se que estratégia de marketing utilizada pelo perfil @ClaroRonaldo por 

meio  da  ferramenta  Twitpic,  foi  com  intuito  de  agregar  emoção  ao  conteúdo  e 

conseguir atrair a atenção dos usuários para a marca por meio de assuntos pessoais 

da vida de Ronaldo.
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Conclui-se  que  as  ferramentas  utilizadas  pelo  @ClaroRonaldo  no  mês  de 

Julho foram o uso de  Hashtag, RT’s, encurtadores de  links,  Twittipc e Mensagem 

direta (DM), que funcionaram como estratégias de marketing digital na abordagem 

do  marketing  3.0,  na  medida em que promovem uma interação entre  usuário  e 

Marca como meio de colaboração de um para muitos.

Dentre as ferramentas citadas a mais utilizada foi o RT (retweet), que teve 

como principal função a divulgação dos conteúdos tweetados pelo @ClaroRonaldo, 

na  pessoa  de  Ronaldo.  Embora  as  demais  ferramentas  não  tenha  sido  muito 

utilizadas,  a  operadora  Claro  consegue  garantir  boas  estratégias  de  marketing 

dentro  do  Twitter,  na  medida   que  consegue  formar  relacionamento  com  seus 

seguidores. 

É evidenciado nas análises  que a nova onda de tecnologia,  bem como a 

expansão  das  mídias  sociais,  trouxeram mudanças  na  forma  de  relacionamento 

entre consumidor e empresa.  Quanto ao uso das estratégias de marketing digital e 

aos valores construídos no Twitter pelo perfil @ClaroBrasil, nota-se que o perfil não 

é apenas corporativo, pois trás consigo a interatividade de Ronaldo, por meio de 

conteúdos informativos, que ganham repercussão através do uso das ferramentas 

da própria mídia social.

 Entende-se  que  a  operadora  claro  acompanhou  o  avanço  do  Marketing, 

valorizando assuntos de cunho social e temas diversificados, ouvindo e atendendo 

as necessidades do consumidor,  que por sua vez compartilham a ideia proposta 

pela  empresa.  Com tudo,  nota-se  por  meio  das análises,  que as  estratégias  de 

marketing digital da empresa no Twitter obtiveram resultados positivos.

98



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para compreender as análises do perfil @ClaroRonaldo fez-se necessário um 

estudo sobre o marketing desde o seu principio, até o marketing digital, presente no 

cenário atual. 

Pode-se  perceber  que  a  tecnologia  foi  a  propulsora  por  toda  a  mudança 

decorrente no marketing, tornando-o centrado apenas no produto, logo depois ao 

cliente e, por conseguinte, nos valores humanos.

Com a  internet,  o  consumidor  teve  a  oportunidade  de  conhecer  produtos 

diferenciados, além de discutir sobre as empresas e seus respectivos produtos e 

serviços. Em suma, o cliente conectado se torna mais ativo e corporativo. Em busca 

de manter uma aproximação com esses clientes as empresas passaram a utilizar o 

marketing digital com mais frequência.  

O marketing digital  transformou a forma de comunicação entre empresa e 

cliente. Anteriormente a interação era uma espécie de transação do tipo um para 

um,  passando  para  um  relacionamento  de  um  para  um,  e  com  a  era  do 

compartilhamento se torna colaborativa, ou seja, de um para muitos.

As novas tecnologias foram as responsáveis por tantas mudanças, as mídias 

sociais transformaram a forma de interação entre empresa e cliente, em que antes 

se estabeleciam “conversas”  entre consumidores e empresas,  e  atualmente,  são 

criados “relacionamentos”.

Essas transformações podem ser vistas nas organizações, que conectadas às 

mídias sociais, acompanham o dia a dia de seus clientes, e conseguem entender o 

que  necessitam  para  manter  uma  comunicação  direta  e  eficaz  com  os 

consumidores,  diagnosticando  que  devem  criar  um  relacionamento  entre  ambos 

para conseguir a fidelização do cliente.

Nota-se que por  meio de estratégias  de marketing  nas mídias  sociais,  as 

empresas  podem  agregar  valor  a  marca,  e  assim,  promover  a  fidelização  e 

prospecção de um novo cliente, o mesmo acontece com a operadora Claro Brasil no 

Twitter.

99



Foi  possível  compreender  que  a  mídia  social  Twitter possui  diversas 

ferramentas que o transformam em uma mídia social interativa, possibilitando uma 

diversidade de estratégias de marketing digital, devido a abrangência de tudo o que 

é comentado por meio de  tweets.  Frente a isto, qualifica-se o  Twitter como uma 

plataforma eficiente para exercer marketing digital.

Identifica-se  que  atualmente  existem  necessidades  das  empresas 

permanecerem  no  meio  digital  para  acompanhar  os  consumidores,  criando  um 

relacionamento com a sociedade e valorizando os laços sociais.

A  operadora  claro  é  uma  marca  de  grande  presença  nas  mídias  sociais. 

Nesse sentido, o perfil @ClaroRonaldo surge como uma estratégia de marketing no 

Twitter que une celebridade e marca, agregando o valor da celebridade a própria 

operadora.

A partir das análises dos  tweets do mês de Julho no perfil @ClaroRonaldo 

pode-se encontrar a utilização de várias estratégias de marketing digital no Twitter, 

como o design do perfil e os conteúdos abordados nos tweets feitos por Ronaldo.

Desta forma, Ronaldo consegue o respeito dos usuários, e os tornam mais 

íntimo da marca, formando um relacionamento entre empresa e cliente, mesmo não 

tratando de assuntos corporativos. 

A  interação  entre  o  ex-jogador  e  seus  seguidores  fez  com  que  os 

consumidores  tomassem interesse  sobre  os  assuntos  relacionados  à  operadora, 

interagindo sobre os acontecimentos da sociedade e o desempenho do produto ou 

serviço da Claro.

Além  de  assuntos  operacionais,  Ronaldo  também  informa  sobre  assuntos 

pessoais, ligados a família e ao esporte. A interação é uma das estratégias utilizadas 

pela operadora no Twitter.

Foram  identificadas  algumas  ferramentas  do  Twitter utilizadas  pelo  perfil 

@ClaroRonaldo como estratégia de marketing digital, como o uso de Hashtag, RT’s, 

encurtadores de links,  Twittipc e mensagem direta (DM),  que possibilitaram criar 

estratégias na abordagem do Marketing 3.0,  na medida em que promovem uma 

interação entre usuário e Marca como meio de colaboração de um para muitos.
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Percebeu-se  que  na  análise  do  Twitter da  Claro,  no  mês  de  Julho,  a 

quantidade de tweets diários não foram planejados, visto que o número de tweets 

diários diverge, contendo dias sem nenhum tweet. Mas, nota-se que o conteúdo foi  

estratégico  em  sua  diversidade,  conseguindo atrair  uma  grande  quantidade  de 

visualizações e compartilhamentos. 

É necessário ressaltar que a operadora Claro divide estratégias de conteúdo 

por meio de dois perfis no Twitter, o @ClaroBlog é responsável pelo atendimento ao 

consumidor, atendendo todas as dúvidas dos usuários, e o @ClaroRonaldo procura 

interagir com os usuários por meio dos tweets de Ronaldo, que aproxima a empresa 

dos consumidores e prospecta novos clientes.

Quando  Ronaldo  tweeta para  seus  seguidores,  ele  passa  informações 

referentes à operadora e ao seu dia a dia, enquanto isso, o consumidor aproveita a 

oportunidade para responder os  tweets de Ronaldo fazendo questionamentos, por 

meio de replies, sobre a qualidade dos produtos e serviços da operadora, que como 

visto, nos mês de Julho não foram respondidos pelo perfil @ClaroRonaldo.

O estudo baseado em Kotler, Kartajaya e Setiawan (2010), faz entender que o 

marketing 3.0 é utilizado pela operadora Claro Brasil, que procura interagir com os 

seguidores  utilizando  as  ferramentas  do  Twitter, valorizando  assuntos  de  cunho 

social e temas diversificados, ouvindo e atendendo as necessidades do consumidor,  

que por vez compartilham a ideia proposta pela empresa.   

Apesar  das  novas  estratégias  de  marketing,  as  táticas  tradicionais  ainda 

possuem relevância.  As empresas continuam definindo o seu público, segmentando 

o mercado, definindo posicionamento e construindo a marca em torno do produto.  

Conforme analisado no perfil @ClaroRonaldo, as estratégias de marketing da 

operadora Claro, se baseiam no uso da celebridade Ronaldo como representante da 

marca no  twitter,  o ex-jogador se encarrega de todas os conteúdos postados.  O 

próprio design do perfil  @ClaroRonaldo apresenta informações da empresa, mas 

não  deixa  de  ser  uma  página  pessoal  de  Ronaldo,  contendo  a  imagem do  ex-

atacante. 

Por meio do  Twitter,  Ronaldo consegue interagir  com os seus seguidores, 

ganhando intimidade através de palavras específicas, e com a ajuda da ferramenta 

DM, no envio mensagens privadas.
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Os  tweets de  Ronaldo  tornam  os  produtos  e  serviços  da  marca  muito 

comentados no  Twitter,  em sua maioria  são de caráter  informativo,  de interesse 

geral,  atingindo  a  todos  os  públicos  de  diferentes  níveis  sociais.  A  maioria  dos 

conteúdos tweetados no perfil @ClaroRonaldo passam emoção e credibilidade para 

a marca por meio de texto e imagens da vida de Ronaldo. 

Utilizando as ferramentas ofertadas pelo Twitter, os tweets da Claro  ganham 

tráfego  e  o  compartilhamento  boca  a  boca  dos  usuários,  sejam com conteúdos 

institucionais, promocionais ou informativos. 

Como resposta a problemática da pesquisa, conclui-se que a operadora Claro 

faz bom uso do Twitter  por meio de conteúdos específicos, ferramentas e tipos de 

mensagens,  provando que o  Twitter é  uma fonte eficaz  de marketing  digital,  na 

perspectiva do marketing 3.0 de Kotler, kartajaya e Setiawan (2010). 

Tem-se  como  aprendizado,  que  os  profissionais  de  marketing  devem 

conhecer melhor o ambiente virtual das mídias sociais, para assim modernizar as 

estratégias do marketing existentes.  Estima-se que este estudo poderá contribuir 

com a  análise  de  outros  perfis  do  Twitter para  um maior  entendimento  do  uso 

corporativo das mídias sociais.
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