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Resumo

O objetivo desta TCC foi realizar uma análise dos canais de mídia social e propor
recomendações para a integração de empresas de turismo quando dão entrada no
mercado brasileiro. Como metodologia de pesquisa foi realizado um estudo da
literatura e uma pesquisa com especialistas.
A primeira parte é uma projeção para o cenário brasileiro e é baseado em um questionário online. Especialistas Internacionais foram consultados sobre as Mídias Sociais atuais e suas perspectivas. Esta será ligada com a abordagem estratégica
para a entrada nesse mercado, apontado na segunda parte deste trabalho. Na parte
final, são estabelecidos o estudo empírico, a apresentação dos resultados e conclusão.
A pesquisa mostra o uso da mídia social como uma nova abordagem estratégica pode
proporcionar uma contribuição valiosa para a entrada de mercado, fidelização e comunicação com os clientes, promoção de vendas e aquisição de novos clientes.
Em resumo, pode-se afirmar que o uso da mídia social foi identificado claramente
como uma estratégia promissora e de futuro para as empresas de turismo.

Palavras-Chave: empresas de turismo, mídia social, futuro, mercado
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Abstract

The objective of this thesis was to conduct an analysis of social media channels and
propose recommendations for the integration of tourism companies when entering
the Brazilian market.
The first part is a projection for the Brazilian scenario, is based on an online questionnaire. Multi international social media managers were asked about the Social Media
Presents and Perspectives. This will be linked with the strategic approach for entry to
that market, pointed out in the second part of this work. In the final part, the empirical
study, the presentation of the results and the conclusion is established.

Research shows that using social media as a new strategic approach can make a
valuable contribution to market entry, customer loyalty and communication, sales promotion, and acquisition of new customers. In the summary is published, the use of
social media was clearly identified as a promising and future strategy for tourism companies.

Key words:
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1. INTRODUÇÃO

"É mais importante saber para onde se vai do que saber de onde se vem."
- (Lucius Annaeus Seneca)

Com 8,5 milhões de quilômetros quadrados e mais de 200 milhões de habitantes, o
Brasil é o quinto maior país, em termos de área, do planeta. O maior reservatório de
água doce e uma variedade de recursos tornam o país único em termos de condições
naturais.

O Brasil é um país de superlativos.

Quando uma empresa segue uma estratégia de internacionalização (aqui referida
como entrada de mercado), seu desejo é saber e entender como o cenário vai se
desenvolver a longo prazo. Apenas quando a empresa consegue detectar precocemente mudanças e evoluções é possível se preparar e tomar as medidas adequadas.
Para reconhecer estas tendências de desenvolvimento estrategicamente relevantes
em termos de previsão, as empresas criam projeções.
Essa projeção determinam os eventos futuros com base em procedimentos objetivos, baseados em teorias e principalmente em observações do passado.
Essa projeção é um recurso importante para elaborar o futuro da empresa. Esses
planos detalhados devem ser atualizados constantemente e adaptados à evolução
dos parâmetros econômicos e políticos.
Essa projeção juntamente com os procedimentos objetivos e o conhecimento
aprofundado, são o ponto de partida para a entrada de mercado. O uso da mídia social
como uma nova ferramenta cria uma mudança de paradigma no turismo e abre um
"novo mundo" de possibilidades.
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Na primeira parte deste trabalho, serão discutidas as bases para o desenvolvimento
do tema proposto e as informações sobre a situação atual do Brasil. Na parte seguinte,
será mostrada a relação com as mídias sociais. Na parte final, serão estabelecidos o
estudo empírico, a apresentação dos resultados e a conclusão.
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2. Visão geral
A análise do setor empresarial e, principalmente, as projeções são componentes fundamentais da entrada de mercado. Para isso, é necessário buscar, coletar, processar
e interpretar as informações disponíveis e relevantes.

2.1 Fatores de influência
Como ponto de partida útil para a análise do setor externo da empresa e das forças
motivadoras, estabeleceu-se a ANÁLISE PESTEL. Por meio desta análise, podem ser
definidos os aspectos políticos (Political), econômicos (Economical), sociais (Social),
tecnológicos (Technological), jurídicos (Legal) e ambientais (Environmental) como as
variáveis de influência mais importantes.

Figura 1: Análise de PESTEL

Fonte: Accounting College UK 2014 – Journal Online

O uso da análise PESTEL provou ser no passado o método ideal para consideração
holística das oportunidades e dos riscos externos. Os resultados são, muitas vezes,
incluídos posteriormente em uma Análise SWOT.
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Por isso, os tomadores de decisão devem ter cuidado para que sejam utilizadas
fontes de informação relevantes na realização da análise PESTEL.
Como em qualquer análise, esta é "apenas" um reflexo do momento, com base no
conhecimento atual de seus realizadores. Idealmente, a observação do setor deve ser
repetida em intervalos de tempo regulares.
A figura a seguir mostra, basicamente, os determinantes do mercado que devem ser
desenvolvidos e compreendidos pelos investidores nacionais e internacionais, a fim
de serem bem-sucedidos:

Figura 2: Fatores do Mercado.

Fonte: KPMG,2012.
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3. Análise política
"Ordem e Progresso", um lema político do positivismo. Ter uma atitude positiva
perante a vida é um sentimento muito forte no Brasil, mas, na verdade, a vida no Brasil
está sujeita à flutuações mais ou menos significativas em muitas áreas. O
planejamento e a implementação de projetos para melhorar a situação geral, por exemplo, avança muito lentamente.

Depois de anos de caos político e de conflitos entre democratas e o Exército, a expectativa de "ordem" prevalece novamente em grande parte da política brasileira desde
as eleições democráticas em 1989. O país conta com uma estrutura democrática lenta,
mas eficaz, e tem há mais de 25 anos uma república federal democrática com separação de poderes e instituições políticas estáveis.
As reformas econômicas e de abertura para o mercado internacional beneficiam o
Brasil imensamente até hoje. A introdução do Plano Real, em que a moeda nacional
foi igualada ao dólar americano, conteve a hiperinflação, que chegou a mais de
dois mil per cento ao ano. Com um programa de privatização de 100 bilhões de
dólares das empresas estatais e a supressão gradual das medidas protecionistas,
a economia brasileira se estabilizou e atraiu mais e mais investidores internacionais.
Casos de corrupção aparecem frequentemente e dão uma má impressão da política
brasileira. Nos meios de comunicação a verdade e a mentira andam bem próximas, e
é difícil para quem está de fora saber diferenciar. No Brasil, são praticamente inexistentes os meios de comunicação e noticiários independentes, e por isso deve- se
buscar informações de diferentes fontes nacionais e internacionais.
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3.1 O mercado
O Brasil está atrasado em termos de infraestrutura, educação, reformas estruturais e,
especialmente, no uso dos recursos estatais. Um dos maiores desafios para o Brasil
emergente é progredir e impor as reformas macroeconômicas adequadas.
A Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 exigiram muito investimento,
e grandes projetos de infraestrutura foram realizados. Em muitos lugares, tem sido
criticado o desperdício de dinheiro dos contribuintes, mas alguns projetos contribuíram
grandemente para a melhoria da qualidade de vida. Atualmente, o Brasil está em uma
situação econômica difícil, o que, no entanto, parece ser uma situação permanente de
crise, em se tratando do país. A maioria dos brasileiros sabe, no entanto, lidar com
isso e tenta tirar o melhor desta situação já conhecida.
Um dos bancos de investimento líderes no mundo, conhecido como Goldman Sachs
Group,1prevê que o Brasil se torne a quinta maior economia do mundo entre 2014 e
2024.
Depois de China, Índia, EUA e Indonésia, o Brasil é o quinto país mais populoso do
mundo, com 208 milhões de habitantes, formando assim um volume de mercado
enorme e que deve crescer para 228 milhões até 2030.
Se olharmos para o produto interno bruto crescente per capita, segundo dados do FMI
(2016: US $ 8,649), este é um mercado gigantesco.
A terra do Amazonas é uma das maiores exportadoras de matéria prima do mundo.
No entanto, o desenvolvimento econômico do Brasil sempre foi correlacionado com a
evolução dos preços mundiais de alimentos.
Os principais produtos agrícolas exportados são café, açúcar, frango, carne, madeira
e suco de laranja. Além disso, há a extração de matéria-prima industrial, como minerais, metais, energia hidrelétrica e petróleo.

1 Goldmann Sachs Group - Banco de investimento global e de negociação de valores
2

mobiliários de empresas com sede na cidade de Nova York
A vantagem que uma empresa tem quando ele aparece pela primeira vez no mercado
com um novo produto ou serviço
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Em 2007/08, foi descoberta uma reserva de petróleo gigantesca na costa brasileira,
que corresponde a uma área de metade do tamanho da Arábia Saudita, localizada no
fundo do mar nos estados de Rio de Janeiro e São Paulo.
A República Popular da China é considerada um importante parceiro comercial e,
portanto, o maior mercado de venda de matéria-prima. Um esforço importante do Brasil é manter no futuro uma relação estável com a China, já que existe uma grande
dependência do mercado asiático.
3.2 A economia
A inflação foi um problema no passado do Brasil, como descrito na parte política. No
final de 2016 a inflação estava estabilizada em torno de 5% . Entretanto, questões
políticas internas desestabilizaram, ainda que sensivelmente3, a taxa percentual da
inflação no país. Isso significa que a taxa básica de juros da época, que era de 10,25%
(em dezembro de 2016) tornaria a subir para conter a inflação.
De acordo com a Comissão de Crescimento do Banco Mundial, cada país em desenvolvimento deve investir cerca de 25% do seu PIB, dos quais 7% devem ser em infraestrutura, para continuar crescendo. O nível de investimento do Brasil é de 20%,
dos quais 0,1% vai para projetos de infraestrutura.
Cerca de 60% do transporte de mercadorias é feito pelas estradas, e apenas 20% por
ferrovias. Até agora, apenas 15% das estradas do Brasil são asfaltadas, embora tenha
havido um aumento de 23% nos últimos 15 anos. Um caminhão brasileiro tem, em
média, 14 anos de idade, tornando o transporte perigoso e demorado, o que afeta a
produtividade do país.
Para recuperar o atraso em termos de infraestrutura, foi lançado em 2007 o
programa de "Aceleração do Crescimento" 47 (Programa Aceleração do
Crescimento 2007- 2010). Neste programa, 334 milhões de dólares de investimento
estatal e privado foram utilizados na criação de projetos de infraestrutura em todo o
país.
3.3 Índices no Brasil
O Brasil tem uma economia com potencial de crescimento. O PIB da maior economia
da América Latina encolheu em 3,6 por cento no ano passado. Já em 2015 tinha marcado 3,8 por cento negativos. Para o ano de 2016, o Fundo Monetário Internacional
(FMI) espera um crescimento de 0,2 por cento no Brasil.

3 https://de.statista.com/themen/1268/brasilien/
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4. Análise social
O maior país da América do Sul tem 206 milhões de habitantes de diferentes origens
étnicas e faz fronteira com dez países. Há problemas com o tráfico de drogas e de
armas, principalmente nas favelas, áreas pobres das metrópoles. No entanto, apesar
das diferentes culturas e religiões, não há movimentos terroristas nem envolvimento
em qualquer conflito armado. Com a união aduaneira do Mercosul, o Brasil5 mantém
boas relações com seus vizinhos, simplificando as relações comerciais.
Devido às altas taxas de inflação do passado, os brasileiros tendem a ser consumistas
e a pouparem pouco. Além disso, o financiamento de empréstimos no Brasil representa atualmente apenas a 2% do PIB, uma quantia baixa se comparada ao México
(9%) ou aos EUA (89%).

Diferenças regionais entre Norte e Sul:
Embora o governo tenha deixado engatilhados vários pacotes de reformas para impulsionar a economia da região Norte, tradicionalmente mais pobre do país, esta continua atrasada, se comparada à região Sul, em áreas como educação, saúde e infraestrutura.

Os principais centros econômicos ainda estão nas regiões e no entorno de São Paulo,
Rio de Janeiro e Brasília, enquanto o Norte vive basicamente da agricultura e do varejo. Consequentemente, 95% das empresas estrangeiras estão localizadas no Sul do
país.

Com o programa social "Bolsa Família" o governo apoia a formação básica das crianças brasileiras. Apenas 35% de todas as crianças terminam o 5º ano do ensino
fundamental, de acordo com a UNICEF, e 88% das crianças acima de 15 anos sabem
ler e escrever.

5

Acordo de Livre Comércio entre Estados sul-americanos desde 1999
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A diferença regional também se reflete na área de educação: 2/3 de todas as
universidades estão localizadas na região sudeste.
O País possui o maior nível educacional do que em outros países do BRICS 6, no entanto, vai demorar muito tempo para melhorar a qualidade das universidades públicas.
A princípio, haverá mão de obra com boa formação disponível às empresas.

Em termos de pesquisa e desenvolvimento, o Brasil é a economia mais avançada da
América do Sul. Entretanto, como visto na seção anterior, há uma grande necessidade
de recuperação quando o assunto é educação. Isto afeta, obviamente, o caminho para
o desenvolvimento tecnológico do país.

No futuro 1,5% do PIB deverá ser investido na produção e no desenvolvimento. O
foco será as principais indústrias de TI e telecomunicações, que também definem
futuros mercados lucrativos. Além disso, planejam-se incentivos fiscais para as
empresas que incentivam as pesquisas e o desenvolvimento.

6

BRICS - Associação de economias emergentes (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul)
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5. Perspectiva Jurídica
"Um dos problemas é o sistema tributário complexo. Pagamos impostos sobre as exportações de serviços. Qualquer um que constrói uma fábrica paga impostos antes do
primeiro produto ser produzido. O Brasil é um paraíso para os advogados fiscais. Outro
problema é a burocracia. Ainda são encontrados até hoje resquícios da época colonial:
certidões, selos para todo tipo de aprovações. Atualmente, pode-se fundar uma empresa em 15 dias na cidade de São Paulo, mas são necessários 150 dias para fechála."
(Luis Fernando, diretor executivo da Brasil Foods LTD)

Como podemos ver pelo comentário acima, o Brasil tem um sistema jurídico extenso
e complexo. De acordo com o Banco Mundial e a Transparência Internacional, 7 este
sistema jurídico fraco e ineficiente, que também inclui o direito fiscal e trabalhista complexo, assusta muitos investidores. Questões jurídicas demoram, em muitos casos,
vários anos ou são ignoradas. Por isso, as empresas evitam qualquer tipo de disputa
legal e tentam resolvê-las de uma maneira diferente.

5.1 Burocracia
A burocracia no Brasil é extremamente confusa e complicada. O país é volátil e complexo. Além disso, funciona de maneira altamente ineficaz. O registro legal de uma
patente pode demorar até dez anos, por exemplo.
Mais de 40% das importações precisam de certificados de importação específicos, e
a solicitação oficial pode levar mais de um ano. Além disso, existem direitos de importação elevados sobre uma variedade de produtos

7

Organização não-governamental internacional com sede em Berlim, a finalidade da associação é o
ideal de caridade em todo o mundo, luta contra a corrupção e a prevenção de crimes relacionados com
a corrupção.
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tributáveis que se tornam proibitivos para grande parte dos brasileiros (por exemplo,
indústria automotiva).

6. Análise ambiental
O país da Amazônia abriga uma riqueza ecológica incrível: 1/5 de água doce da Terra,
uma variedade de animais raros e a maior floresta contínua do mundo. No entanto, os
pulmões da terra, como são chamados, estão em perigo. Todos os anos uma grande
parte deste ecossistema único desaparece pela exploração excessiva. Embora a política brasileira tenha dado início a programas ambientais, dá-se mais ênfase no desenvolvimento econômico do que à preservação do meio ambiente.

7. Relação com as mídias sociais
Entende-se por revolução da Web 2.0 as alterações estruturais do modelo de comunicação na sociedade. Até alguns anos atrás, a internet era essencialmente um meio de
informação. Hoje ela se concentra cada vez mais nos contatos sociais e é considerada, muitas vezes, como uma base de critérios de decisão dos serviços de turismo.
Até recentemente, as empresas ou equipes de vendas enviavam suas mensagens
pelos canais de comunicação tradicionais aos seus clientes. Hoje, cada cliente pode
obter informações na internet pelos blogs ou pelas redes sociais e ser, ao mesmo
tempo, receptor e transmissor.
Dessa forma, as empresas de turismo precisam repensar sua estratégia, pois os clientes participam mais ativamente do processo de comunicação do que há alguns anos
(Mühlenbeck & Skibicki, 2008).
Por isso, os aplicativos de mídia social são uma ferramenta indispensável no marketing. Um bom aplicativo oferece aos hotéis e às empresas de turismo um enorme potencial para se apresentar na web de forma convincente e autêntica, além de atrair
novos clientes, sem sobrecarregar o orçamento. As empresas que
8

ignorarem o marketing de mídias sociais e os aplicativos da Web 2.0 irão se arriscar
a não criar uma imagem positiva, e, em caso de ressonância negativa, que pode se
espalhar muito rapidamente na "internet em tempo real", não terem como corrigir.

18

As mídias sociais não são mais uma tendência, e sim uma nova realidade. A questão
não é mais se as mídias sociais devem ser integradas às empresas de turismo, mas
sim que objetivos e estratégias devem ser seguidos para entrar no mercado.

8

Web 2.0 - O usuário não apenas consome o conteúdo, ele também fornece conteúdo como um prosumer.
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8. Perguntas da pesquisa
Devido à problemática descrita, foram definidas as seguintes questões relevantes ao
presente trabalho:
Quais requisitos estratégicos e operacionais em relação às mídias sociais devem ser considerados?
Por quê as empresas precisam se adaptar para serem competitivas e confirmar a posição
de mercado?
8.1 Objetivo principal
As medias socias a serem tomadas, do ponto de vista de gestão, para ser bem - sucedido
e assegurar a competitividade.
Objetivos específicos
Descrever o cenário atual do ponto de vista tecnológico a fim de identificar as características principais dos negócios on-line.
Sistematizar os pressupostos teóricos das mídias sociais do ponto de vista estratégico, de marketing e de custos.

8.2 Conceitos de mídia social
A visão primária da empresa reflete-se nos objetivos de marketing estratégico (Meffert,
2008). Os objetivos estratégicos direcionados, definidos pela empresa matriz, são os
aspectos econômicos (quantitativos), como vendas, rendimentos, lucro, volume de
negócios, participação de mercado e a margem de lucros.
Os aspectos qualitativos e orientados ao cliente desempenham um papel fundamental
na definição dos objetivos, especialmente no marketing de serviços (empresas de turismo), como reconhecimento, imagem, satisfação do cliente, qualidade do relacionamento, fidelização e aquisição de novos clientes (Schweiger & Schrattenecker, 2009;
Meffert et al., 2008, Bruhn, 2009).
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No marketing de mídias sociais podem ser encontradas, por exemplo, as seguintes
formulações de objetivos como parte do planejamento estratégico (Hühnekens, 2010,
Mühlenbeck & Skibicki, 2008):


Gerar comentários e entradas interativas nas mídias sociais;



Aumentar o acesso ou o número de visitas de um site para tornar-se um
produto, serviço ou marca mais conhecido (reconhecimento de marca);



Aplicativos que posicionem um produto, serviço ou marca para construir uma
imagem positiva (gestão de reputação, imagem);



Aumentar os cadastros de boletins informativos, atividades de download do
produto ou informação sobre serviços, a fim de aumentar a interação entre a
empresa e o grupo alvo (qualidade do relacionamento);




Aumentar o número de "contatos", "amigos", "fãs" ou "seguidores" para
(aquisição de novos
Fortalecer a fidelidade dos clientes

clientes,

reconhecimento da marca);


Integrar funções de feedback (função de avaliação), para



Identificar os pontos fracos existentes ou ocultos (pesquisa de mercado);



Integrar as atividades de fidelização de clientes nos diversos aplicativos de mídias sociais, por exemplo, na forma de bonificações ou ofertas exclusivas (satisfação ao cliente, fidelização de clientes).

8.3 Fundamentação teórica e estratégica
Com base na definição de objetivos estratégicos, são elaboradas políticas de marketing globais e de longo prazo. O foco é a seleção de mercados e segmentos, bem como
a decisão sobre o tipo de marketing e a definição dos grupos-alvo (Meffert & Bruhn,
2006, Bruhn, 2009).
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Definição de mídia social
O termo "mídia social" é muitas vezes usado como sinônimo de Web 2.0, "rede social",
"conteúdo gerado pelo usuário" (UGC, da sigla em inglês User Generated Content) ou
"social web", não há uma distinção clara ou definição para cada palavra na literatura.
Para tornar mais clara a terminologia, é necessário considerar o desenvolvimento da
mídia social nos últimos anos.

Os aplicativos de mídias sociais surgiram há cerca de 20 anos, com a criação de um
"open diary" (diário on-line) de Bruce e Susan Abelson. Naquela época, foi usado pela
primeira vez o termo "blog". A crescente disponibilidade da internet de alta velocidade
e o uso intensivo de blogs iniciou, a partir de 2003, a criação de sites de redes sociais
como MySpace (2003) e Facebook (2004).
O termo Web 2.0 aparece sendo usado pela primeira vez em 2004 por Tim O'Reilly e
descreve uma nova forma de sistemas de software (como wikis ou blogs) na internet,
que oferece aos usuários a oportunidade de compartilhar e divulgar informações de
forma participativa. A base da Web 2.0 é o conteúdo gerado pelo usuário (User Generated Content).

Portanto, mídia social é um conceito que permite a interação dos usuários entre si,
além de criar e exibir conteúdos de mídia individualmente ou em grupo. A integração
das mídias sociais na estratégia de comunicação de uma empresa permite a interação
e a troca de informações, opiniões, impressões e experiências, bem como a concepção e a criação ativa de conteúdo (Social Media Kompass, 2009). Fala-se de elementos característicos do "User Generated Content" nas mídias sociais, usado pela
primeira vez em 2005. Trata-se aqui de conteúdo criado exclusivamente pelo poder
criativo de usuários e acessíveis ao público (por exemplo, redes on-line, blogs, fóruns
da web e serviços de social bookmarking).
Pelo processo de UGC, criam-se as relações sociais entre usuários, e a fronteira entre
produtor e consumidor torna-se indefinida (Social Media Kompass, 2009). Como meios
de comunicação são usados elementos como fotos, textos, áudios e vídeos gerados
fora da plataforma e que podem ser compartilhados.
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Estratégia de mídias sociais
Segundo Brian Sollis, o marketing das mídias sociais chegou a um ponto, 9 em que os
especialistas consultados não precisam mais se perguntar se as mídias sociais devem
fazer parte da combinação operacional e estratégica, e sim como e em que canais
eles devem se posicionar e disseminar informações.
O desafio das empresas é integrar estrategicamente os aplicativos de mídia social
adequados ao plano de marketing.

Marketing de mídias sociais
O conceito de marketing de mídias sociais (em inglês: Social Media Marketing, SMM)
abrange a ideia básica de tornar o social (o grupo) útil ao marketing pelas mídias relevantes (aplicativos de mídias sociais). O SMM engloba as estratégias e as medidas
derivadas para o posicionamento das empresas nas redes sociais de forma bem-sucedida.
Por esta razão, o SMM pode ser definido como um processo que permite às empresas
anunciarem a própria marca em aplicativos de mídias sociais e atingir uma comunidade ampla. No centro disto está a comunicação bidirecional com diversas comunidades atuando como multiplicadores.
O objetivo do SMM é aumentar a atenção para um produto ou serviço na internet
(geração de tráfego no próprio site) e melhorar a reputação digital da marca (fortalecer
o reconhecimento da marca entre os clientes). Assim como receber o valioso feedback
dos clientes e assegurar tópicos de discussão no aplicativos de mídias sociais (Weinberg, 2010).

9

Levando especialista em mídia social, Que em publicou 2010 Livro: Mídia Sociais Aplicado diária Vida
em SUA
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Vantagens do marketing de mídias sociais
Os elementos a seguir demonstram o impacto positivo das mídias sociais como parte
do marketing estratégico (Mühlenbeck & Skibicki, 2008, Weinberg, 2010), a saber:
 gera acessos (tráfego) em sites;
 auxilia no estabelecimento e manutenção da gestão de reputação da marca);
 aumenta o reconhecimento de uma marca (Brand Building);
 influencia diretamente a classificação nas ferramentas de busca (otimização
SEO10);
 pode aumentar a satisfação do cliente e, assim, levar à maior disponibilidade em
pagar por parte dos clientes;
 fornece uma contribuição valiosa para a pesquisa de mercado;
 fortalece a lealdade do cliente em integração social (Customer Relationship Management);
 aumenta a capacidade de concorrência;
 integra os clientes diretamente no processo de desenvolvimento de produtos e
serviços (pesquisa de mercado). - ajuda nas vendas (Sales).

8.4 Classificaçãoes
A variedade de aplicativos de mídias sociais são apresentadas na obra "The Social
Media Conversion Prism", de Brian Solis, em um modelo de estruturação. O prisma
mostra o portfólio de aplicativos de mídias sociais com todos os canais de conversação
relevantes e aplicáveis em mídia social.

10

Otimização dos mecanismos de busca
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Figura 3: Prisma de conversão de mídia social.

Fonte: Ethority (2016). Social Media Conversion Prism de Brian Solis

Do presente "Conversion Prism" podem ser distinguidos aplicativos de mídias sociais
de comunicação e relacionamento, de conteúdo e virtuais tridimensionais, de acordo
com o tipo de "User Generated Content", que serão descritos em mais detalhes a
seguir:

1) Aplicativos de comunicação e relacionamentos:
Nos aplicativos de "relacionamento", as chamadas redes sociais, os usuários
podem se conectar com outros usuários em uma plataforma e compartilhar
novidades em sua própria rede.
As redes sociais podem ser vistas como um fórum de uma comunidade on-line (Social
Media Kompass, 2009, Boyd e Ellison, 2007). Essas redes sociais podem
existir para diferentes grupos

de interesse, por

exemplo, para comunidades

regionais, estudantes ou até mesmo destinos turísticos (Boyd & Ellison, 2007)
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Facebook, LinkedIn e a rede de negócios são alguns exemplos disso.
2) Aplicativos de conteúdo: Estes aplicativos auxiliam a implementação,
gestão, utilização e o intercâmbio de conteúdos diversos com base textual
e multimídia. Aqui, devido à grande variedade de aplicativos de conteúdo,
pode ser feita mais uma diferenciação:
a) Comunidades como Facebook e LinkedIn
b) Entretenimento e multimídia: os aplicativos oferecem aos seus usuários a
possibilidade de disponibilizar fotos e vídeos também para outros usuários. Os participantes podem, então, avaliar, comentar, recomendar e colocar um link. Alguns exemplos são os podcasts e os vodcasts e as plataformas de compartilhamento de mídia como YouTube e Flirck.
c) Informação: a vantagem dos aplicativos de mídias sociais é o uso em sinergia com as informações coletadas sobre diferentes temas. Exemplos disso
incluem as Wikis, blogs, microblogs (por exemplo, Twitter), Social Tagging
e Social Bookmarking (por exemplo, del.icio.us), plataformas de avaliação
e recomendação como HolidayCheck, TripAdvisor ou Qype.

3) Aplicativos virtuais tridimensionais: é possível a interação simultânea em mundos virtuais na forma as pessoas artificiais ou representações gráficas de uma pessoa "real".

São conhecidos como avatares que recebem uma personalidade do usuário e podem entrar em contato com outros avatares. Os mundos virtuais são baseados em
imagens virtuais tridimensionais do mundo. Second Life ou jogos de Second Life
como World of Warcraft (WOW) são alguns exemplos.
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8.5 Aplicativos de mídia social
Web blog
Os blogs virtuais são considerados a nova forma de publicação on-line. Há mais
de 150 milhões de blogs em todo o mundo (Eck, 2006). A apresentação em um
blog permite que o usuário publique tópicos específicos e informações atuais sobre
si mesmo.
Os leitores de blogs podem comentar sobre as publicações por áudio, texto ou
vídeo, discutir e colocarem o link em tempo real (Social Media Kompass, 2009,
Eck, 2006, Kaplan & Haenlein, 2010).
A seguir, serão descritas brevemente algumas vantagens do uso dos blogs virtuais nas mídias sociais:
a) Importância das ferramentas de busca: a importância dos blogs se manifesta,
entre outras coisas, nas ferramentas de busca on-line como o Google, pois nelas
os blogs aparecem cada vez com mais frequência como fontes relevantes de resultados. O motivo é a valorização da postagem de um blog pelos comentários,
discussões e links dos leitores (Eck, 2006, Alby, 2007).
b)

Formação de opinião: das discussões com interesses agregados nos blogs

surgem formadores de opinião sobre diversos temas, que podem representar oportunidades ou riscos para as empresas. É importante que as empresas observem e
participem de forma ativa no processo de formação de opinião virtual (Eck, 2006).
c)

Blogs aumentam a credibilidade: um blog corporativo (ou seja, um blog incor-

porado à empresa) acolhe o debate público de informações relevantes à empresa
e gera credibilidade junto aos clientes. O cliente se identifica como parte interessada da empresa (Eck, 2006). Além disso, um blog pode dar suporte ao cliente,
orientando-se diretamente às necessidades dos clientes (Eck, 2006, Kaplan &
Haenlein, 2010).
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d)

Blogs de imprensa: os blogs corporativos são frequentemente visitados por

jornalistas que usam o conteúdo para o seu trabalho de mídia. Para as empresas,
isso é uma oportunidade de passar informações atuais e conteúdo à mídia de
forma econômica (Eck, 2006).
e) Blogs como ferramenta de marketing: os blogs podem oferecer valiosas tendên-

cias de opinião dos clientes para os setores de comunicação e estratégia de
produção da empresa (Eck, 2006).

WordPress
WordPress é a ferramenta mais utilizada para a integração de blogs profissionais
e gratuitos às empresas (Hünnekens, 2010) e foi desenvolvido em 2001/2002 por
Michel Valdrighi. O aplicativo permite a criação gratuita de um blog, que funcionará
com um subdomínio em WordPress.com.
É considerado um sistema de gestão e comunicação de conteúdos em forma de
texto e imagens (Alby, 2007). É possível encontrar uma análise das publicações já
existentes de um blog sobre uma empresa ou marca em ferramentas de busca
como "Technorati" (www.technorati.com) (Braun, 2006) ou o Google Blogsearch
(www.blogsearch.google.com).

Social Bookmarking
Os sites de social bookmarking permitem que os usuários criem marcadores com
o conteúdo que acharem interessante e relevante (listas de favoritos ou bookmarks), disponibilizando palavras-chaves (tags) para compartilhar com outros
usuários (Content Sharing). Além disso, eles têm a vantagem de possibilitar o
acesso a marcadores pessoais de qualquer computador conectado à internet 11 . A
marcação com palavras-chaves (Tags) permite fazer uma busca do conteúdo

11

Os marcadores permitem salvar atalhos para suas páginas da web favoritas e aceder-lhes a
partir de qualquer lugar em segundos
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que foi disponibilizado por outros usuários ou empresas (Social Media Kompass,
2009, Weinberg, 2010). A seguir serão descritas algumas vantagens da utilização
dos serviços de Social Bookmarking nas mídias sociais (Emrich, 2008, Weinberg,
2010):
a)

Importância da ferramenta de busca: um site que tenha sido "marcado" muitas
vezes é considerado de alta qualidade pelas ferramentas de busca, ou seja,
através dos links para sites de Social Bookmarking, as empresas conseguem
uma melhor colocação (Page Rank) nas ferramentas de pesquisa.

b) A aquisição de clientes por meio do Social Bookmarking é uma forma de marketing dos sites na web. A conexão por meio de links determina o público- alvo, por
exemplo, ao colocar o link de um determinado grupo ou assunto. Dessa forma, os
aplicativos de Social Bookmarking representam uma contribuição valiosa para a
aquisição de novos clientes.

c) Critérios de avaliação para os clientes: a popularidade dos links de uma página
em sites de Social Bookmarking pode ter um impacto positivo na avaliação e no
processo de formação de opinião de usuários de uma determinada empresa ou
marca.

8.6 Midias sociais de Relacionamento
As redes sociais são aplicativos de relacionamento, onde os usuários se conectam
com outros usuários em uma plataforma virtual para compartilhar notícias e troca
de informações sobre uma pessoa ou sobre um tópico específico em sua própria
rede.
Nestas plataformas, indivíduos ou empresas criam perfis de usuário para se
apresentarem. As redes sociais englobam grupos de interesses variados (Boyd &
Ellison, 2007), por exemplo, comunidades regionais, de estudantes ou destinos
turísticos, e funcionam como o fórum de uma comunidade virtual, com base em
interesses semelhantes (Social Media Kompass, 2009, Boyd & Ellison, 2007,
Weinberg 2010).
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A seguir, serão descritas algumas vantagens da utilização das redes sociais em
mídias sociais (Weinberg, 2010, Hünnekens, 2009, S. 90):
a)

Fidelização do cliente: devido à pluralidade de características diferentes nas

redes sociais (por exemplo, enquete, fotos, vídeo, mensagens de status) e a possibilidade de criar uma página de publicidade (Fan-Page) para o seu próprio
negócio, as redes sociais se adequam muito bem às redes interpessoais e à construção de uma comunidade (Fans). Após construir uma base de clientes, as redes
sociais oferecem a possibilidade de alimentar a comunidade com programas específicos de fidelização de clientes.
b)

Criação e fortalecimento de uma marca: as redes sociais como o Facebook

promovem mensagens e marcas, uma vez que estas plataformas conectam pessoas com interesses semelhantes. Recomenda-se que as empresas criem um
Fan-Page que disponibilize informações sobre a empresa, ofertas de produtos e
serviços e materiais em vídeo e áudio.
c)

Comunicação em duas vias: as redes sociais oferecem ainda a comunicação

em duas vias, ou seja, a possibilidade de contatar os clientes em tempo real. Assim, elas promovem o diálogo e constroem relacionamentos duradouros com a
comunidade.
d)

Importância das ferramentas de busca: devido à grande variedade de recursos

(imagens, vídeos, notícias, links etc.) as redes sociais influenciam diretamente a
descoberta de uma empresa na Social Web.

8.6.1 Facebook
O Facebook, líder internacional entre as redes sociais, permite que seus usuários
compartilhem mensagens, comuniquem-se em tempo real pela função de batepapo (chat), publiquem fotos, vídeos, links e Blog-Widgets, bem como “curtam” e
“compartilhem” publicações de outros usuários (Grabenströer, 2009, Kaplan &
Haenlein, 2010).
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Ainda há possibilidade de se juntar a grupos de interesse ou formar seu próprio
grupo ou Fan-Page para empresas. Além disso, também é possível integrar outras
mídias sociais, como o twitterfeed do Twitter, ou outros sistemas de plug- in, como
YouTube ou Flickr, na sua própria página do Facebook (Hünnekens, 2009).
8.6.2 Twitter
O Twitter é um microblog (serviço de mensagens curtas com até 140 caracteres)
que alcança, segundos após a publicação de uma mensagem (os chamados
Tweet, ou seja, mensagens de texto curtas como um torpedo) um grande grupo de
pessoas ("Follower"), (Hünnekens, 2010, O´Reilly & Milstein, 2009). Com um Retweet, os usuários têm a possibilidade de encaminhar Tweets interessantes ou
úteis a outras pessoas ou recomendar a publicação (O´Reilly & Milstein, 2009, Social Media Kompass, 2009, Kaplan & Haenlein, 2010).
Além de ofertas especiais, promoções ou enquetes com clientes, informações atualizadas sobre a empresa ou relatórios ad hoc também podem ser enviados pelo
Twitter. A função das empresas é proporcionar aos seguidores mais benefícios
(valor agregado) do que o esperado (Hünnekens, 2010). A ferramenta de análise
Twitterdeck (www.tweetdeck.com) é considerada atualmente uma das ferramentas
mais apropriadas para se ter uma visão geral das mensagens (Tweets) e respostas
(Retweets) e gerenciar uma marca ou empresa, ou seja, enviar uma mensagem e
divulgá-la em outras redes sociais como o Facebook.

8.6.3 WhatsApp
Os usuários podem compartilhar pelo WhatsApp mensagens de texto, imagens,
vídeos e arquivos de som, bem como informações de localização, documentos e
dados de contato entre dois indivíduos ou em grupos.
O WhatsApp não é, ao contrário do SMS (torpedo) um serviço próprio das operadoras de celulares, ele utiliza o acesso à internet. O aplicativo faz parte do grupo
de programas de mensagens instantâneas das novas mídias sociais, em que os
usuários podem, como participantes ativos, gerar conteúdo, publicar mensagens
de status e, assim, fazer parte do mundo on-line. O requisito básico é uma conexão
à internet e um número de telefone celular para fazer o registro.
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8.7 Plataformas de compartilhamento de fotos e vídeos
Os serviços de compartilhamento de fotos e vídeos permitem que seus usuários
disponibilizem fotos e vídeos para que sejam vistos, comentados, recomendados
e encaminhados por outros participantes. Os portais de compartilhamento de fotos
e vídeos são uma ferramenta excelente de marketing de mídia sociais, pois aumentam, principalmente, o reconhecimento da marca (Social Media Kompass,
2009; Weinberg, 2010).
A seguir, uma breve descrição de algumas vantagens do uso de comunidades de
fotos e vídeos nas mídias sociais:
a) Emoções criam imagens em movimento e vídeos são considerados ideais para
a propagação de mensagens ou desencadearem o interesse por uma empresa ou
marca.
b) A transparência da marca e o empoderamento das fotos e vídeos de uma empresa ou marca possibilitam que o usuário veja os bastidores. Concursos de fotos
com temas específicos são ótimos para envolver ativamente o usuário na criação
do produto ou marca, e formar a própria comunidade. O usuário torna-se coprodutor e fortalece seu relacionamento com a empresa.
c) A relevância das ferramentas de busca como outro critério importante para o
uso do compartilhamento de fotos e vídeos no marketing das mídias sociais é a
marcação (Tagging) de imagens ou vídeos com palavras-chave sobre a empresa
ou marca, para apoiar o significado e a classificação nas buscas.

Flickr:
A plataforma www.flickr.com foi fundada em 2002 e atualmente é um dos maiores
arquivos de imagens da internet. Ao criar uma conta de usuário na empresa, é
possível carregar imagens privadas ou comerciais e compartilhá-las com seus
"amigos" ou na "Flickr Community". Na Flickr, ainda é possível organizar as
imagens por álbuns e marcá-las com Tags, tornando-as mais fáceis de serem encontradas e comentadas por outros usuários (Alby, 2008, Weinberg, 2010).
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YouTube:
A plataforma YouTube (www.youtube.com), criada em 2005 por três ex- funcionários do PayPal e adquirida pelo Google, permite aos usuários a visualização
e o upload de vídeos. Nesta plataforma são publicados filmes, vídeos de música e
também filmes caseiros seguindo a linha de conteúdo gerado pelo usuário para
diversos fins e sobre uma grande variedade de tópicos. Também no YouTube,
atualmente a plataforma líder de vídeos on-line, é possível classificar, comentar e
recomendar os vídeos e filmes. A força desta mídia está em transmitir emoções e
assim despertar o interesse para um determinado produto ou marca (Weinberg,
2010).

8.8 Plataformas de avaliação turística

As plataformas de avaliação têm atualmente grande popularidade entre os usuários. A maioria das plataformas oferece a possibilidade de publicar comentários,
incluindo imagem e vídeo, e torná-los disponíveis para outros usuários. Essas
plataformas desempenham um papel fundamental, principalmente no turismo, pois
permitem que um hóspede em potencial, por meio de avaliações positivas a uma
empresa, tenha segurança e confiança para tomar uma decisão.

A seguir, uma breve descrição de algumas vantagens do uso das plataformas de
avaliação nas mídias sociais:

a) Controle de riscos e potencialidades: as plataformas de avaliação têm um
grande potencial na formação de opinião. Enquanto uma avaliação negativa pode
ser um risco irreversível, comentários positivos ressaltam o desempenho confiável
e de qualidade de uma empresa.

b) Função de feedback: as empresas de turismo podem reagir rapidamente aos
comentários negativos e refutá-los, se necessário.
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c) Ranqueamento por relevância: o número de comentários dos usuários aumenta
a relevância na classificação de páginas das ferramentas de busca convencionais.

HolidayCheck:
HolidayCheck (holidaycheck.com) é um dos maiores portais de opiniões da internet
para viagens e férias. Os elementos principais são avaliações de hotéis, dicas e
vídeos de viagem, bem como fotos de férias. Os usuários têm a oportunidade de
avaliar os elementos mencionados e publicar experiências pessoais e opiniões.
Levando esses dados em consideração, o portal gera uma recomendação para
uma empresa

e fica visível para outros usuários

(HolidayCheck, 2010).

Qype:
O portal de avaliação Qype (www.qype.de) oferece aos seus usuários a possibilidade de avaliar e publicar informações sobre várias ofertas, de vários tipos de
empresas, como bares e pubs, hotéis, viagens, restaurantes, Cafés, serviços de
bem-estar etc. O Qype mostra informações básicas (nome, endereço e setor da
indústria) das empresas para que os usuários comentem, e ainda podem adicionar
fotos e recomendações (Weinberg, 2010).
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9. O Processo de comunicação nas mídias sociais
O marketing de mídias sociais coloca cada vez mais os meios de comunicação
tradicionais em segundo plano. O foco hoje está no diálogo com a comunidade, a
comunicação em duas vias (many-to-many) em tempo real, em lugar da comunicação unidirecional tradicional (one-to-many).
Enquanto as correspondências ou banners publicitários promovem apenas o compartilhamento de informações de forma passiva, os aplicativos de mídias sociais
permitem a discussão interativa, comentários e recomendações dentro de uma comunidade. Assim que um usuário que participe ativamente em uma mídia social
determine a importância de um conteúdo da internet na sua comunidade e o
recomende, tem início a propagação viral de informações, ou viralização. Com os
aplicativos de mídias sociais, pessoas comuns ganham poder midiático e o utilizam
para controlar opiniões sobre produtos, marcas e serviços. Os responsáveis por
isso são os chamados efeitos de rede, que pelo princípio de compartilhamento,
resultam em links e comentários nas mídias sociais. Com a crescente integração
das mídias sociais entre si, o alcance das mensagens é multiplicado (Social Media
Kompass, 2009, Weinberg, 2010, Hünnekens, 2009).
9.1 Monitoramento & custos
Monitoramento
O monitoramento das mídias sociais permite que as empresas avaliem o impacto
da comunicação e o efeito publicitário de aplicativos de mídias sociais individuais,
com base em medições qualitativas e quantitativas, para verificar a utilidade de
uma campanha (Social Media Kompass, 2009).
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Exemplos de medições quantitativas:
Rede de perfis ou número de seguidor dentro de um aplicativo de mídia social, por
exemplo, seguidores no Twitter ou fãs no Facebook (análise: estatística do
Twitter ou Facebook);

Frequência e tráfego em campanhas de mídias sociais no próprio site, o que se dá
com base no levantamento do número de acessos, impressões de páginas, visitas
de usuários pelo Google Analytics ou outros programas de estatística da internet;

Identificação mensurável do número de "Retweets" de uma mensagem ou de um
link, pelo uso de uma determinada URL de destino (ferramenta de análise: alertas
de mídia social).
Conversasões e transações iniciadas em campanhas de mídia social (análise
por download de software ou vendas/reservas, diretamente atribuíveis à campanha).Número de comentários e indicações em diversas mídias sociais
Aplicativos (análise pela ferramenta de análise de aplicativos SM
individuais).

Exemplos das medições qualitativas:




Qualidade das contribuições verbais dos usuários;
Reconhecimento da marca;
Reconhecimento da imagem;

 Nível

de recomendação (efeitos virais).

Enquanto as medições quantitativas podem ser avaliados por meio de diversos
instrumentos de monitoramento, as medições qualitativas, como o efeito Branding,
ou o efeito viral, não podem ser realizadas com facilidade, pelo contrário, demandam muito esforço, uma vez que as ferramentas de monitoramento operam
com mais facilidade sobre o que se pode ser medido em números. É muito complexo, por exemplo, uma ferramenta automática de
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avaliação definir se um comentário realizado por um usuário do portal foi positivo
ou negativo para a marca.
De acordo com o estudo da eMarketer Marketing Sherpa (Social Media Best Practices, 2009), apenas 10% dos gestores entrevistados indicaram que os aplicativos
de mídias sociais são difíceis e complicados de serem mensurados. Em geral, a
análise dos aplicativos de mídia social pelas ferramentas de monitoramento das
mídias sociais só é percebida como viável e útil se há estratégias claras com objetivos definidos.
Os Social Media Dashboards (painéis de mídias sociais), como por exemplo
Netvibes (www.netvibes.com), Blog Pulse (www.blogpulse.com) e ICE rocket propiciam formas de medição quantitativas amplas da própria campanha de mídia social e também da concorrência.

Custos
No uso comercial, dependendo do escopo de utilização, os custos chegam a ser
altos. Deve-se considerar o tamanho, o orçamento e as metas da empresa.
Somam-se os custos de criação de conteúdo e manutenção do canal, acompanhamento dos seguidores, observação dos concorrentes, análise do próprio trabalho e outras posições, multiplicadas pelo número de canais que a empresa utiliza.
A publicidade em canais como Facebook e Twitter também não deve ser subestimada. Além disso, os gastos com cursos de formação e especialização permanente dos funcionários responsáveis não são desprezíveis, uma vez que as
funções e capacidades das redes sociais estão em constante mudança todos os
dias.
Trata-se do investimento em um relacionamento: a relação entre os clientes e a
empresa. E o vínculo criado entre o cliente e a empresa deve ser merecido,
nunca comprado.
Se você já mereceu ganhar a fidelidade de um cliente, considere este cliente tão
valioso quanto seus ativos financeiros. Obviamente, não no sentido comercial,
mas do ponto de vista de marketing.
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Um cliente satisfeito é, de fato, um novo comprador em potencial e, principalmente
um embaixador gratuito da marca. Ele representa a chamada provasocial que gera
indiretamente mais vendas e lucros, uma imagem melhor epode resultar em maiores
vendas e lucros.
Um cliente satisfeito é uma espiral ascendente para o seu negócio.

9.2 Os Fatores de sucesso
Segundo Geoff Ramsey

12

(diretor executivo da eMarketer.com), aplicam-se, em

primeira instância, uma estratégia integrada com foco em metas, e em segunda
instância, a consulta ao cliente e seus desejos, a construção de uma relação de
confiança, o valor agregado e a prova de autenticidade dos fatores-chaves para
uma estratégia de mídia social bem-sucedida.
Outros fatores essenciais são o alto envolvimento e a interação ativa com a comunidade. As empresas devem procurar um diálogo específico para construir um
relacionamento com os clientes. (Gestão da relação com o cliente), (Social Media
Best Practices, 2009).
Resultados de estudos nos EUA mostram que apenas 1/3 das grandes empresas
e 13% das pequenas empresas (< de 500 funcionários) têm uma estratégia de
marketing de mídia social definida por escrito, e seguem e analisam objetivos fundamentais.
Muitas empresas acreditam que a implementação de um blog corporativo e a abertura de uma conta da empresa no Facebook (Fanpage) já funcionará como marketing de mídia social.

12

Em todo o mundo autoridade em marketing digital, mídia e comércio
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Esse pensamento é veementemente contestado pelos especialistas consultados
em mídias sociais, que salientam que, o marketing de mídias sociais é mais do que
uma cultura de comunicação (comunicação em duas vias), e exige estratégia e
objetivos claros.
Em resumo, pode-se dizer que o marketing de mídia social, para ser bem- sucedido, exige um plano e uma estratégia que indicarão os aplicativos a serem usados.
O plano de criar contas em várias plataformas de mídia social e a desconsideração
das expectativas dos usuários pode ser contraproducente.
9.3 O Comportamento do usuário
A experiência midiática está cada vez mais se afastando da mídia tradicional para
a mídia on-line, onde os aplicativos funcionam como o nível de ação em primeiro
plano.
Os aplicativos mais utilizados na internet são os de e-mail, notícias sobre eventos
diários, serviços (endereço e número de telefone) e multimídia. O forte aumento do
uso da multimídia na internet mostra que o aspecto de entretenimento ganha um
papel cada vez mais importante na experiência on-line. Em uma entrevista, 52%
das pessoas disseram ter assistido, no mês anterior, conteúdos de multimídia,
como vídeos de música, filmes ou clipes. Aqui se referem ao uso de
portais de vídeo como YouTube MyVideo (Integral Markt- und
Meinungsforschung, 2009/3, Marketmind, 2009).
e
As redes sociais cresceram exponencialmente nos últimos anos e aparecem como
os campeões entre todos os aplicativos da Web 2.0 no estudo da Integral (Austrian
Internet Monitor, 2014/3). No ambiente profissional, as plataformas de Networking
como a Xing ficaram à frente (Integral Markt- und Meinungsforschung, 2009/3, Marketmind, 2009).
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Os usuários (80%) buscam conhecimento e informação sobre ofertas atuais e especiais, os principais fatores de motivação para rastrear uma marca ou empresa
em plataformas de mídia social. Além disso, há um grande interesse em novos
produtos, funcionalidades e informações sobre serviços e produtos anunciados.
70% estão interessados nas funções de entretenimento (por exemplo, Netflix).
Para 30% dos entrevistados, informações relacionadas à empresa, como cultura
corporativa e responsabilidade social, são as principais razões para seguir uma
empresa em plataformas de mídia social.
Em comparação, o estudo americano realizado pela Razorfish (eMarketer, 2015) mostra, a exemplo do Twitter, que as ofertas exclusivas são o fator de motivação principal

para "seguir" marcas nos EUA. Outros fatores foram a fidelidade do cliente, o interesse no conteúdo e a recomendação de amigos.

9.4 O futuro das mídias sociais do ponto de vista do cliente
A aceitação dos aplicativos de mídia social é alta entre os usuários, o que também
se reflete no aumento acentuado de utilizadores.

As redes sociais não são consideradas um "hobby". Os usuários afirmam que a
intenção é manter relacionamentos a longo prazo. Em um estudo da Pricewaterhouse Coopers (PwC), 70% das pessoas desejam ficar "para sempre" em suas
redes sociais.
Os números atuais sobre a atitude dos usuários também demonstra claramente o
uso cada vez mais ativo das redes sociais. 82% denominam-se "ativos", 32%
destes têm, segundo eles mesmos, "elevado nível de atividade." Isso inclui usuários que publicam conteúdo na internet, escrevem comentários ou artigos, administram um blog ou publicam vídeos na internet. De acordo com o estudo, a importância das contribuições privadas em relação ao conteúdo comercial e profissional vai aumentar ainda mais. Aqui se refere à evolução de consumidores passivos a produtores de conteúdo ativo (PwC).
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9.5 As mídias sociais do ponto de vista corporativo
O estudo Social Media Company Monitor, realizado a pedido do Instituto Alemão
para Comunicação e Direito na Internet (2013) mostra como as empresas avaliam
o marketing de mídias sociais. Apenas cerca de 60% dos gestores conhecem o
termo "Web 2.0" e/ou "mídia social". 21,1% dos entrevistados conhecem o termo,
mas não compreendem o que significa. Termos como Social Bookmarks, User
Generated Content (UGC), Blogs, Wikis, Social Networks ou Communities são
atribuídos erroneamente por 11% dos entrevistados em relação ao tema da Web
2.0 e mídias sociais.
Entre os gestores entrevistados nos EUA, 87,6% veem a evolução dos aplicativos
de mídias sociais como um tema prioritário no plano de marketing. Em comparação, apenas 56% dos gestores entrevistados consideram que os canais de
mídias sociais se tornarão cruciais e deveriam ser incorporados ao plano de marketing (principalmente como ferramenta de venda).
Com base na estimativa, apenas 51% dos gestores entrevistados na Alemanha
planejavam o uso das mídias sociais na empresa para o ano de 2015. É interessante ver que 15% das empresas, segundo suas próprias declarações, já teriam
aumentado comprovadamente suas vendas com o marketing de mídia sociais
(DIKRI, 2015).
A razão para o uso relativamente baixo das mídias sociais poderia ser, pelo menos
em parte, relacionado à falta de conhecimento dos tomadores de decisão. 69,65%
de todos os executivos consideram saber muito pouco sobre os aplicativos da Web
2.0. Apenas uma pequena proporção dos entrevistados, 6,65%, confere relevante
importância às mídias sociais e os aplicativos da Web 2.0 (DIKRI, 2009).
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10. Estudo Empírico - perguntas e hipóteses de investigação
No estudo empírico foram definidas as seguintes questões de investigação:
 Quais os aplicativos de mídia social estão sendo usados atualmente e quais são
o seu objetivo?


É interessante para as empresas de turismo, como hotéis ou destinos turísticos,
utilizar aplicativos de mídia social no seu marketing? Que oportunidades e riscos
podem surgir?



Como determinados aplicativos de mídia social podem ajudar na venda, comunicação, CRM (Customer Relationship Management) e na aquisição de novos
clientes?



Que aplicativos de mídia social devem estar associados para tornar esses instrumentos mais eficazes no setor turístico?



Marketing de mídias sociais para empresas de turismo – tendência ou futuro?

Com base nas questões definidas, foram formuladas as seguintes
hipóteses:
• Integrar os aplicativos de mídia social no marketing estratégico de empresas de
turismo revela-se útil, sobretudo Facebook, YouTube e HolidayCheck.


O marketing de mídias sociais para empresas de turismo representa mais oportunidades do que riscos.



Um marketing de mídia social eficaz para empresas de turismo só funciona com
a inclusão de vários aplicativos de mídias sociais.



O marketing de mídias sociais pode ser uma valiosa contribuição para comunicarse com o cliente, para a gestão de relacionamento com o cliente (Customer Relationship Management), aquisição de novos clientes e apoio às vendas no marketing de empresas de turismo.



O marketing de mídias sociais deve ser visto como uma estratégia do futuro e
não apenas como uma tendência.
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Para processar as questões mencionadas neste trabalho, foram determinadas restrições em uma fase preliminar, que permitem centralizar a investigação.

As restrições aplicam-se aos seguintes fatores:
• campo de observação dos aplicativos de mídia social: foram incluídos apenas os
aplicativos de mídia social usados e relevantes ao mercado e ao turismo.
 Estudo da literatura: foram utilizadas fontes literárias publicadas após 2015
para a avaliação dos aplicativos de mídia social.
 Critérios de inquérito do questionário on-line: especialistas consultados para
pesquisa on-line.

Pesquisas On-line | Questionário: nos últimos anos, o método de pesquisa por entrevista on-line tornou-se cada vez mais significativo. Hoje, um terço das pesquisas
globais são realizadas por meio de uma pesquisa on-line (Jackob, 2015).

Uma pesquisa on-line é definida na literatura pelos seguintes três tipos de sondagem: uma sondagem on-line é um método de pesquisa de mercado com base
na internet, em que os participantes realizam as seguintes atividades:

1) recebem e enviam o questionário pela internet;

2) fazem o upload do questionário e retornam ao remetente por e-mail ou ainda

3) respondem ao questionário preenchendo diretamente um formulário na
internet (Diekmann (Hg.), 2006, Kuß & Eisend, 2010).
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O objetivo de uma pesquisa on-line é utilizar as vantagens específicas e metodológicas da internet para obter um valor agregado em relação às ferramentas de
avaliação tradicionais (Kuß & Eisend, 2010). Neste estudo, foi escolhida uma
pesquisa on-line com a ajuda de um formulário da internet (ou formulário
eletrônico), com perguntas do tipo estruturadas. As principais vantagens deste
método de pesquisa em relação a um questionário off-line são a qualidade dos
dados (sem erros de entrada), a facilidade de preparação dos dados, a velocidade
da pesquisa e a flexibilidade para o entrevistado escolher o melhor momento conforme desejar.
A execução técnica da pesquisa on-line foi realizada utilizando o sistema CAWI Systems (Computer Assisted Web Interviewing) "SurveyMonkey" (www.surveymonkey.com).
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10.1 Resultados – Midia Social como um instrumento
Dentre os especialistas consultados em mídia social, 93% consideram as mídias
sociais como um canal de comunicação do futuro e acreditam serem úteis para as
empresas de turismo, como hotéis ou destinos turísticos, o uso dos aplicativos de
mídia social no marketing.
A justificativa mais comum neste contexto é a denominação da marca e construção
de imagem, comunicação com o cliente, aquisição de clientes (especialmente
aqueles com experiência em internet), fidelização de clientes
13

(integração no programa CRM

já existente), aumento de acessos ao site e

otimização da ferramenta de busca. Os especialistas consultados mencionam
ainda a possibilidade de inserir informações e recomendações nos aplicativos de
mídias sociais, que são então imediatamente propagados pelo efeito viral. Os
aplicativos de mídias sociais geram credibilidade e permitem que o cliente
comente, avalie e recomende uma marca, produto ou serviço. A possibilidade de
passar aos clientes determinadas emoções sobre um produto ou serviço, por meio
de imagens ou vídeos, é um dos principais destaques. Alguns especialistas consultados também apontam para o uso eficiente das mídias sociais como ferramenta
de pesquisa de mercado e RP (relações públicas).
O marketing de mídias sociais é visto como parte de uma estratégia de vários canais, que desempenha um papel cada vez mais importante paralelamente à mídia
tradicional. Segundo os especialistas consultados, as empresas têm o dever de se
posicionarem onde o cliente está, e no momento, ele se encontra nas redes sociais.
Os s consultados consideram o uso do marketing de mídias sociais de forma positiva, caso seja parte de uma estratégia global e com alvos preliminares específicos
definidos.

13

Customer – Relation - Management
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Os especialistas consultados reconhecem os aplicativos de mídias sociais como a
mídia mais rentável, de maior alcance e eficaz do momento.
Apenas 7% dos especialistas consultados acham irrelevante o uso de aplicativos
de mídia social no marketing turístico. A preocupação dos especialistas consultados se deve principalmente à sobrecarga de informações e estímulos para o cliente
e à função de feedback aberto (por exemplo, entradas negativas) dos clientes para
a empresa. Além disso, do ponto de vista dos especialistas consultados, não é
possível abordar grupos mais sofisticados (clientes high-end) e pessoas mais velhas, já que estes ainda não usam os aplicativos até a presente data.

10.2 Oportunidades e riscos
O uso de aplicativos de mídia social no marketing das empresas de turismo
apresenta oportunidades e riscos. Os gráficos fornecem uma visão geral das oportunidades e dos riscos que podem surgir na utilização dos aplicativos de mídia
social no marketing turístico, do ponto de vista dos especialistas consultados, como
Facebook, Twitter etc.

Figura 4: Possibilidades em mídias sociais
Fonte: Análise com base nas informações da Pesquisa SurveyMonkey
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As possibilidades mais citadas foram: com 21%, a aquisição de novos clientes,
com 14%, a construção da reputação (confiança e credibilidade de uma empresa)
e com 12%, o Branding (desenvolvimento da marca) e o aumento associado ao
seu reconhecimento. Outros fatores positivos foram a possibilidade de fidelização
de clientes, o grande alcance da mídia, a comunicação com o cliente (possibilidade
de diálogo com os clientes) e a propagação viral rápida de informações.

Figura 5: Riscos das mídias sociais
Fonte: Análise com base nas informações da Pesquisa SurveyMonkey

Os riscos de maior relevância foram a possível perda de controle, com 21% de
avaliações negativas, devido à rápida propagação das informações e a falta de
preparação profissional e baixa qualidade das informações.
É interessante ver que 11% dos especialistas consultados não consideram arriscado o uso das mídias sociais no marketing turístico.

Outros fatores negativos mencionados foram a proteção de dados, alta utilização
de recursos (tempo) na administração dos aplicativos de mídia social, dificuldade
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de monitoramento com 9% (avaliação), sobrecarga de informações e má utilização
pelo consumidor ou pela concorrência.
10.3 Avaliaçãodas Mídias Sociais
A apresentação dos resultados mostra que os especialistas consultados em mídias
sociais consideram a plataforma de rede social Facebook, com 84,5%, seguida
pelo YouTube (plataforma de compartilhamento de vídeos) com 80,3% e pelo HolidayCheck (plataforma de avaliação) com 40,8% os três principais aplicativos de
mídia social do mercado atual. Mais de 50% das empresas especializadas em turismo recomendariam o Twitter, Wordpress e Flickr. 40% dos especialistas consultados avaliam a plataforma de recomendações Qype como relevante, mas ainda
não é uma concorrente direta de outras plataformas de avaliação como HolidayCheck e TripAdvisor.
Social Media Applications in %
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Figura 6: Aplicativos de mídia social.
Fonte: Análise com base nas informações da Pesquisa SurveyMonkey

A plataforma de avaliação HolidayCheck é considerada pelos especialistas consultados uma das três ferramentas de marketing turístico mais importantes
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para direcionar a decisão (de compra/reservas) e gerir ativamente o feedback. O
HolidayCheck ainda tem o potencial de recuperar clientes perdidos com uma boa

gestão de reclamações.
Pode-se deduzir que, com base na média aritmética de 3,55, os especialistas consultados recomendam às empresas pelo menos uma combinação de três dos
aplicativos mencionados neste estudo.
Segundo os especialistas consultados entrevistados, Facebook, YouTube e HolidayCheck servem de base para a utilização eficaz das mídias sociais e para gerar
uma presença abrangente. A adição de novos aplicativos dependerá do grupo-alvo
e dos objetivos da estratégia de mídia social. A utilização de todos os aplicativos
de mídia social presentes no mercado pode parecer adequada, dependendo do
uso dos recursos e da estratégia.
Os especialistas consultados salientam que a forma de utilização dos aplicativos
de mídia social, especialmente a combinação de aplicativos individuais, vai depender da estratégia de mídia social e de seus objetivos. Todas os aplicativos mencionados dirigem-se a um cliente em potencial individual e podem ser eficientes de
acordo com os objetivos definidos.

Integração dos aplicativos de mídia social como ferramenta de fidelização de
clientes
Para a fidelização ativa de clientes e criação de um relacionamento de lealdade
com o cliente aparecem o Facebook com 70%, HolidayCheck com 60% e YouTube
com 52%, segundo opinião dos especialistas consultados, como a solução mais
importante e eficaz. O cliente torna-se o protagonista, ou seja, ele tem a oportunidade de responder, perguntar, discutir, avaliar, recomendar e compartilhar. A base
para esse relacionamento é a disponibilidade emocional do cliente em participar
ativamente do processo de comunicação com a empresa.
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Evaluation Social Media Applications in %
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Figura 7: As mídias sociais quando à fidelização do cliente.
Fonte: Análise com base nas informações da Pesquisa SurveyMonkey

Integração dos aplicativos
comunicação com o cliente

de

mídia

Segundo os especialistas consultados,

social

como

quem oferece a

ferramenta

de

melhor maneira de

dialogar com os clientes é o Facebook com 75%, seguido com 49% pelo Twitter e
WordPress, respectivamente. Segundo os especialistas consultados, para discutir
redes sociais é importante ter como foco que para difundir uma mensagem é
importante ouvir a opinião dos clientes sobre o produto e a marca.
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Social Media Applications as communication tool in %
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Figura 8: As mídias sociais quanto à comunicação com o cliente.
Fonte: Análise com base nas informações da Pesquisa SurveyMonkey

Integração dos aplicativos de mídia social como ferramenta de
de vendas.

promoção

Para aumentar a demanda, as vendas e, consequentemente, o volume de
negócios nas empresas de turismo, os aplicativos HolidayCheck com 56,25% e
Facebook com 48,44% têm

o maior potencial.

Os especialistas consultados

consideram o HolidayCheck a principal ferramenta para a tomada de decisão dos
clientes diante da

necessidade de compras ou

reservas. Pelo Facebook é

possível informar potenciais clientes sobre ofertas atuais e de última hora, de
forma rápida e eficiente. Recomenda-se a integração do sistema de reservas online

e

módulo

de

consultas

para

vendas

diretas

pelo

Facebook.
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SM - Sales promotion tool in %
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Figura 9: As mídias sociais como ferramentas de promoção de vendas.
Fonte: Análise com base nas informações da Pesquisa SurveyMonkey

Integração de aplicativos de mídia social como ferramenta de aquisição de clientes
Para atrair novos

clientes, os especialistas consultados em mídia social

consideram essencial o uso do Facebook com 72% de aceitação e HolidayCheck
com 64%. O acesso a novos grupos de interesse também é visto no Twitter e
YouTube, cada um

com 43,75%, respectivamente, e

Qype com

42,19%.
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SM - Customer acquisition tool in %
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Figura 10: As mídias sociais como ferramenta de aquisição de clientes.
Fonte: Análise com base nas informações da Pesquisa SurveyMonkey

10.4 Hype das Mídias sociais - tendência ou futuro?
O marketing de mídia social foi identificado, pelos resultados da pesquisa, com
84%, como uma ferramenta importante, promissora e emergente, com grande
potencial de futuro, ou seja, não é

uma tendência de curto

prazo. Os

especialistas consultados acreditam que o comportamento de comunicação e a
forma como são tomadas as decisões de compras e reservas estarão em
constante processo de mudança e aprimoramento. Os aplicativos de mídia social
são vistos como uma ferramenta para acelerar o processo de mudança.
Os clientes estão se tornando cada vez mais ativos. Especialmente no turismo, o
foco está mudando dos meios de comunicação clássicos, como jornais e revistas
para as mídias virtuais, já que os clientes confiam mais nas comunidades da internet (User Generated Content). Em resumo, os especialistas consultados veem
as mídias sociais como uma ferramenta de marketing complementar necessária
no presente e imprescindível no futuro.
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Em contrapartida, 16% dos especialistas consultados consideram as mídias sociais uma tendência atual, que em pouco tempo (nos próximos anos) deverá se
intensificar.
De tudo o que foi analisado, é possível supor que algumas ferramentas vão se
estabelecer e outras vão desaparecer; no entanto, a comunicação no futuro será
virtual, sendo indiscutível que um processo de mudança sustentável na abordagem
e na comunicação com o cliente já iniciou de forma irreversível.

Social Media - Future or Trend?
16%

84 %

Futuro

Tendência

Figura 11: Mídias sociais e turismo: futuro ou tendência?
Fonte: Análise com base nas informações da Pesquisa SurveyMonkey

Discussão - Status das hipóteses
O status das hipóteses seguintes se baseia nos resultados da pesquisa empírica,
nos termos definidos do presente trabalho.
Hipótese 1:
Uma integração dos aplicativos de mídia social no marketing estratégico das empresas de turismo revela-se útil. A apresentação dos resultados mostrou que 93%
dos peritos consultados consideram positivo o uso das mídias sociais no
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marketing de empresas de turismo (com base em várias justificativas como criação
de imagem, fidelização eaquisição de clientes), o que significa que a hipótese
proposta pode ser verificada.
Hipótese 2:
O marketing de mídias sociais representa maiores oportunidades do que riscos
para as empresas de turismo. Segundo os especialistas consultados, o uso das
mídias sociais no marketing das empresas de turismo está associado a oportunidades e riscos. É possível obter novos clientes com rapidez e baixo custo, assim
como aumentar a reputação e o reconhecimento. Apesar de atraente, as mídias
sociais também apresentam riscos, como a perda de controle, pois publicações
negativas se espalham rapidamente. Além disso, a falta de preparação profissional
e a má qualidade das informações inseridas nos aplicativos de mídia social foram
avaliados como um risco pelos especialistas consultados. Para verificar a hipótese
colocada é importante mencionar aqui que 12% dos especialistas consultados não
vê riscos no uso das mídias sociais no marketing turístico. Comparativamente, as
oportunidades foram identificadas por todos os especialistas consultados, ou seja,
a hipótese pode ser verificada.
Hipótese 3:
Um marketing de mídia social eficaz para empresas de turismo só funciona com a
inclusão de vários aplicativos de mídias sociais. Os resultados da pesquisa
mostram que pelo menos três aplicativos de mídias sociais têm uma finalidade
prática segundo os especialistas consultados entrevistados. Serviram de base para
a avaliação os oito aplicativos apresentados. Os aplicativos mais destacados são
Facebook, YouTube e HolidayCheck que, segundo os especialistas consultados,
têm maior relevância para o uso eficaz no marketing das empresas de turismo. A
hipótese pode, portanto, ser verificada positivamente.
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Hipótese 4:
O marketing de mídia social podem ser uma contribuição valiosa na comunicação
com o cliente, na gestão do relacionamento com o cliente (Customer Relationship
Management), no apoio às vendas e na atração de novos clientes no marketing de
empresas de turismo. Os resultados mostram que os aplicativos de mídia social
consultados, exceto o portal de recomendações Qype, apresentam um impacto
positivo direto na comunicação com o cliente, fidelização de clientes, aquisição de
clientes e promoção de vendas. A rede social Facebook é considerada a ferramenta mais potente para a fidelização e comunicação com os clientes. Como plataforma de vendas e ferramenta de aquisição e atração de clientes, a HolidayCheck
apresenta maior importância. Também no levantamento desta questão ocorre a
verificação da hipótese com base nos resultados.

Hipótese 5:
O marketing de mídias sociais deve ser entendido com uma tendência e não como
uma estratégia de futuro. A hipótese inicialmente definida de que o marketing de
mídia social pode ser visto apenas como uma tendência de curto prazo é contrariada pelas conclusões do estudo (falsidade da hipótese). O marketing de mídias
sociais é considerado um instrumento promissor e com grande potencial futuro por
84,4% dos especialistas consultados. Apenas 15,6% dos entrevistados demonstram cautela e acreditam que a tendência atual das mídias sociais vai diminuir nos
próximos meses e anos, ou ser substituída por uma nova tendência.

10.5 Recomendações / Perspectivas
A partir dos resultados deste estudo podemos chegar às seguintes conclusões sobre o uso de aplicativos de mídias sociais no marketing das empresas de turismo:
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Funcionalidade
Blogs como WordPress e Twitter podem ser vistos como pontos de comunicação.
Para as empresas, os blogs são uma boa maneira de interagir com o grupo-alvo (a
comunidade) e de fornecer a eles informações atuais sobre a empresa. Os clientes
podem interagir com os blogs de diversas maneiras, visando a página do blog ou
assinando os alertas de e-mail. Além disso, os blogs facilitam o estabelecimento e
a manutenção da marca, possibilitam o feedback instantâneo e criam redes.
Os serviços de Social Bookmarking desempenham um papel importante na otimização das ferramentas de busca. Eles permitem que uma página da internet se
torne conhecida e contribuem com backlinks valiosos para melhorar a classificação
nas ferramentas de busca. O link de um serviço de Social Bookmarking no próprio
site oferece aos clientes a oportunidade de marcar o site no serviço de Social Bookmarking de sua preferência como favorito e, assim, aumentar a probabilidade de
marcar também o próprio site.
No Facebook, o líder das redes sociais, é possível criar um perfil e se conectar a
outras pessoas com os mesmos interesses. As fan pages e os aplicativos do Facebook funcionam muito bem para fins de publicidade, principalmente como ferramenta de fidelização, comunicação e promocional.
As plataformas de compartilhamento de fotos e vídeos, como Flickr ou YouTube,
permitem transmitir emoções relacionadas a um determinado produto. Para fins
publicitários, deve ser usado o maior número de portais possíveis a fim de obter
maior alcance e, assim, aumentar o nível de reconhecimento. É essencial marcar
as fotos e os vídeos com palavras-chaves (Tags) nas plataformas de compartilhamento para otimizar as ferramentas de busca.
As plataformas de avaliação e recomendações como HolidyCheck ou Qype são
consideradas plataformas formadoras de opinião e têm, especialmente no turismo,
maior relevância. As opiniões na internet têm um impacto direto sobre a tomada de
decisão na escolha das férias dos clientes.
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O uso inteligente dos aplicativos de mídia social no marketing turístico oferece um
enorme potencial para hotéis, destinos de turismo e outros prestadores de serviços
turísticos. Levando-se em consideração o aumento da visibilidade, a atração de
novos grupos de clientes, diferenciação da concorrência, aumento de Page-Rankings nas ferramentas de busca, capacidade de transmitir rapidamente informações
atuais e oportunidade de reagir imediatamente a reclamações de clientes na internet.
Os riscos das mídias sociais são o outro lado da moeda e não devem ser subestimados. As empresas que temem críticas e mensagens negativas pelo uso dos
aplicativos de mídia social devem se lembrar que a crítica existe mesmo fora das
redes sociais. Nestes casos, é importante estar envolvido ativamente nas mídias
sociais. O importante é estar aberto às críticas e torná-las úteis aos objetivos de
imagem e marketing.
As empresas que respondem rapidamente e de forma construtiva às críticas
demonstram o interesse da empresa na qualidade do seu produto ou serviço e o
significado que a satisfação do cliente representa para a empresa.
Em resumo, pode-se dizer que a prioridade no marketing das mídias sociais é aumentar a visibilidade de uma empresa e manter o diálogo com a comunidade, ou
seja, disponibilizar conteúdo atualizado, imagens e vídeos na própria página. O
incentivo a comentários positivos é tão importante quanto a gestão profissional das
reclamações nos comentários desagradáveis.
Combinação de mídias sociais
O marketing de mídia social direcionado baseia-se em uma combinação equilibrada de aplicativos. Os efeitos positivos do marketing de mídia social não puderam ser atribuídos a uma determinada mídia ou aplicativo. Cada aplicativo
oferece funcionalidades individuais e é direcionado a um tipo específico de cliente.
A utilização de todos ou apenas alguns aplicativos de mídia social no marketing
pode ser interessante e eficiente, de acordo com os objetivos definidos.

58

Monitoramento
Parte de uma campanha nas mídias sociais direcionada é o Monitoring específico
dos aplicativos utilizados. Para obter uma visão geral das discussões existentes
sobre o produto ou serviço existem alguns sistemas de monitoramento disponíveis.
Esses sistemas permitem que o usuário acompanhe ativamente a comunicação
sobre a própria empresa e intervir imediatamente em feedbacks indesejados ou
negativos.
Otimização das mídias sociais
Para atingir os objetivos mencionados, como o aumento do número de acessos ao
próprio site, fortalecimento do reconhecimento da marca e uma colocação melhor
nas ferramentas de busca, é essencial lidar com o tema otimização de mídias sociais.
Otimização de mídias sociais significa tirar proveito da troca e das recomendações
dos usuários nos aplicativos de mídia social para otimizar o próprio site na visibilidade das ferramentas de busca, como o Google.
A seguir estão as recomendações para a criação de uma campanha de mídia social amplamente otimizada. Como referência, a percepção da própria mensagem
em relação ao produto ou serviço e da abordagem do cliente com a marca. Algumas questões podem ajudar na identificação das mensagens ou palavras-chaves.
Por Exemplo:
- O que faz a minha marca ser forte ou quais são os pontos fortes da minha
marca?
- Sobre o que o público-alvo fala quando conversam sobre a empresa?
- O que eu quero comunicar como empresa ao meu público-alvo?
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As palavras-chave geradas são consideradas mensagens para a comunicação nos
aplicativos de mídia social e base para a criação ou otimização do seu site, ou seja,
otimização da ferramenta de busca (do inglês: Search Engine Optimization - SEO).
Ao colocarmos termos relevantes de SEO e conteúdo nas plataformas de mídia
social, podemos alcançar uma melhor colocação nos sites vinculados na busca orgânica. Além disso, a empresa recebe informações valiosas sobre o
tráfego pelos backlinks

16

da plataforma de mídia social. A implementação de

RSS-Feeds ou ícones de mídias sociais também ajuda a otimização do site nas
mídias sociais. Pelos ícones das mídias sociais, os clientes têm a opção de distribuir
artigos interessantes para a sua comunidade, recomendar ou receber atualizações
de status da empresa ao incorporar RSS-Feeds.
10.5 Recomendações &Perspectivas
Como as mídias sociais vão evoluir nos próximos anos?
Se acreditarmos na previsão do especialista em mídia social Brian Solis (2010),
"todos" os usuários da internet terão uma identidade on-line em um futuro próximo
que, graças a um software inteligente, passará de uma rede para outra. Brian Solis
acredita que haverá redes globais com membros que tenham afinidade por um
mesmo tema ("Like-minded"), sem que, necessariamente, estejam atuandona
mesma rede. Partir dos aplicativos de mídia social individuais para uma "experiência
social compartilhada." Esta evolução daria muito mais poder ao usuário, pois ele vai
poder confiar ainda mais as decisões de consumo à sua comunidade na web.
O aplicativo Facebook-Connect já é um precursor dessa tendência: o usuário do
Facebook pode converter sua identidade em inúmeros outros aplicativos de mídia
social, e vice-versa, para publicar as atualizações de outros aplicativos no Facebook. Ao visitar a internet, o usuário não estará mais sozinho no futuro; ele navega
com seus amigos em tempo real e vê o que eles estão fazendo. Além disso, os
aplicativos de mídia social devem ser capazes de reconhecer as preferências dos
usuários. Assim, as redes sociais inteligentes se sobrepõem aos sites independentes individuais. As comunidades ganham poder e as recomendações da
comunidade tornam-se ainda mais importantes.
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11. Entrada de mercado
Classificação e delimitação do conceito de entrada de mercado internacional

O conceito de internacionalização refere-se a temas de áreas funcionais específicas do mercado comercial e do marketing; e da expansão de áreas funcionais
globais das possibilidades de ação de determinada empresa em outros países.
Restringir a internacionalização, devido a questões de mercado comercial ou de
marketing, seria muito limitado. Ela também se refere a questões de produção,
financiamento, aquisição, pesquisa, desenvolvimento etc., e, portanto, sobre a empresa como um todo.

As empresas podem ser divididas basicamente em empresas internacionais e multinacionais, de acordo com a natureza internacional de suas atividades. De acordo
com a definição, uma empresa internacional é aquela com uma economia transnacional ativa, desde que estas atividades estrangeiras sejam essenciais aos objetivos da empresa. A mensuração deste significado é controversa. Por outro lado,
uma empresa multinacional, também denominada Multinational Enterprise (MNE),
é aquela com processos de produção e de negócios essenciais em mais de dois
países.

Definição do conceito de entrada de mercado internacional

Uma definição clara, coerente e universal para avaliar o grau de internacionalização de uma empresa não existe. Devido à diversidade da indústria e das empresas,
uma classificação quantitativa é difícil.

O conceito de entrada de mercado internacional pode ser definido da seguinte
forma:
„An international market entry mode is an institutional arrangement that
makes possible the entry of a company’s products, technology, human skills,
management, or other resources into a foreign country.”

61

11.1 Formas de entrada no mercado

Existem diferentes formas de internacionalização, ou seja, a entrada de

empresas em mercados estrangeiros. A primeira distinção refere-se à entrada de
mercado "Non Equity", como exportações, licenciamentos, alianças estratégicas,
contratos e franchising; e em entradas de mercado "Equity", como Joint Ventures
(JV), participações minoritárias, investimentos diretos, investimentos Greenfield 17
ou Mergers e Acquisitions (M&A).18
Existem diferentes formas de entrada de mercado na demanda de recursos pessoais e financeiros, nacionais e internacionais. Quanto maior a demanda de recursos, maiores são as vantagens de integração da utilização de recursos, maiores
serão os benefícios e a velocidade de integração e melhores as possibilidades de
controle para a matriz. Exemplos de critérios importantes para a escolha da forma
adequada de atividade internacional são a demanda de recursos, a reversibilidade,
flexibilidade, velocidade e capacidade de controle.
11.2 Planejamento e execução
Para fazer uma última análise das informações coletadas no capítulo anterior e
tomar uma decisão sobre a entrada de mercado internacional, a análise SWOT é
uma ferramenta conveniente e amplamente empregada pelas empresas. SWOT
é a abreviatura em inglês para os quatro componentes de classificação: strengths,
weaknesses, opportunities and threats (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças).
17

Em uma área completamente desconhecida, ou um país desconhecido, uma nova construção é concluída
Um termo coletivo para operações societárias, como fusões, aquisições, transferências de
operações,
19
buyouts
leveraged
18
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SWOT – Com consideração a análise do mercado brasileiro

Pontos forte

Oportunidades

Pontos fracos

Ameaças

No âmbito da análise de oportunidades é importante saber se uma empresa é capaz
de identificar novas oportunidades e examiná-las quanto à atratividade e probabilidade. Por outro lado, existe o perigo de riscos potenciais, que podem se tornar
uma ameaça para a empresa na ausência de contramedidas adequadas. Estes são
agrupados de modo analógico às oportunidades, de acordo com o potencial de riscos
e a probabilidadede ocorrência. Após a análise geral das oportunidades e dos ris-

cos, deve-se esclarecer a questão da atratividade de mercado.
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Basicamente, há quatro opções a serem consideradas. Um mercado ideal pode
oferecer muitas oportunidades boas, com pouco ou nenhum risco de mercado. Um
mercado especulativo oferece uma série de possibilidades positivas de desenvolvimento, mas também está exposto a riscos. Se um mercado tem poucas chances e
riscos significativos, deve-se considerar uma entrada de mercado conturbada. A
decisão seria diferente no caso de um mercado amadurecido, que não oferece
grandes oportunidades, nem grandes riscos.
As oportunidades e a matriz de perigos nas figuras seguintes ilustram como as oportunidades e as ameaças da entrada no mercado podem ser sistematicamente analisadas e classificadas.
11.3 Seguro e Financiamento
Para pequenas e médias empresas (PME) o investimento inicial é muitas vezes um
fardo pesado e um risco significativo. Instituições como o Kontrollbank apoiam as empresas na gestão dos riscos. Esta proteção cobre os riscos que as empresas não podem influenciar, por exemplo, os riscos políticos por influência do governo como a
restrição de direitos de propriedade sobre nacionalização e desapropriação. A condição para a segurança do investimento é o efeito positivo sobre a balança comercial
da economia no país de origem. Os riscos econômicos associados ao capital estrangeiro também estão cobertos. Neste contexto, é importante considerar as instituições privadas como condição para a concessão de empréstimos, como o Grupo Weltbank, membro da Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).
O risco cambial também ocorre em muitas transações internacionais. Isso significa que a
taxa de câmbio da moeda corporativae a moeda de base da transferência de fundos

modifica-se negativamente. Também neste ponto é possível a utilização de garantias
e seguros.
Como mostrado no capítulo anterior, as empresas podem financiar suas atividades
internacionais de muitas maneiras. Devido às estruturas e riscos estrangeiros especiais, a escolha dos instrumentos de financiamento deve ser adequada a cada situação.
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Financiamento
A combinação de financiamentos é composta de instrumentos financeiros da equidade, capital mezzanino, capital estrangeiro e subsídios. Além disso, é feita uma distinção entre os tipos de financiamento interno e externo. Incluídos no financiamento
interno estão, por exemplo, o autofinanciamento, o financiamento de amortizações e
de outras realocações de ativos. Por financiamento externo entende- se o financiamento de fundos próprios, financiamento híbrido, estrangeiro e de empréstimos.

Muitas vezes, os fundos necessários para a implementação de uma internacionalização excedem a capacidade financeira das PME. O financiamento externo, na forma
de empréstimos, tem o objetivo de ajudar as empresas na execução de investigações
diretas (ID) no exterior. Estas ID devem cumprir os objetivos estratégicos da empresa
e as atividades devem contribuir positivamente para o desenvolvimento econômico da
empresa.

Desde a introdução do acordo de capital Basileia II, dificultou-se o financiamento com
capital estrangeiro e as diretrizes do Basileia III não contribuirão para um relaxamento
da situação. Além de fornecer liquidez sob a forma de subvenções eempréstimos, os
chamados serviços bancários "monetários", são incentivados às empresas por meio
de serviços de consultoria, informação ou treinamento, mesmo sem a disponibilização
de capital líquido. A provisão de liquidez pode ser feita diretamente pela concessão de
empréstimos para o estabelecimento de uma subsidiária estrangeira, ou indiretamente, a terceiros para desempenhar as funções que lhes são impostas. Uma instituição responsável pelo marketing de localização da empresa pode ser encorajada desta
forma, por exemplo.
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11.4 Consequências

A maioria dos economistas consideram que a maioria das empresas, devido ao desenvolvimento ocorrido, não podem se dar ao luxo de operar apenas no mercado interno,
independentemente do seu tamanho. É difícil manter a posição tradicional no mercado
doméstico contra a concorrência emergente.

As empresas devem se internacionalizar, apesar dos desafios esperados em muitos
mercados estrangeiros, como a pirataria dos produtos, taxas de câmbio e riscos políticos.
Nos últimos tempos, a opinião pública também está reconsiderando e os esforços das
empresas para internacionalizarem suas atividades estão sendo valorizados cada vez
mais positivamente, exceto a transferência de produção para países mais baratos. As
empresas internacionais são consideradas atraentes, dinâmicas, competitivas e boas
empregadoras. Esta conclusão não é universal, as questões mais importantes são
como as empresas crescem e se tronam internacionais. Há vários exemplos do passado, de empresas que não foram bem-sucedidas e tiveram enormes prejuízos.
Neste trabalho, verificou-se que uma empresa deve avaliar se é possível esperar uma
valorização a longo prazo para as partes interessadas, como resultado da internacionalização. Outras estratégias, possivelmente até mesmo a não internacionalização,
pode levar uma empresa a ter mais sucesso e por isso cada caso deve ser avaliado
separadamente. Deve-se verificar e explorar as estratégias de desenvolvimento adequado e personalizado para a entrada no mercado empresarial, que tenham vantagens competitivas. Há muitos anos o Brasil representa um dos mercados mais atraentes
para os investidores estrangeiros. O país melhorou e aprendeu a usar sua riqueza,
como os recursos naturais, a terra fértil para a agricultura, o crescimento econômico e
a demografia favorável.
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Medidas
Atualmente, uma das medidas estratégicas mais importantes para uma empresa é a
tomada de decisão. Esta decisão requer a determinação do número de mercadosalvos externos da empresa. Na escolha dos mercados estrangeiros, a semelhança é
muitas vezes mais importante do que a proximidade geográfica. Nos últimos anos, as
distâncias geográficas foram reduzidas com o adendo dos meios de telecomunicação
e transporte modernos, mas o mesmo não acontece no plano intelectual. Especialmente no caso do Brasil, é importante transpor as idiossincrasias culturais e as diferenças de mentalidade na utilização de mão de obra estrangeira local.
Uma vez tomada a decisão pelo setor estrangeiro, a empresa precisa trabalhar na
implementação sistemática, conforme mostrado neste trabalho. A escolha da melhor
forma de entrada no mercado é parte dos requisitos essenciais.
Muitas empresas começam com a exportação indireta, para minimizar custos e riscos,
e aprofundam seu envolvimento no exterior em uma fase posterior, em uma forma de
marketing complexa. Quanto mais distante o mercado, mais desconhecidas as condições ambientais, maiores as diferenças políticas, culturais, sociais, de infraestrutura
e jurídicas do mercado interno. Quanto menos experiência em negócios no exterior a
empresa tem, mais importante é a fase de preparação e planejamento metódico da
internacionalização, a fim de antecipar o maior número possível de desenvolvimentos
diferentes. Isso também, porque será necessária uma adaptação maior da combinação de procedimentos de marketing nas atividades locais e a empresa não poderá
agir de forma tradicional. Essas adaptações não devem ser subestimadas em sua
complexidade, pois em casos extremos atingem o escopo do produto, a comunicação
e os preços.
Após a fase de planejamento ocorre a entrada no mercado internacional. Algumas
empresas transformam-se com o tempo e mudam sua orientação estratégica centralizada e unidades atuantes para organizações globais; em outras palavras, a orientação modifica-se de regional ou geocêntrica para uma orientação étnica ou policentrada.
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Não há diretrizes políticas claras para as empresas no contexto da internacionalização. Além disso, cada mercado estrangeiro, indústria e empresa tem suas particularidades. Por isso, não é fácil encontrar modelos claros na literatura sobre a entrada de
mercado. Por outro lado, há uma grande variedade de exemplos de boas práticas, que
descrevem as experiências de diferentes empresas que já traçaram este caminho. A
visão de longo prazo deve ser a de buscar aliados, e não a de terceirizar empregos
em países de baixos salários.
Se uma empresa tomar a decisão de envolver-se internacionalmente com o Brasil e
se preparar para isso, as perspectivas de aumentar suas oportunidades na concorrência global são boas. Uma preparação adequada consiste em superar, além dos obstáculos geográficos, também as barreiras culturais e mentais mencionadas anteriormente. Uma condição essencial para o sucesso dos projetos de internacionalização é
reduzir a competitividade entre os países e regiões, e promover uma cultura de união
e confiança mútua.

Esta transformação exige uma mudança cultural fundamental e complexa nas empresas. O exemplo da IBM, que transformou uma corporaçãoem uma organização,
em que "as funções e atividades localizam-se onde são exercidas pelo preço certo,
com as habilidades certas e no ambiente certo". Os cálculos realizados mostram que
a integração global resulta em um aumento significativo da produtividade e uma redução dos custos de aquisição. Tais exemplos e modelos teóricos demonstram claramente que, com a preparação profissional, as oportunidades de globalização se sobrepõem aos riscos.
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12. Considerações finais

A mídia social é uma necessidade, um ponto muito importante para as empresas, se
quiserem sobreviver no futuro. As estratégias tradicionais, especialmente no campo
do marketing, não são tão eficazes como eram há alguns anos e a confiança do consumidor na mídia tradicional diminuiu. Hoje o acesso às informações pela internet é
mais rápido e fácil. A nova geração de comunidades sabe lidar com a mídia digital e
aceita com naturalidade no dia a dia. Quando os clientes pesquisam um produto ou
serviço específico, não pedem um prospecto informativo da empresa, usam o computador como a primeira fonte de informação. O que mais se procura são comentários e
recomendações de outros usuários; especialmente dentro de uma comunidade.

Hoje, a maior parte das decisões se baseia apenas nos comentários de usuários das
redes sociais.

O foco está na comunicação, ou seja, ouvir o cliente, contatá-lo diretamente e fornecer
conteúdo de alta qualidade. Assim, pode-se criar vínculos, promover a marca, gerar
tráfego no próprio site, aumentar as vendas e iniciar discussões virtuais sobre uma
empresa. Para explorar o potencial das mídias sociais de forma eficiente, uma empresa precisa formular uma estratégia preliminar com objetivos adequados.

No futuro, o marketing de mídia social consiste em superar o medo de uma mensagem
descontrolada e mergulhar no diálogo com a comunidade, especialmente no setor
turístico. Já existe uma variedade de aplicativos de mídia social, nos quais os especialistas consultados em marketing disseminam suas mensagens. É de responsabilidade dos especialistas consultados compreender as comunidades que os sites de
mídia social frequentam para tirar proveito delas. Para entender uma comunidade, é
essencial saber ouvi-la, responder a seus comentários e, principalmente, fornecer o
conteúdo relacionado que os membros procuram. Não só o "saber ouvir", mas também
o compromisso a longo prazo é considerado um fator de sucesso ao participar das
mídias sociais.
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Empresas que geram campanhas virais também devem observar a comunidade criada, expandi-la e permanecerem ativamente envolvidas na troca de opiniões. Isso
deve ser considerada como uma tarefa abrangente pelas empresas de turismo. Efeitos
sinergéticos19 podem ser usados quando as atividades das mídias sociais forem implementadas paralelamente em diferentes níveis de aplicativos variados (redes sociais, sites de notícias, sites de social bookmarking e sites de entretenimento e multimídia).
Entretanto, para uma estratégia de mídia social ser bem-sucedida, não há um guia
prático uniforme para todas as empresas. Cada produto ou serviço é único e destinase a uma ou mais comunidades específicas.

As empresas de turismo que ignorarem as mídias sociais e os aplicativos da web 2.0
arriscam-se a deixar de criar uma imagem positiva e a perder o cliente. No caso de
opiniões negativas, divulgadas rapidamente na internet em tempo real, o objetivo deve
ser a intervenção imediata, ou seja, o controlar ativamente a propagação de conteúdo,
em vez de "deixar acontecer".

Seja pró-ativo!
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Um efeito positivo resultante da operação de concentração ou cooperação de duas ou mais organizações (empresas). Efeitos de sinergia, geralmente levam a vantagens competitivas.
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APÊNDICE
Apêndice Único – Formulário de Direcionamento de Entrevista – Gestores de
Empresas de Turismo de Sucesso (Nacionais e Internacionais).

o (Which social media applications are useful for touristic companies?)
Quais aplicativos de mídias sociais são úteis para as empresas de turismo?
o (Is Social Media a useful tool if you are entering a new market?)
As midias socais podem ser ferramentas úteis para entrada em um novo mercado?
o (Is Social Media as communication tool useful for your business or does it hinder
the traditional channels?)
A media social como uma ferramenta de comunicação é útil para o seu
negócio ou ele atrapalha os canais tradicionais?
o (Is Social Media as a Sales promotion tool useful to increase sales or does is
make the buying decision more difficult?)
A média social como uma ferramenta para aumentar vendas é útil ou ele
dificulta a decisão de compra?
o (Are the possibilities or risks higher for your company using Social Media?)
Os riscos e possibilidades são maiores para sua empresa com média social?
o (Which are the best chances to grow in the future with your company?)
Quais são as maiores oportunidades de crescimento no futuro da sua empresa?
o (Do you see the Brazilian Market as a growing future market or is the market
already satisfied?)

Você acha que o mercado Brasileiro está crescendo e é um mercado do
futuro ou é mercado que já está satisfeito?
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o (Does Social Media influence the sale, communication and customer acquisition
in your company?)
A média social influência a venda, comunicação e aquisição de clientes na
sua empresa?
o (Do you think we reached the turnaround point in terms of Social Media already
or is it just the start of the social media life?)
Você acha que chegamos ao ponto de virada em termos de média social ou
estamos apenas começando a vida com a média social?
o (Do you think its necessary do have a Social Media Manager or is it the just the
responsibility of the existing Marketing Department?)
Você acha que tem que ter um gerente de média social ou deve ficar sobre a responsabilidade do departamento de marketing?

o

(Are Social Media applications for you just a trend or simply the future?)
Você acha que média sócias são apenas uma onda ou é simplesmente o futuro?
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