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RESUMO

O avanço tecnológico, o novo jeito de consumir, as novas ideias e tendências no mercado, são
capazes de transformar uma sociedade. O marketing personalizado, o atendimento por
necessidade, e o cliente fidelizado, é o futuro, é o agora. O presente trabalho visa analisar
como os pequenos negócios do setor de cosméticos e beleza do munícipio de Lauro de Freitas
- BA praticam o Marketing de Relacionamento para o gerenciamento das suas mídias sociais.
A nova forma de fazer negócio por meio das mídias sociais é capaz de gerar muitas
evidências que podem ser eficazes, eficientes, e ainda trabalhar com a aproximação e
interação entre a empresa e o seu consumidor/seguidor. As mídias trabalhadas foram o
Facebook e Instagram. O estudo se enquadra como pesquisa qualitativa e a metodologia
utilizada para atingir o objetivo do estudo foi a análise de conteúdo. Para amostra, foram
escolhidas três pequenas empresas que são da região metropolitana de Salvador, e trabalham
exclusivamente com produtos capilares. A amostra trabalhada foi selecionada de um grupo
maior de 185 pequenas empresas baianas do setor de cosméticos e beleza.
Palavras-chave: Marketing de Relacionamento; Mídias Sociais; Pequenos Negócios.

ABSTRACT

The technological advance, the new way of consuming, the new ideas and trends in the
market, are capable of transforming a society. Personalized marketing, service by necessity,
and the loyal customer is the future, that is now. This work aims to analyze how the small
businesses of beauty and cosmetics sector of the city of Lauro de Freitas - BA practice
Relationship Marketing for the management of their social media. The new way of doing
business through social media is able to generate many evidences that can be effective,
efficient, and still work with the approach and interaction between the company and its
consumer / follower. The media worked were Facebook and Instagram. The study fits as a
qualitative research and the methodology used to reach the study objective was content
analysis. For the sample, three small companies were chosen from the metropolitan region of
Salvador, and work exclusively with hair products. The sample was selected from a larger
group of 185 small Bahia companies from cosmetics and beauty sector.
Keywords: Relationship Marketing; Social media; Small Business.
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1. INTRODUÇÃO
O atual cenário empresarial brasileiro vivencia um momento de inserção de novas
tecnologias, modelos de negócios remodelados, surgimento de startups, e quebra de grandes
potências empresariais. Segundo Moraes (2012) As empresas buscam traçar estratégias cada
vez mais eficazes, para que se consiga um diferencial competitivo. O caráter inovador está
atrelado à necessidade que se tem de implantar novos negócios.
Um estudo realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
- SEBRAE Nacional, e divulgado pela Agência SEBRAE de Notícias - ASN (2017) retrata
que os Pequenos Negócios, isto é, aqueles empreendimentos que são classificados como
Micro Empreendedor Individual – MEI; Micro Empresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte EPP, são responsáveis pela geração de renda de 70% dos brasileiros ocupados no setor
privado. Essa movimentação empresarial faz com que empresas de grande porte estabelecidas
há anos, passem por rupturas econômicas, ou rupturas de mercados conquistados antes.
Para o SEBRAE (2017), as micro e pequenas empresas representam cerca de 27% do
Produto Interno Bruto - PIB e geram 54% de massa salarial. Essa mudança de paradigmas
iniciou em meados de 2014, quando o Brasil passou por oscilações econômicas.

O

desenvolvimento empresarial sempre foi movido pelas grandes potências, e o que temos agora
são pequenos empreendimentos que dão uma considerável contribuição não só em postos de
trabalhos, mas principalmente no giro da economia do país.
O período de baixa da economia fez com que o país se moldasse para um novo período
econômico. O cenário empresarial foi afetado em diversos setores, logo, passaram a sentir que
o ambiente não era mais o mesmo. Por outro lado, o movimento do empreendedorismo se
fortaleceu por quem já tinha algum sonho em empreender, ou percebeu a dificuldade, e
precisou se restabelecer financeiramente.
Embora o empreendedorismo tenha sido fortalecido com mais evidência nos últimos
cinco anos, pode-se destacar meios de comunicação que influenciaram no processo
empreendedor desde a década de 1980. No ano de 1988 a emissora de televisão Globo lançou
o programa Pequenos Empresas & Grandes Negócios. O programa é exibido semanalmente
até os dias atuais, e tem como objetivo mostrar como funcionam as pequenas empresas e as
soluções criativas encontradas pelos empresários para enfrentar crises e solucionar eventuais
problemas. De acordo com o site Memória Globo (2013), a proposta é dar oportunidade às
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microempresas brasileiras e compartilhar experiências que servem como orientação aos
iniciantes.
O ato de empreender exige entre muitas habilidades técnicas e comportamentais.
Segundo a classificação utilizada pelo SEBRAE (2016)1, é possível classificarmos o
empreendedorismo em dois perfis: O primeiro denominado empreendedorismo por
necessidade: são os que começam por meio de algum impulso emergencial, não se planejam,
possuem a vontade e partem para ação. E o segundo designado de empreendedorismo por
oportunidade: destinado aos que passam por um processo mais intenso de capacitação
empresarial e preparação para o mercado em que seu negócio está inserido.
Ambos os perfis fazem parte da construção de uma sociedade mais empreendedora,
que incialmente por meio das dificuldades conseguiram conquistar seu espaço perante os
demais no mercado. Para esse estudo, foi importante a valorização dos dois perfis citados,
pois, a proposta da análise é de como os pequenos negócios trabalham os princípios de
Marketing de Relacionamento - MR em suas respectivas mídias sociais.

Os princípios

básicos e cruciais do MR são o poder da atração e fidelização do cliente. Para tanto, foi
analisado o quanto a pequena empresa conseguiu se desenvolver ao ponto de praticar esses e
outros tipos de princípios que estão inseridos nesse processo, para o aprimoramento de sua
gestão.
O benchmarking2 escolhido para metodologia se resume na observação direta nas
mídias sociais de duas empresas de grande porte a Salon Line3e a Lola Cosmetics4, do setor
de cosméticos e beleza, renomadas no mercado econômico, surgiu o interesse em
compreender como essas utilizam a ferramenta para criar um diferencial competitivo, e se
tornarem referência no que tange ao marketing de relacionamento por meio das mídias
sociais.
Por outro lado, a inserção dos pequenos negócios no ambiente virtual traz uma
dinâmica para o mercado empresarial. A forma como estão conquistando esse espaço, e
principalmente a parcela de consumidores/seguidores que utilizam essa modalidade de
serviço. Assim, por meio do auxílio das novas ferramentas os pequenos negócios também

1

Informações adquiridas pelo site do SEBRAE 13/09/2016

2

Processo de busca das melhores práticas estabelecidas no mercado.

3

Empresa de grande porte presente no mercado brasileiro há mais de 20 anos que fabrica e comercializa
produtos capilares.
4
Empresa de grande porte brasileira fundada em 2011 que fabrica e comercializa produtos capilares.
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passaram a criar uma rotina de marketing de relacionamento com os seus clientes, além de
utilizar as outras funcionalidades que os aplicativos dão acesso.
Pode-se considerar que a mudança no comportamento do consumidor tem um papel
fundamental na construção dessa nova etapa do processo.

Para Salomon (2011) o

comportamento do consumidor é considerado o estudo dos processos envolvidos quando os
indivíduos ou grupos selecionam, compram, usam ou descartam produtos, serviços, ideias ou
experiências para realização de necessidades e desejos.
Com uma maior utilização das mídias sociais, o empreendedor passa a ter mais
proximidade com o seu público. A partir desse momento, não basta apenas ter um grande
investimento nas ações voltadas para marketing e mídias, mas também acompanhar os frutos
que serão gerados nesse tipo de gestão.
Do mesmo modo que, o estudo de necessidades e desejos dos clientes tem se tornado
cada vez mais importante nesse processo, pois, por meio dessas respostas as empresas passam
a executar ações mais eficazes e eficientes. Para Kotler e Keller (2006) entender o cliente a
fundo auxilia a fixar que os produtos certos estão sendo comercializados de maneira correta e
pelos canais adequados.
Sendo assim, o segmento escolhido para ser estudado foi o de Cosméticos e Beleza da
região da metropolitana de Salvador, especificamente o município de Lauro de Freitas. O
município analisado - Lauro de Freitas é considerado um dos mais industrializados do Estado
da Bahia, contribuindo para a economia e desenvolvimento da região. A nível nacional, o
setor de Cosméticos e Beleza tem demonstrado crescimento econômico desde quando a crise
financeira se instalou no pais. O Brasil está entre o terceiro maior consumidor de produtos do
segmento, conforme com um estudo sobre o setor de cosmético da Bahia do SEBRAE em
2015.
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Figura 1 – Consumo mundial de cosméticos 2015

Fonte: EUROMONITOR/ABIHPEC 2015

De acordo com um panorama realizado pela Associação Brasileira da Indústria de
Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos - ABIHPEC (2016) aponta que um dos fatores
indicados foi a renda per capta. Alguns indicativos são: Com o aumento da renda das classes
D e E, eles passaram a ter mais acesso aos produtos do setor; os novos integrantes da classe C
passaram a consumir produtos com maior valor agregado; O aumento da participação
feminina no mercado de trabalho; Lançamentos constantes de produtos atendendo cada vez
mais às necessidades do mercado; entre outros.
Embora tenha tido destaques no crescimento diante aos outros setores até meados de
2015, a partir de 2016 o setor sofreu com impactos e decaiu para a 4° posição no ranking
internacional, perdendo a posição para o Japão e representando o consumo 6,6% do cenário
internacional. Um dos fatores contribuintes para queda são os tributos relacionados ao setor.
Como o aumento do ICMS em 18 estados brasileiros, e o impacto provocado pelo
desdobramento do IPI da indústria para a distribuidora.
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Figura 2 – Consumo mundial de cosméticos 2017

Fonte: EUROMONITOR/ABIHPEC 2016

Diante dessas informações, a construção dessa pesquisa foi realizada inicialmente por
meio das pesquisas exploratórias nas áreas de Marketing de Relacionamento, Mídias Sociais,
Pequenos Negócios, consequentemente essas se tornaram as principais palavras chaves desse
trabalho. A interação entre esses termos é o resultado de transformações no ambiente
empresarial, no comportamento dos clientes, no poder de compra do consumidor.
O trabalho apresentado tem como objeto “Como os Pequenos Negócios podem utilizar
as Mídias Sociais para as práticas do Marketing de Relacionamento, e assim conseguirem
atrair e fidelizar os seus clientes?“ O propósito do trabalho é análise do comportamento dos
pequenos negócios de Lauro de Freitas do segmento de cosméticos e beleza nas mídias
sociais. Compreender a realidade desse porte de empresas, e indicar como podem ser feitas
melhorias nesse tipo de gestão, após o levantamento das práticas mais frequentes e utilizadas
pelas empresas de grande porte.
Os objetivos gerais e específicos traçados nesse trabalho foram construídos também
com bases em experiências vivenciadas durante o período médio de dois anos em uma das
unidades estaduais do SEBRAE. Após o convívio direto com esses pequenos negócios,
participando de palestras, oficinas e cursos, juntamente com a análise do comportamento dos
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mesmos nas mídias sociais. Dessa forma, surgiu a motivação em pesquisar sobre a temática
escolhida.

1.1 Objetivo Geral

O objetivo desse trabalho visa compreender como os pequenos negócios do segmento
de cosméticos e beleza de Lauro de Freitas - BA utilizam a prática do marketing de
relacionamento, por meio das mídias sociais.

1.2 Objetivos específicos

 Analisar o comportamento dos pequenos negócios de cosméticos e beleza de Lauro de
Freitas diante da ferramenta do Marketing de Relacionamento nas Mídias Sociais.
 Mapear por meio de benchmarking as práticas mais utilizadas pelas grandes empresas
do setor estabelecidas no mercado.
 Identificar como as práticas do Marketing de Relacionamento podem trazer uma maior
eficiência no processo vendas e fidelização de clientes dos pequenos negócios.
1.3 Justificativa
Segundo pesquisa realizada pelo SEBRAE Nacional (2014), sobre Inovação em
produtos (bens e serviços), estrutura organizacional e marketing, a maioria das empresas de
pequeno porte pesquisadas (32,9%) informou ter tido um impacto favorável de 16% a 30% no
seu faturamento total após a implementação das inovações na produção de produtos, serviços
ou atendimento.
Em meio a desafios direcionados a inovação nos processos, muitas empresas recorrem
às estratégias de atuação diferenciadas, exemplificando, uma maior participação nas mídias,
criação de lojas online, habilitação de vendas dos produtos por aplicativos, e entre outras.
Levando em consideração um ambiente tecnológico, a inovação pode ser considerada um dos
principais pilares para essa tomada de decisão empresarial. Sendo assim, ela pode ser inserida
desde a inovação de processos, como de produtos, bem como nos serviços.
Dentro desse contexto da interação das mídias sociais e o cliente em tempo real, a
qualidade no atendimento, o processo contínuo da venda (pré e pós-venda), a ferramenta do
Marketing de Relacionamento tem se destacado de forma efetiva nos últimos anos mediante
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ao seu desenvolvimento nas mídias sociais. Para isso, é importante o empresário internalizar
que essa é uma relação recíproca. Por utilizar as mídias sociais, ele está sujeito a um processo
de construção e reconhecimento da sua marca de forma contínua, pois a presença do
feedback5 passará a ser constante. Jenkins (2008) defende que a convergência dos meios de
comunicação, processo viabilizado, sobretudo pelos avanços da tecnologia digital, como um
adicional agente desencadeador da transformação do comportamento do consumidor.
Desse modo, a escolha desse objeto é o comportamento dos pequenos negócios X
consumidores nas mídias sociais. A ferramenta do Marketing de Relacionamento vem se
mostrando muito eficiente nesse novo contexto empresarial, considerando que o ambiente das
mídias sociais era visto apenas com o objetivo de lazer, e atualmente tem ganhado uma nova e
importante contribuição para os negócios.
As práticas e estratégias mais utilizadas pelas grandes empresas nos últimos anos vêm
conquistando e fidelizando cada vez mais novos clientes, e seguidores. É justamente essa
comparação e análise constante nas mídias sociais, que tem ganhado destaque. A interação da
empresa, com o seu cliente, por meio de um atendimento personalizado na modalidade virtual
e instantânea, auxilia o usuário e colabora para que tenha uma visão positiva da empresa.

1.4 Estrutura do Trabalho

O presente estudo foi desenvolvido em quatro capítulos. Após esta introdução que
contém objetivos gerais, específicos e justificativa, o trabalho prossegue com o primeiro
capítulo sobre o Marketing, onde apresentamos o histórico, ferramentas, as mídias sociais e o
marketing de relacionamento.
O segundo capítulo a temática trabalhada foram os pequenos negócios, onde foi
apresentado desde as definições e classificações utilizadas pelos órgãos reguladores, até como
tem sido a presença desse porte de empresa nas mídias sociais.
O terceiro capítulo foi destinado à metodologia utilizada para esse trabalho e nesse
momento foram expostos dados da amostra trabalhada.
O quarto capitulo foi reservado para análise dos resultados encontrados.
E, por fim, as considerações finais onde é apresentado o resultado de todas as análises.

5

Palavra Inglesa que significa realimentar ou dar resposta a um determinado pedido ou acontecimento.
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2. MARKETING
2.1 Evolução do Marketing

Segundo Motta (1983) Marketing é uma terminologia recente de uma prática cujas
origens remontam aos primórdios da troca e comércio. Conforme registros históricos entre os
séculos XVIII e XIX, o marketing esteve presente na sociedade desde a época que o comércio
era baseado na troca e quando os artesãos divulgavam os produtos utilizando o “boca a boca”.
De acordo Church (2000) no ano de 1830, os comerciantes já se preocupavam com a
agregação de valor nos produtos, e a maneira como seria diferenciado dos demais.
Durante a revolução industrial no século XIX o objetivo da produção era voltado para
a venda por quantidade, conhecida também como “produção em massa”, o foco da produção
era o produto, e isso caracterizou o Marketing 1.0.

Os produtos eram padronizados e

fabricados de modo que a praticidade prevalecesse qualquer outro tipo de quesito.

A

fabricação não era pensada no público-alvo, e sim, quem poderia pagar por tal produto. Para
ilustrar esse período, uma frase ficou muito conhecida na era industrial dita por Henry Ford
em relação aos seus produtos e estratégias defendidas na época: “Qualquer cliente pode ter o
carro da cor que quiser desde que seja preto.” Outras referências que marcaram a época foi o
1° modelo de carro Modelo T da Ford lançado em Outubro de 1908 e o filme “Tempos
Modernos“ com Charlie Chaplin lançado em 1936 nos EUA.
Por muito tempo, o processo evolutivo do marketing percorreu lado a lado com o da
produção. Para quem, para quantos, e como produzir? Esses questionamentos foram marcados
na história da evolução produtiva. O trabalho pioneiro desenvolvido por Taylor (1903) e
Gilbreth (1911) apresentou as tarefas, custos, tempos e movimentos parar gerar maior
eficiência nas fábricas. O aumento da eficiência na indústria resulta na maior compreensão
dos processos de distribuição e serviços para o consumo em massa.
De acordo com Motta (1983) Quando o conceito do marketing moderno surgiu no
período pós-guerra, início do século XX concentrou-se nas demandas de escoamento
produtivo, lidando com questões de distribuição física dos produtos, aspectos econômicos
entre outros. Na década de 20, a preocupação se referia às questões institucionais, apenas por
volta da década de 50 sua orientação deslocou-se para área gerencial, contemplando a
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concepção do Mix de Marketing6. Igualmente, o conceito do marketing se renova e adapta–se
às necessidades e demandas da sociedade.
Com esse cenário, a partir do século XXI áreas que antes não eram requisitadas e
desenvolvidas passaram a ter destaques, além do Marketing, temos a Publicidade e
Propaganda, e esse movimento ocorreu devido ao avanço tecnológico. Uma vez que a
produção de produtos não é mais em massa, e sim, preocupada com seu consumidor, no
sentindo de atender as necessidades, as empresas precisavam encontrar a melhor forma de
encontrar o seu público alvo. A partir disso, iniciou-se a utilização dos veículos de
comunicação, os comerciais veiculados pela TV, rádio, revistas e jornais, além de fortalecer
os outros canais de marketing, como a logística e todas as operações que são envolvidas desde
a criação do produto, até a chegada do mesmo no cliente final.
Segundo Kotler (2000, p.41), o marketing baseia-se em quatro pilares: mercado-alvo,
necessidade dos clientes, marketing integrado e lucratividade. Logo após, a partir do século
XX a era da tecnologia da informação se instalou e direcionou o foco da produção para quem
consume, o objetivo era satisfazer e reter seus clientes. A mudança do ciclo produtivo foi
influenciada principalmente pela mudança do perfil do consumidor.

Os consumidores

começaram a ser mais conscientes e exigentes, caracterizando a era do Marketing 2.0.
Podemos citar outros recursos que contribuíram para que essa mudança fosse mais afundo e
transformasse de fato toda uma cadeia de produção e consumo, o surgimento das mídias
sociais, por exemplo, desmitificou todo o conceito de relacionamento entre o cliente, a
empresa e o produto final.
A administração mercadológica para Kotler e Keller (2012) envolvem áreas e atitudes
para que os processos aconteçam de forma eficiente. Precisam estar presentes as estratégias,
os planos criteriosos e criativos, que são capazes de orientar as atividades que estão relacionas
ao marketing. Analisando o marketing utilizado atualmente, essas correlações com as áreas e
as atitudes em que os autores comentam, refletem o novo panorama que encontramos no
ambiente empresarial. As empresas que disparam na frente das demais são aquelas que se
atentam não apenas para as “necessidades”, mas sim procuram agir e arriscar. O
empreendedorismo também trabalha com essa vertente, e ter que se arriscar sem saber se vai
dar certo ou não, faz parte do processo.

6

Conjunto de variáveis controláveis que influenciam a forma como consumidores respondem ao
mercado. As variáveis são: Produto; Preço; Praça e Promoção.
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O Marketing 3.0 desenvolve temáticas nunca antes exploradas pelas empresas, a
relação emocional dos consumidores, além do atendimento das necessidades como o
Marketing 2.0, o foco dessa fase do marketing é satisfazer além das expectativas desse
consumidor, isto é, todos os anseios que são causados pelo ambiente externo em que ele está
inserido. Fazendo um paralelo às mídias sociais, o marketing 3.0 passa a aprofundar as
relações humanas e compreender ainda mais seu público por meio do atendimento
personalizado e valorização dos princípios humanos.

Na primeira fase, o marketing era orientado pela transação, concentrava-se
em como efetuar a venda. Na segunda fase, o marketing tornou-se orientado
pelo relacionamento – como fazer o consumidor voltar a comprar mais. Na
terceira fase, convida os consumidores a participar do desenvolvimento de
produtos da empresa e de suas comunicações. O marketing colaborativo é o
primeiro elemento básico do Marketing 3.0. As empresas que praticam o
Marketing 3.0 querem mudar o mundo. Não conseguirão fazê-lo sozinhas, O
Marketing 3.0 representa a colaboração de entidades de negócios que
compartilham conjuntos semelhantes de valores e desejos (Kotler, 2010,
p.12).

A tabela a seguir resume de uma maneira geral a comparação entre o Marketing 1.0,
2.0 e 3.0 conforme atesta Kotler (2010).
Figura 3 - Comparação entre o Marketing 1.0, 2.0, 3.0.

Fonte: Adaptação de Kotler (2010, p.6)
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Dessa forma, pode-se perceber que a evolução mercadológica se desenvolveu aliada às
necessidades da sociedade e evolução produtiva. São processos que em momentos da história
foram influenciados entre si. Atualmente estar presente nas mídias sociais é uma ação que tem
dado resultados positivos para as empresas, valorizar o relacionamento com o consumidor é
considerado a questão chave para o estabelecimento em novos mercados, diferencial
competitivo e conquista de novos clientes.

2.2 Ferramentas Mercadológicas

Quando a relação entre o produto e o cliente final é analisada por meio dos resultados
quantitativos, sabe-se que para a empresa alcançar bons desempenhos, ela precisa colocar em
prática algumas ações que permeiam pelas áreas de planejamento estratégico, inovação nos
processos e no marketing. Exemplificando algumas ações de marketing, temos: pesquisa de
mercado, pesquisa de tendências, análise de concorrência, ciclo do produto, entre outros.
Os resultados encontrados em pesquisas normalmente são construídos por meio de
sistemas e, ou ferramentas empresariais. Eles demonstram perfil do consumidor, perfil do
cenário onde vai ser instalada a empresa, índices de produtos mais consumidos, e para se ter
uma decisão precisa, a indicação por especialistas como o SEBRAE é realizar essas pesquisas
antes da abertura do negócio, e sempre que for necessário. Esse conjunto de informações
obtidas constrói uma base para que os lançamentos dos produtos e serviços sejam de forma
consolidada, e a avaliação dos mesmos possam ser positivas e construtivas pelos os seus
consumidores.
Até meados da década de 70 o relacionamento que era estabelecido entre o cliente
final e as empresas era por meio de canais de atendimento como Serviço de Atendimento ao
Cliente - SAC, 0800, entre outros. Mesmo com o desenvolvimento da tecnologia canais como
estes ainda estão presentes nas empresas. No período de transição para o atendimento
personalizado e inserção das mídias sociais, a partir da década de 80, alguns sistemas de
relacionamento começaram a ser desenvolvidos e implementados nas empresas para que cada
ação mercadológica fosse mais eficaz. Entre os sistemas que são utilizados para o

23

relacionamento, os mais populares são Customer Relationship Management – CRM7 e o Big
Data8.
Seguindo a linha de inovação, o CRM surgiu em meados dos anos 80 com o objetivo
de gerar a obtenção, e retenção dos clientes, por meio das operações de marketing, vendas e
serviços. Segundo Bretzke (2001) o CRM é um dos métodos mais sofisticados e eficientes
que pode modificar a maneira como as empresas podem aumentar a rentabilidade dos clientes
atuais. O CRM é classificado como um sistema empresarial de negócios, dentro de sua
plataforma envolve fornecedores, funcionários, clientes e parceiros.
Por conta de seu objetivo principal que é a obtenção e retenção dos clientes, o CRM,
está ligado às áreas comerciais e de atendimento, que em suas atividades lidam do
relacionamento dos clientes com as empresas. As informações obtidas são utilizadas para a
construção de novos produtos, estratégias e ações mercadológicas. Segundo Lopes (2001) o
diferencial competitivo do relacionamento com os clientes é fortalecido com o CRM. Uma
vez que o sistema for bem utilizado, ou seja, preenchido frequentemente com as informações
completas, as empresas terão bons resultados no final de cada processo, pois ela terá o
panorama geral do perfil de cada cliente.

Figura 4 - Modelo de CRM

Fonte: Google Imagens (2018)

7

É um sistema gerencial utilizada pelas empresas para manter o relacionamento com os clientes por meio
das habilitações disponíveis para cada versão.
8
Tecnologia da informação que refere-se a um grande conjunto de dados armazenados. Baseia-se em 5
V´s: velocidade, volume, variedade, veracidade e valor.
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CRM é a integração de tecnologia e processos de negócios, usada para
satisfazer às necessidades dos clientes durante qualquer interação.
Especificamente, CRM envolve aquisição, análise e uso do conhecimento de
clientes para venda mais eficiente de produtos e serviços. (MADRUGA,
2010, p. 105).

Os processos de atendimento ao cliente são automatizados por meio da utilização do
CRM, e esses processos passam a ser integrados com as áreas estratégicas, como o marketing,
por exemplo. Dentro das funcionalidades do CRM, existem os grupos de aplicação. Para esse
sistema, temos: Marketing e atendimento de pedidos; Suporte e atendimento do cliente;
Programas de retenção e fidelidade; Gerenciamento de contas e contatos e vendas cruzadas9 e
vendas superior10.
Dentro desse contexto surgiu o Big Data ainda quando não se existia rede móvel
disponível para todos. Seu aparecimento aconteceu nos anos 90, porém sua maior utilização
só aconteceu no inicio do século XXI. Segundo Laney (2001), a definição do Big Data está
relacionada aos desafios e crescimento de dados e oportunidades, como sendo
tridimensionais, ou seja, o aumento do volume (quantidade de dados), velocidade e as
variedades (gama ou tipo de dados e as fontes de dados).
Segundo o International Business Machines- IBM, empresa de tecnologia dos Estados
Unidos da América - EUA, o Big Data é sustentado pela quantidade e variedade de
informações que são geradas na rede.

Estão inclusos todas as informações que são

disponibilizadas em bancos, companhias aéreas, operadoras de telefonia, serviços de busca
online, entre outros. Para as empresas não basta ter todas essas informações, e sim utiliza-las
de maneira consciente.
Se uma empresa souber utilizar as informações obtidas, por meio do cruzamento dos
dados que são gerados na rede, ela poderá melhorar um produto, criar uma estratégia de
marketing mais eficiente, saber como cortar gastos ou produzir mais, bolar uma nova
estratégia para superar um concorrente ou evitar o desperdício de recursos. No final de 2012,
a IBM divulgou que de acordo com suas estimativas, 90% de todos os dados disponíveis no
mundo foram gerados em apenas nos dois anos anteriores. Com essa estimativa, percebe-se
que a quantidade de informações sempre esteve na especificação do Big Data, mas para as
empresas é preciso se atentar para o que apenas interessa para os seus processos e resultados.
9

Quando o cliente de um produto ou um serviço se interessa em adquirir um produto ou serviço
relacionado.
10

Refere-se quando é ofertado ao cliente um produto superior ao que ele está em busca.
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Atualmente no âmbito das mídias sociais, o gerenciamento dos resultados produzidos
pelas ações das empresas passaram a ser mais dinâmicos. A interação com o seguidor, que
muitas vezes é o cliente ou admirador da marca, vai muito mais além do que uma curtida.
Quando as dúvidas, questionamentos, anseios, são atendimentos pela empresa, cria-se um
vínculo maior com a aquele seguidor. E apesar de muitas vezes o número de comentários
serem expressivos, o marketing de relacionamento só é realizado a partir do momento em que
cada dúvida é sanada de acordo com a necessidade. Isto é, não basta investir em novas
tecnologias de relacionamento com o cliente, gerar os frutos, e não acompanhar os progressos.
Podemos exemplificar essas ações com dois prints11 registrados nas mídias sociais da Salon
Line e Lola Cosmetics:
Figura 5 - Gestão de Mídias Sociais – Salon Line

Fonte: Facebook Salon Line/ Fevereiro 2018

Figura 6 - Gestão de Mídias Sociais – Lola Cosmetics

Fonte: Facebook Lola Cosmetics/ Fevereiro 2018
11

Ação realizada após pressionar a tecla Print Screen ou utilizando a ferramenta de captura.
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2.3Mídias Sociais

As novas ferramentas de comunicação e compartilhamento social estão cada vez mais
inseridas no ciclo de consumo da sociedade. A evolução das mídias sociais se deu por conta
da mudança da sociedade e necessidades de consumo. Tornou-se importante nos negócios,
tendo em vista o resultado apresentado no que diz respeito à interação dos consumidores e
seguidores com a marca.
Para Fontoura, (2009) as mídias sociais são tecnologias online com objetivo de
compartilhamento

social,

opiniões,

ideias,

experiências,

e

perspectivas.

Esse

compartilhamento pode ser realizado entre empresas, consumidores, e seguidores da marca.
Essas ferramentas sociais buscam a interatividade das pessoas que estão inseridas e
conectadas na rede.
Os autores Kotler e Keller (2012) afirmam que as mídias sociais promovem o
compartilhamento de materiais que podem auxiliar as empresas no relacionamento com os
seus clientes e seguidores. Para eles existem três plataformas principais de mídias sociais:
Comunidades e fóruns on-line; “bloggers” que são indivíduos e redes como Sugar e Gawker;
e por fim, Redes Sociais, por exemplo, Facebook12, Twiter13, e Youtube14.
As mídias sociais são um meio para os consumidores compartilharem textos,
imagens e arquivos de áudio e vídeo entre si e com as empresas. As mídias
sociais dão as empresas voz e presença pública na web, além de reforçarem
outras atividades de comunicação. Por causa de seu imediatismo diário, elas
também podem incentivar as empesas a se manterem inovadoras e
relevantes. (KOTLER, KELLER, 2012, p. 589).

As Mídias Sociais por meio de suas ferramentas, aplicativos, e principalmente
praticidade, fazem parte da rotina de muitas pessoas no mundo todo. Segundo
GlobalWebIndex (2016), “47% dos brasileiros tem contas em redes sociais. As mais
acessadas são, em primeiro lugar o Facebook, com 25% das visitas. E em segundo lugar está
o WhatsApp15, com 24%.”.

12

Mídia social lançado em fevereiro de 2004, que tem o objetivo de promover a interação dos usuários
utilizando as habilitações da ferramenta.
13
Mídia social lançada em outubro de 2006, que tem o objetivo de compartilhar fotos e vídeos entre os
usuários.
14
Plataforma lançada em fevereiro de 2005 com o objetivo de compartilhamento de vídeos.
15
Aplicativo de mensagens instantâneas e chamadas de voz, lançado em 2009.
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Inicialmente essa utilização era direcionada para fins de lazer e convívio social.
Porém, com os avanços tecnológicos no meio empresarial, a utilização das Mídias Sociais
também se tornou uma iniciativa das empresas. Os consumidores e seguidores que são
conectados esperam que essas empresas saibam utilizar essas novas inovações nas
ferramentas transformando essa gestão em ações criativas nas redes sociais, que atendam as
suas demandas.
O novo perfil do consumidor citado e defendido por Jenkins (2008), tem se tornado
uma das características mais analisadas quando a temática é mídias sociais. Essas plataformas
fazem com que os usuários se tornem seguidores de uma marca, e em alguns casos, logo após,
se tornem clientes.

Esse é o ciclo esperado pela empresa. Por meio da inovação dos

aplicativos e ferramentas os clientes passaram a acompanhar todos os passos das empresas
seguidas. Assim, o processo de fidelização se tornou mais complexo, pois qualquer ação
positiva, assim como negativa, repercute atingindo uma amplitude internacional.
Segundo Qualman (2011), as mídias sociais permite que os consumidores se
expressem instantaneamente sobre os seus gostos ou problemas encontrados após a utilização
de algum produto ou serviço. As mídias sociais envolvem o “boca a boca” online, as buscas e
a geração de conteúdo e o aumento do poder de vendas das empresas. Isso é possível perceber
no feedback trabalhado de maneira positiva e principalmente negativa. O atendimento
personalizado nas atuais condições das redes sociais faz com que o torne uma das principais
estratégias de atuações para se conseguir uma fidelização eficaz. Esse tipo de atendimento já
se tornou presente, a partir da utilização do CRM, pois, essa é uma das principais
funcionalidades desse software, e hoje, por meio das mídias sociais, esse atendimento
personalizado, se tornou mais dinâmico.
Uma pesquisa realizada pela Secretaria de Comunicação - SECOM (2015) por meio
do Governo Federal indica as cinco plataformas mais utilizadas pelo o mundo inteiro. O
aplicativo Facebook foi lançado em 2004, e se tornou o aplicativo mais utilizado com 15
bilhões de usuários, sendo 83 milhões de brasileiros. O segundo do ranking é Whatsapp com
38% milhões de usuários brasileiros, equivalente a 8% dos usuários mundiais. Em terceiro
lugar, temos o Youtube, que tem ganhado mais acessos graças às outras plataformas sociais,
surgiu em 2005, e ela possui uma amplitude mundial, diante das suas estatísticas, possui 76
idiomas diferentes (o que abrange 95% dos usuários da internet).
O Instagram surgiu em 2010, e ocupa a quarta posição, entre suas funcionalidades, tem
ganhado destaque por meio da sincronização que pode ser feita com o Facebook, para os
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usuários essa funcionalidade traz praticidade nas postagens. Em dados, recentemente,
ultrapassou a marca de 500 milhões de contas ativas por mês, dessas 35 milhões são
brasileiras, o equivalente a 7% dos usuários mundiais. Por fim, o Twitter que foi criado em
2006, tem o registro de 310 milhões de contas cadastrada, porém cerca de 136 acessam
diariamente.
Dentre essas plataformas, foram selecionadas para a pesquisa, o Facebook e o
Instagram. Ambas possuem a mesma gestão, e diante dos últimos anos tem conquistado uma
grande parcela dos usuários e que passaram a ser clientes a partir do momento em que as
empresas também começaram a usar cada vez mais essas plataformas. Além das inovações já
citadas antes no atual projeto, existe uma nova funcionalidade que tem auxiliado de maneia
eficiente várias empresas, de pequeno à grande porte. O Facebook para Empresas se tornou
uma espécie de “Google16” para aquelas empresas que estão começando a utilizar essa
plataforma, é possível encontrar vários manuais com dicas para iniciantes, dicas de marketing,
layout da página, formas de publicações e anúncios, entre tantas outras coisas que são vistas
como “mínimas”, mas que para essa nova forma de comércio é crucial.

2.4 Marketing de Relacionamento

Nas últimas décadas, a presença do marketing e suas estratégias, tem se tornado um
diferencial para aquelas empresas que estão inseridas no cenário competitivo. O marketing de
relacionamento surgiu entre as décadas de 70 e 80. Para ser mais precisa, o termo foi citado
pela primeira vez, no trabalho de Berry em (1983), que em sua pesquisa de acordo com (Hunt,
Arnett e Madhavaram, 2006), defendiam que o marketing de relacionamento se resumia em
atrair, manter e valorizar as relações com os clientes.
Apesar de a temática ser recente, é possível notarmos a mudança de paradigmas que
ela proporcionou no mundo dos negócios. Entre os principais fatores, temos a mudança do
perfil do consumidor, que talvez tenha sido a alavanca para que todos os outros processos se
desenvolvessem. Isto é, a necessidade desse consumidor, que antes não era observada, passou
a ser o ponto chave para que as empresas se remodelassem e pudessem entender a realidade
de cada cliente.
O Marketing de Relacionamento tem condições de oferecer às empresas uma
série de vantagens importantes, tais como, desenvolver a finalidade entre os
clientes, dispor de um ambiente que favoreça soluções inovadoras,
16

Empresa multinacional de serviços online e software dos Estados Unidos.
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estabelecer um local propício para testar novas ideias e alinhar a empresa
com os clientes que valorizam o que ela tem a oferecer (GORDON, 1999, p.
106).

Para Kotler, (1998) “marketing de relacionamento é baseado na premissa de que os
clientes importantes precisam receber atenção contínua.” O marketing de relacionamento tem
como objetivo principal gerir de uma maneira mais atenciosa o relacionamento entre a marca
e o cliente. Existe uma percepção que todas as atenções precisam estar voltadas apenas para o
ato da venda. Muitos se enganam, pois, um dos princípios que o marketing de relacionamento
mais defende, é a atenção que cliente precisa, e se ela está envolvida desde o processo da prévenda até a pós-venda.
Com relação à era de inovação, o marketing de relacionamento também passa por um
processo de mudança. As ferramentas, e plataformas inseridas nesse processo, tem se
adaptado diante as necessidades dos clientes e as inovações surgidas no meio empresarial.
Temos como exemplo a utilização por muitas empresas de bancos de dados extraídos por
meio do CRM.

Por tanto, essa ferramenta, por muito tempo fez com que por meio das pesquisas e
dados extraídos desses bancos de dados, se transformassem em compras eficientes, e
relacionamentos duradouros. Porém, entende-se que mais que está atento à inovação de
ferramentas, é está atento ao que o seu cliente e o mercado precisam.
O marketing de relacionamento surgiu porque as transformações ocorrem
com tanta rapidez e são tão imprevisíveis que os padrões e comportamentos
já estabelecidos no mercado não são mais sustentáveis. (DANTAS, ROCHA
e COELHO 1997, p.129).

Diante dessas etapas de inovações do Marketing de Relacionamento, a implementação
das mídias sociais, é a tendência mais forte para esse meio empresarial. O cenário competitivo
faz com que as empresas procurem melhorar diariamente as suas estratégias de
relacionamento.
Por meio das mídias sociais, o atendimento personalizado se torna mais dinâmico,
uma vez que ele é feito normalmente em tempo real. Consequentemente, a empresa passa ter
feedback com uma maior frequência, o que pode ser encarado de forma positiva, pois é
possível encontrar relatos de organizações que já utilizaram feedback como uma das formas
de melhora de produto ou inovação de serviços.
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Sendo assim, quando uma empresa não está atenta a essas inovações, ela acaba tendo
uma perda de visibilidade, ou de uma parcela clientes. É fundamental que as organizações
entendam esse ciclo de mudanças, e estejam dispostas a mudar quando for necessário, às
vezes o investimento pode ser até alto, mas quando é realizado da melhor maneira, o retorno
na maioria das vezes é alcançado.

2.5 Fidelização de clientes

O ato de fidelizar o cliente tem se tornado uma das fases mais desejadas pelos
empresários. Porém, antes dessa etapa, a estratégia de atração exige uma execução precisa.
As características atração e fidelização compõem os princípios básicos do Marketing de
Relacionamento. Se tratando do contexto das mídias sociais, essa estratégia de fidelização se
tornou um desafio ainda maior, pois por mais que se defina o público alvo a ser alcançado, a
rede de clientes, e seguidores é mais extensa, podendo ocasionar uma falha de comunicação
entre as duas partes envolvidas. Nesse caso, atender e satisfazer o cliente com a sua respectiva
necessidade, é mais que fundamental nesse processo.

Não é porque um cliente está satisfeito com um produto e/ou serviço que ele
irá ser leal com a empresa, afinal um cliente nunca está totalmente satisfeito.
Satisfazer clientes significa saber o que ele quer ou deseja, e a grande
maioria de pessoas não sabe exatamente o que quer. Para isso, é preciso
investir em pesquisas motivacionais e tecnológicas, além de melhorar
continuamente o desempenho dos produtos ou serviços da organização
(COBRA, 2009, p.24).

Entre as estratégias mais trabalhadas pelas empresas, a fidelização de clientes, tem
sido uma das mais eficientes no que diz respeito a converter – se em lucro. Para Kotler (1998)
”O custo de atrair novos consumidores é cinco vezes maior que o custo de manutenção do
atual consumidor”. Logo, quando o empresário entende qual a real necessidade do seu
público, e acerta na sua primeira estratégia de atração, ele não irá ter tantos gastos, e sim, a
fidelização será certa.
Essa fidelização pode ser atribuída após as ações realizadas pela empresa, ou até
mesmo grandes investimentos para que o cliente se sinta atraído e se torne fiel à marca.
Algumas empresas optam em suas estratégias de atração, promover ações de marketing, que
podem ser classificadas em presenciais ou por meio das mídias sociais. Essas ações têm
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como objetivo, divulgar um novo serviço adquirido, ou uma inovação no produto daquela
organização.
Porém, além de um ambiente competitivo, a tecnologia tem um papel crucial nessa
corrida empresarial. O processo de mudança é fundamental para qualquer área, e a inovação
não está apenas presente do lado das empresas, por meio de novos produtos e serviços. Mas
também, por meio da era da inovação, o cliente se tornou mais consciente nas escolhas, a sua
opinião se tonou mais visível e poderosa, no sentindo de influenciar os outros futuros clientes.
Os clientes de hoje são cada vez mais difíceis de serem agradados, são muito
mais inteligentes, conscientes em relação aos preços, exigentes, perdoam
menos e são a todo tempo abordados por mais concorrentes com ofertas
iguais ou até melhores. (KOTLER, 2000, p. 68)

A fidelização nos dias atuais é realizada por meio de ações com objetivo de atração
dos públicos e após a retenção. Essas ações possuem alguns formatos, podem ser presenciais,
por meio das campanhas que empresas podem promover, ou por meio das mídias sociais, que
é o objeto dessa pesquisa. Se tratando de ações voltadas para o público das mídias sociais, é
importante que o empresário tenha a noção da dinâmica que essa plataforma oferece. As
estratégias que são oferecidas a esse público, permitem que haja uma recíproca de ambos os
lados. E a maioria das vezes, as estratégias se adaptam conforme as novas necessidades dos
clientes, caracterizando o atendimento personalizado.

A estratégia bem-sucedida no desenvolvimento da fidelidade não é estática,
devendo, ao contrário, ser constantemente atualizada, aperfeiçoada e
corrigida à medida que as condições e as pessoas se modificam (GRIFFIN,
1998, p. 282).

Exemplificando o atendimento personalizado, sempre esteve presente a partir do
momento em que a empresa passou a utilizar o CRM, pois o mesmo tem como uma das
utilidades, atender a necessidade específica daquele cliente. Pode-se dizer que a fidelização de
clientes, é considerada como um ponto de partida inicial, ou a estratégia que aquela empresa
precisa para melhorar o seu desenvolvimento. As estratégias de competitividade precisam
estar sempre presentes e alinhadas com as rotinas administrativas.
É importante salientar que, além das rotinas administrativas, a realização dos
princípios de atração e fidelização fazem parte do planejamento estratégico da empresa, logo,
as metas e os objetivos não costumam ser estáticos, então é necessário que haja uma coerência
e objetividade quando essas metas, objetivos e estratégias foram traçados. E, levando em
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consideração o ambiente virtual e instantâneo onde as empresas de grande e pequeno porte
estão inseridas e como pode ser feita a atuação no novo modelo de negócio.
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3. PEQUENOS NEGÓCIOS
3.1 Definição e Classificação

No ambiente empresarial as organizações são classificadas conforme algumas
características, por meio do segmento, ou por meio do porte. O segmento está ligado à área de
atuação, a atividade final que a empresa exerce. Segundo a classificação utilizada pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), as atividades estão voltadas para as áreas de
Comércio, Serviço, Indústria ou Agronegócio. Já o porte, é classificado de acordo com o seu
faturamento bruto anual.
Conforme a base de dados da Receita Federal (2015), as pequenas empresas,
conhecidas popularmente como pequenos negócios, são classificadas em três categorias. MEI
com faturamento anual é até R$ 60 mil; ME faturamento anual entre R$ 60 mil e R$ 360 mil;
EPP com o faturamento anual entre R$ 360 mil até R$ 3,6 milhões.
Quando a empresa passa do teto regulamentado para EPP, para fins contábeis, passa a
ser uma empresa de médio ou até de grande porte. Além do faturamento, outro quesito
avaliado, é o número de colaboradores da instituição. Por exemplo, para uma empresa ser
classificada como MEI, além dos requisitos citados, ela só pode ter um funcionário
regularizado na empresa, e o proprietário não pode nem ser sócio de nenhum outro Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ.
Para trazer um maior respaldo aos empreendedores e tornar a classificação mais
assertiva, foi criada uma lei específica para os pequenos negócios, conhecida também como
Lei Geral, baseada na Lei Complementar Federal 123/200617, com uma atualização para
154/2016.

De acordo com o Capítulo I das Disposições Complementares, no Art. 1°

estabelece as normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado
às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, especialmente no que se refere:

I- À apuração e recolhimento dos impostos, e contribuições da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime
único de arrecadação, inclusive obrigações acessórias.
17

Disponível em: BRASIL. Lei Geral; Lei Complementar N° 123/2006. Disponível em

www.planalto.gov.br/CCivil_03/leis/LCP/Lcp123.htm
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II- Ao cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias,
inclusive obrigações acessórias.
III- Ao acesso a crédito e ao mercado, inclusive quanto à
preferência nas aquisições de bens e serviços pelos poderes públicos, à
tecnologia, ao associativismo e às regras de inclusão. (BRASIL, Lei Geral
N° 123/2006).

A Lei Geral faz garantir os benefícios, os deveres e direitos que os empreendedores
possuem. Para os pequenos negócios no âmbito empresarial, os processos são mais
complexos. Existem barreiras em muitas áreas, sejam as mercadológicas, burocráticas, nas
legalizações de documentação, e principalmente a tributações para esse tipo de regime.
Além das referências jurídicas, os empreendedores contam com algumas instituições
privadas, ou mistas que dão apoio aos que estão iniciando nesse processo, ou para aqueles que
já possuem uma maturidade maior. Entre essas, podemos citar o SEBRAE empresa brasileira,
com mais de 40 anos de experiência no mercado, presente em todas as federações estaduais,
que tem por missão “Promover a competitividade e o desenvolvimento sustentável dos
pequenos negócios e estimular o empreendedorismo”.

A organização tem tido uma

importante participação no processo de crescimento e fortalecimento do empreendedorismo,
ofertando capacitações de acordo com cada perfil alvo.

3.2 Comportamento dos Pequenos Negócios nas Mídias Sociais

O comportamento diferenciado de uma empresa às vezes é o suficiente para que seus
clientes possam dar uma atenção especial a ela. Se tratando de pequenos negócios, esses
comportamentos estão diretamente ligados ao seu crescimento e amadurecimento diante ao
mercado. Quando pensamos em “pequenos negócios”, conforme classificação utilizada pelo
SEBRAE são todos aqueles que possuem o faturamento anual abaixo de R$ 3,6 milhões, e são
classificados em: Microempreendedor Individual, Microempresa, Empresa de Pequeno Porte.
São eles, os menores e recentes, que por meio da inovação, conseguiram sair do papel,
em 2001, representaram cerca de 27% da percentagem do PIB nacional. Em uma pesquisa
mais recente realizada pelo SEBRAE Nacional (2014), informa que as micro e pequenas
empresas são as principais geradoras de riqueza no comércio no Brasil (53,4% do PIB deste
setor). No PIB da indústria, a participação das micro e pequenas (22,5%) já se aproxima das
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médias empresas (24,5%). E no setor de Serviços, mais de um terço da produção nacional
(36,3%) têm origem nos pequenos negócios.
Segundo as empresas especialistas da área de negócios, como o SEBRAE e a
ENDEAVOR, outra instituição que apoia e defende a bandeira do empreendedorismo, é
possível que essa seja considerada a melhor época para empreender.

Para quem quer

começar, ou amadurecer o seu negócio, se tem o melhor cenário: o virtual, que é capaz de
trazer e compartilhar as melhores ideias, e tendências. Os pilares fundamentais: inovação,
fluxo de comunicação, regimes e leis burocráticas mais acessíveis. E, diante a uma recessão
financeira, essa tem sido uma das principais saídas para se reestabelecer economicamente.
Por outro lado, as grandes empresas detentoras das principais tecnologias ofertadas no
mercado, se atentam para esse novo público, que é mais consciente, interage com as marcas, e
que vem crescendo cada vez mais. Temos como exemplo, o Facebook para empresas, é a
plataforma mais utilizada para exercer o Marketing de Relacionamento via mídias sociais
atualmente. Essa ferramenta tem uma gestão internacional, e a partir das experiências de seus
próprios usuários promove atualizações que facilitam o manuseio e atingem os princípios
básicos do Marketing de Relacionamento: Atração e Fidelização dos seus respectivos público
alvo.
O Facebook (2014) lançou uma campanha para direcionar ações efetivas para
fomentação dos pequenos negócios na plataforma. A partir de 2016, essa campanha passou
por algumas cidades do Brasil, promovendo palestras e oficinas sobre “As cinco dicas para
você impulsionar seu negócio com a ajuda do Facebook”. O evento na capital baiana, contou
com a parceria do SEBRAE Bahia, e promoveu uma programação dinâmica para seu público,
levou em destaque cases de sucessos dos pequenos negócios de Salvador.
Outra mídia utilizada pelos pequenos negócios é o Instagram, ambas possuem a
mesma gestão internacional. O Instagram é mais recente que o Facebook, porém já possui
bilhões de usuários, e possui as mesmas potencialidades quando pensamos em interação com
seus clientes/seguidores. O seu layout é um pouco diferenciado, evidencia mais fotos e
vídeos. É possível encontrar uma complementação entre o Instagram e o Facebook para
empresas, tonando aquela mídia muito mais eficaz.
O evento “As cinco dicas para você impulsionar seu negócio com a ajuda do
Facebook” fez referências aos tipos de publicidades que podem ser utilizadas também no
Instagram. Entre essas publicidades, temos os anúncios pagos, sincronização de postagens,
vinculação de anúncios para seguidores que possuem o perfil conforme as características dos
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produtos ou serviços da marca. Todos esses tipos de ações podem auxiliar o empreendedor
para se aproximar melhor do seu cliente virtual.
Dessa forma, é possível perceber que esse comportamento que os pequenos negócios
estão inseridos, é visto de forma positiva e crescente. Mas, sabe-se que existe uma parcela de
empreendedores que ainda não possuem o conhecimento da quantidade de benefícios que
esses aplicativos podem trazer para sua empresa. Ao gestor, cabe internalizar a visão de que
agora existe a grande plataforma social de influência de informações, tendências, e também de
vendas.

3.3 Cenário dos Pequenos Negócios de Cosméticos e Beleza Baianos

O empreendedorismo tem sido uma das saídas mais utilizadas pelos brasileiros para se
restabelecer financeiramente. O crescimento desse tipo de atividade é considerado uma
importante fonte para o desenvolvimento do país no quesito de negócios, geração de renda e
empregos. Em termos locais, o estado da Bahia tem respondido aos estímulos e às estatísticas
positivas.
Conforme a base de dados da Receita Federal (2015) cerca de 86,2% dos negócios
empresariais do estado estão representados pelos pequenos negócios. A tradução desses
números para a sociedade demonstra um ambiente mais competitivo, propício ao surgimento
de novos negócios e tendências geradas pelas necessidades dos consumidores.
A necessidade do consumidor pode ser considerada uma palavra chave diante do
processo do empreendedorismo. Sentir, apurar, pesquisar, são habilidades que o
empreendedor precisa ter, e desenvolver ao longo do processo. O crescimento das Startups
pode ser a resposta para todas essas insinuações. A todo o momento nos deparamos com uma
nova ideia de negócios, e o quão ela é usual para as nossas necessidades.
Em uma pesquisa disponibilizada pelo SEBRAE Bahia (2016) com participação do
SEBRAE Nacional e dados da Receita Federal, informa que entre os setores existentes nos
negócios (Comércio; Serviço; Indústria; Construção Civil e Agropecuária), o estado da Bahia
se destaca com os setores de Comércio e Serviço com cerca de 83,7% dos pequenos negócios
totais. Ainda de acordo com a mesma pesquisa, foi eleito um ranking com os vinte tipos de
atividades mais praticadas no estado de acordo com a Classificação Nacional de Atividades
Econômicas - CNAE. O setor escolhido para ser trabalhado no atual estudo, se encontra em 5°
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lugar: Comércio Varejista de Cosméticos, Produto de Perfumaria e Higiene, com exatos 12.
877 pequenas empresas.

Figura 7 - Ranking das 20 atividades em número de pequenos negócios

Fonte: Base de dados da Receia Federal (2015) / Perfil dos Pequenos Negócios Baianos – SEBRAE
BA (2016)

De acordo com a SECOM (2017), o estado provém de bons investimentos e
desenvolvimentos não apenas desse setor, e vem cada vez mais atraindo novos investidores e
grandes empreendimentos como fábricas O Boticário, laboratórios da área e centros de
distribuição como os da Avon, Natura, entre outros. A indústria de cosméticos registrou um
crescimento expressivo de 70% nos últimos 10 anos.
Em 2017, a nível nordeste, a Bahia ocupa a primeira posição no setor, concentra
43,7% dos estabelecimentos e 47,6% dos empregos da região, segundo dados do Relatório
Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho - RAIS. A fonte ainda informa que o
emprego formal no setor teve um crescimento médio de 10,5 % ao ano na Bahia no período
2007-2015, enquanto que o Brasil cresceu 1,95% e o Nordeste 4,77%.

Quadro 1 - Panorama baiano do setor de cosméticos 2017
Crescimento
1° produtor no Nordeste Concentra 43,7% de 47,6%
estabelecimentos

médio

dos no emprego formal

empregos da região

de 10,5% entre 20052015

Fonte: Elaborado pela autora (2018) com base nas informações do RAIS (2017)
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4. METODOLOGIA
A metodologia utilizada para atender os objetivos propostos nesse estudo foi a
pesquisa qualitativa, de abordagem descritiva e fundo bibliográfico, aliado a análise de
conteúdo. Destaca-se a importância da pesquisa qualitativa como uma ferramenta valiosa
quando se trata de analisar e interpretar o contexto social.
De acordo com Godoy (1995):

Uma pesquisa qualitativa considera o ambiente como fonte direta dos dados
e o pesquisador como instrumento chave; possui caráter descritivo; o
processo é o foco principal de abordagem e não o resultado ou o produto; a
análise dos dados é realizada de forma intuitiva e indutivamente pelo
pesquisador; não requere o uso de técnicas e métodos estatísticos; e, por fim,
tem como preocupação maior a interpretação de fenômenos e a atribuição de
resultados. (GODOY, 1995, p.58)

Por meio desse método foi possível coletar as informações das empresas trabalhadas
na pesquisa e analisar de que forma elas conseguem desenvolver os princípios do marketing
de relacionamento em seus processos de interação pelas mídias sociais. Para complementação
da metodologia, foi escolhido a Análise de Conteúdo. A temática é bem trabalhada por
autores renomados, e nessa pesquisa trago algumas percepções diferentes.

A análise de conteúdo é uma técnica de análise das comunicações que irá
analisar o que foi dito nas entrevistas ou observado pelo pesquisador. Na
análise do material, busca-se classifica-los em temas ou categorias que
auxiliam na compreensão do que está por trás dos discursos. O caminho
percorrido pela análise de conteúdo, ao longo dos anos, perpassa diversas
fontes de dados, como: notícias de jornais, discursos políticos, cartas,
anúncios, publicitários, relatórios oficiais, entrevistas, vídeos, filmes,
fotografias, revistas, relatos autobiográficos, entre outros. (FOSSÁ E
SILVA, 2013, p.2).

Segundo Carmo Neto (1996) conceitua que a análise de conteúdo surgiu como o
método e técnica depois de se constatar certo esgotamento do levantamento de dados por
meio da entrevista. O autor enfatiza que sua aplicação e discussão metodológica se
caracterizam de uma forma complexa, pois em muitos momentos a subjetividade toma conta
dos resultados da análise, e provoca que o analista (quem faz a análise de conteúdo) reflita
sobre as entrelinhas do material. Ele ainda completa que os objetivos de mensuração da
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análise de conteúdo são produtos mensuráveis que representam as manifestações não verbais
e não orais da ação humana.
A metodologia escolhida para alcançar os objetivos propostos foi à análise de
conteúdo. Segundo Moraes (1999) existem diversas descrições de autores sobre o processo de
análise de conteúdo, mas para ele a análise de conteúdo ser constituída de cinco etapas:
Preparação das informações; Unitarização ou transformação do conteúdo em unidades;
Categorização ou classificação das unidades em categorias; Descrição; Interpretação.
A análise do conteúdo faz com que os resultados das análises sejam encontrados por
meio da reflexão de todo o conteúdo extraído dos dados brutos. Para Bardin (2011), a análise
de conteúdo é utilizada desde o principio da humanidade, nas tentativas de interpretações de
livros sagrados, tendo sido sistematizada apenas na década de 1920 por Leavell.
Para a autora, o termo análise de conteúdo é designado como:

Um conjunto de técnicas e análise das comunicações visando a obter, por
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitem a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2011, p. 47).

Aplicando essa metodologia para o presente estudo, foram coletados e analisados os
comentários nas mídias sociais e sites das empresas trabalhadas. Diante desse material, foi
possível identificar as frequências de determinadas ocorrências nas ferramentas de cada
empresa. Com a mensuração dos dados analisados, foi possível ter um maior panorama de
como as empresas praticam ou não os princípios do marketing de relacionamento.

4.1 Contexto da Pesquisa

O presente estudo trabalha com a temática da gestão das mídias sociais das pequenas
empresas do setor de cosméticos e beleza utilizando a prática do Marketing de
Relacionamento. As empresas retratadas estão localizadas no município de Lauro de Freitas,
região metropolitana de Salvador – BA.
O desenvolvimento da pesquisa foi realizado por meio do mapeamento e
monitoramento das mídias sociais das empresas envolvidas. A Salon Line e Lola Cosmetics
representam as empresas de grande porte e que praticam a gestão das mídias por meio do
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Marketing de Relacionamento, e as pequenas empresas representando o público alvo da
pesquisa são: Amazun Indústria; Nutri Hair; Ouais Indústria.
4.2 Campo de Pesquisa – Amostra

O universo pesquisado se remete aos pequenos negócios da área de cosméticos e
beleza da região metropolitana de Salvador, localizadas no município de Lauro de Freitas. A
delimitação da amostra partiu de uma pesquisa maior realizada pelo SEBRAE Bahia no ano
de 2015. A pesquisa base teve como objetivo fazer o mapeamento das pequenas empresas que
estão situadas no estado da Bahia, que são regulamentadas na área de cosméticos e beleza. O
estudo base trabalhou com o número de 185 pequenas empresas, considerando todos os
critérios dos órgãos reguladores (AVISA IBGE, Receita Federal, SEBRAE e outros).
Para essa pesquisa, o recorte da amostra foi realizado pensando na temática do objeto
escolhido, pequenas empresas da área de cosméticos e beleza, que só trabalham com produtos
capilares e estejam situadas em Lauro de Freitas, sendo assim, foram selecionadas três
pequenas empresas.

Figura 8 - Mapa das Pequenas Empresas do setor que estão situadas no estado da
Bahia

Fonte: Estudo Sobre o Segmento de Cosméticos da Bahia\ 2015

Dentre o número de empresas, o recorte da amostra foi definido priorizando o objeto
da pesquisa. Empresas que estão situadas na região metropolitana de Salvador, no município
de Lauro de Freitas, que estão de acordo com os critérios estabelecidos para a classificação do
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SEBRAE Bahia, e possuem o CNAE 2063-1/00 - Fabricação de cosméticos, produtos de
perfumaria e de higiene pessoal. A principio foram selecionadas seis pequenos negócios do
setor de HPPC: Amazun Indústria; AROMARKETING

Smell Ind. Com.; CAD’S Ind.

Cosméticos; LAZO Cosméticos; Nutrihair Aysen; Ouais Indústria.

Quadro 2 - Empresas do setor HPPC situadas na região metropolitana de Salvador
Nome

Localidade

Categorias

Porte

Amazun Cosméticos

Lauro de Freitas

Capilar/ Corporal/ Facial

EPP

Aromarketing

Lauro de Freitas

Óleos/aromas

ME

CAD´S Cosméticos

Lauro de Freitas

Capilar/Facial/Corporal.

ME

LAZO Cosméticos

Lauro de Freitas

Capilar/ Facial

ME

Nutri Hair

Lauro de Freitas

Capilar

EPP

Ouais Cosméticos

Lauro de Freitas

Capilar

ME

Fonte: Elaborado pela autora (2018)

Partindo do pressuposto que começamos das referências da Salon Line e Lola
Cosmetics, empresas classificadas como grande porte e está no ramo na fabricação de
produtos capilares, a amostra foi reduzida para pequenas empresas que apenas trabalham com
esse tipo de produto.

Quadro 3 - Empresas do setor HPPC situadas em Lauro de Freitas e selecionadas para amostra

Nome

Localidade

Categorias

Porte

Capilar; Facial; Corporal
Amazun Cosméticos

Lauro de Freitas

base para farmácias de

EPP

manipulação.
Nutri Hair
Ouais Cosméticos

Lauro de Freitas

Capilar

EPP

Lauro de Freitas

Capilar

ME

Fonte: Elaborado pela autora (2018)

Sendo assim temos: Amazun Indústria; Nutrihair Aysen; Ouais Indústria. O
monitoramento da amostra aconteceu no período entre Janeiro de 2018 e Março de 2018. A
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análise se deteve em mapear os comentários dos seguidores das empresas e se os mesmos
eram respondidos de acordo com os princípios do Marketing de Relacionamento.

4.3 Coleta de dados

As coletas foram realizadas por meio do acesso às ferramentas (mídias sociais e site)
das empresas que foram selecionadas para esse trabalho: Salon Line; Lola Cosmetics;
Amazun Indústria; Nutri Hair; Ouais Indústria. As análises e coletas foram realizadas no
período de Janeiro a Março de 2018.
Quadro 4 – Ferramentas disponíveis pelas empresas

Ferramentas/ Empresas

Amazun Indústria

Nutri Hair

Ouais Indústria

1.Facebook

X

X

X

2.Instagram

X

X

X

3.Site Institucional

X

X

X

Fonte: Elaborado pela autora (2018)

4.4 Metodologia de análise

A metodologia para a coleta de dados dessa pesquisa se baseou no monitoramento das
mídias sociais (Facebook e Instagram) e sites das empresas envolvidas nesse trabalho. As
referências de empresas de grande porte do setor estudado, que praticam e conseguem ver
resultados na sua gestão de relacionamento com seus clientes, são Salon Line e Lola
Cosmetics. Além dessas, foram coletados prints nas pequenas empresas propostas para a
amostra desse estudo: Amazun, Nutrihair e Ouais. Os registros nas mídias sociais são de
acesso público, e foram coletados no período de Janeiro a Março de 2018.
Conforme a metodologia estabelecida no trabalho, foram analisadas as três
ferramentas de comunicação das empresas:
Ferramenta 1: Facebook – Ferramenta social com objetivos de compartilhamento de
informações, ideias, fotos e vídeos entre usuários.
Ferramenta 2: Instagram – Ferramenta social com objetivo de compartilhamento de
fotos e vídeos.
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Ferramenta 3: Site Institucional – Plataforma utilizada pelas empresas para contatos
com fornecedores e clientes, exposição de portfólio de produtos.

4.5 Categorias de Análise

As categorias definidas para esse trabalho correspondem aos princípios utilizados pelo
o marketing de relacionamento. As estratégias de atração e fidelização são traduzidas em
ações que podem ser praticada diariamente. As categorias refletem em ações que dependem
de umas das outras, funciona como uma espécie de ciclo, e no final a fidelização do
consumidor só irá funcionar se as etapas de atração foram cumpridas de maneira correta. As
categorias definidas foram: Apresentação do Produto; Realização de Promoção Online;
Atendimento Personalizado; Interação com Cliente; Esclarecimento de Boatos/ Comentários
Negativos; e Fidelização de Clientes.

1. Apresentação do Produto: A apresentação dos produtos pode ser considerada um
dos fatores principais para que o consumidor se torne fiel à marca. Existem diversas
maneiras de expor os produtos. Com as mídias sociais, enumeras empresas passaram
utilizar essas ferramentas como ponte para um relacionamento mais próximo com os
seus clientes. Essa categoria irá analisar como as empresas em questão apresentam os
seus produtos para os seus consumidores/seguidores.

2. Realização de Promoções Online: Com o desenvolvimento crescente do setor de
cosméticos e beleza, as empresas da área precisam a todo o momento se manter diante
os entraves, barreiras e concorrência encontrada no mercado. A realização de
promoções faz com que as empresas possam demonstrar não apenas os produtos que
estão sendo expostos ao negócio, mas também os outros produtos que estão
vinculados ao portfólio de produtos. Essa categoria mostra se as empresas trabalhadas
nesse estudo realizam promoções com o seu portfólio de produtos através das
ferramentas das mídias sociais e suas estratégias de parcerias.
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3. Atendimento Personalizado: Esse tipo de atendimento é uma das bandeiras
defendidas pelos princípios do marketing de relacionamento. O que será analisado
nessa categoria é se as empresas respondem os comentários de acordo com as
necessidades de cada consumidor/cliente, e não de maneira padronizada, ou seja,
“entre em contato conosco via direct18”, “entre em contato com o SAC”, entre outros.

4

Interação com Clientes: Além do atendimento personalizado, procurando atender as
necessidades dos consumidores/seguidores, as empresas precisam se atentar a
interação do público alvo independente de dúvidas serem lançadas nos comentários. A
interação gera o engajamento da página, ou seja, faz com que ela se torne mais
dinâmica e capaz de atrair novas curtidas e seguidores de forma espontânea.

5

Esclarecimentos de boatos: Nas mídias sociais, todas as ações e consequências
passam a ter uma maior amplitude por conta de milhares conexões que são feitas em
minutos. Dentro essas consequências, é possível encontrarmos alguns comentários
negativos sobre a empresa. O que será analisado nessa categoria é se as empresas
conseguem lidar com esse tipo de situação: o esclarecimento de boato, ou de algum
ocorrido negativo com o consumidor/seguidor.

1. Fidelização: Essa categoria também está direcionada ao principio do marketing de
relacionamento. Para a fidelização acontecer, ele precisa ser atraído, seja pela marca,
pela forma como ela se comunica com seus consumidores/seguidores, ou até mesmo
pela utilização do portfólio de produtos.

4.6 Análise das Empresas de Grande Porte

Para a escolha das grandes empresas para o trabalho foi levado em consideração o
setor em que as empresas estão inseridas e se possuem engajamento notável nas mídias
sociais. Por serem classificadas como empresas de grande porte, possuem investimentos e
divisão de tarefas e setores diferentes das empresas estudas na amostra. A monitoração não
18

Ferramenta disponibilizada pelo instagram em que usuário entra em contato com a empresa através do
chat do aplicativo.
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teve o intuito de comparar e sim de realizar um benchmarking, mostrar as estratégias de
atração e fidelização que as empresas maiores alcançam diariamente praticando o MR pelas
mídias sociais.

Empresa 1 - SALON LINE
Há mais de 20 anos no mercado a Salon Line está entre as maiores e principais
empresas de cosméticos brasileiros. Conhecida por levantar as bandeiras da liberdade capilar
e motivação para a mudança, a marca possui uma legião de seguidores que utilizam e ou
admiram a marca de alguma forma, seja apenas seguindo suas redes sociais, comprando seus
produtos, e propagando a marca através do compartilhamento de conteúdo.
Embora tenha ganhado popularidade com os produtos destinados a cabelos cacheados
e crespos, a empresa possui um portfólio de produtos diversificados, que são capazes de
atender a todos os tipos de cabelos. As linhas de produtos são dividas em três partes: Linha de
transformação - que são os produtos destinados a quem utiliza química. Linha de coloração produtos destinados a quem colore e precisa fazer a manutenção da cor. E por fim, Linha de
tratamento e finalização – que são destinados para hidratação dos fios e finalização do cabelo
após a utilização dos produtos de higiene capilar (shampoo e condicionador) esses produtos
são responsáveis pela a maioria do portfólio de produtos.

Ferramenta 1 - Facebook
Figura 9 - Perfil Facebook Salon Line

Fonte: Facebook Salon Line/ Março 2018
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Ferramenta 2 – Instagram
Figura 10 – Perfil Instagram Salon Line

Fonte: Instagram Salon Line/ Março 2018

Ferramenta 3 – Site Institucional
Figura 11 – Site Institucional Salon Line

Fonte: Site Institucional Salon Line/ Março 2018

Na análise das mídias sociais e site institucional, foi possível constatar que os canais
de comunicação com o cliente são bem desenvolvidos, e que os princípios de marketing de
relacionamento (atração, fidelização, atendimento personalizado) são praticados.
Esses princípios são interligados, uma vez que são bem praticados o retorno da
interatividade, e bom relacionamento entre cliente e empresa passa a ser cada vez mais
visível. Foi possível analisar que os comentários da Salon Line além de atender a necessidade
demandada, provocam a interatividade dentro de cada postagem, gerando assim um
engajamento espontâneo e identificação com o proposito da marca, a partir da criação das
hashtags,19 e apelidos para os seguidores, como por exemplo, Salonetes. A seguir teremos
alguns exemplos que foram coletados a partir de fevereiro de 2018:

19

Palavra – chave, ou termo associados a um informação, tópico ou discursão.
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Figura 12 - Exemplos da Gestão x Categorias da empresa Salon Line

Fonte: Facebook Salon Line/ Fevereiro 2018

Figura 13 - Exemplos da Gestão x Categorias da empresa Salon Line

Fonte: Facebook Salon Line/ Fevereiro 2018

Figura 14 - Gestão de Mídias Sociais exemplo 2 Salon Line
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Fonte: Instagram Salon Line/ Março 2018

Figura 15 – Exposição de produtos site Salon Line

Fonte: Site Institucional Salon Line/ Março 2018

Empresa 2 - LOLA COSMETICS
A Lola Cosmetics é uma empresa carioca fundada em 2001, que apesar de ser recente
no mercado, também se encontra em uma das referências quando o assunto é produtos de
qualidade e interatividade com seus seguidores/consumidores. A marca é conhecida pela
fabricação de produtos mais ecológicos, em 2016 entrou oficialmente para o PEA (Projeto
Esperança Ambiental). Por essa atitude, faz com que a Lola não inclua ingredientes de origem
animal em suas composições tornando-a uma marca vegana.
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Além da composição, outros quesitos que são diferenciais da marca são a
originalidade nas embalagens, que foge dos modelos e proporções tradicionais, o bom humor
para a criação dos nomes dos produtos (Morte Súbita; Comigo ninguém pode. Loira de
Farmácia, entre outras), e a maneira como lidar com seus clientes nas plataformas digitais.
Quem conhece a marca, sabe que os produtos não possuem preços populares, mas
diante a irreverência conquistada em pouco tempo, de acordo com uma reportagem da VEJA
Rio (2016), a marca demonstrou um crescimento de 200% em meio à crise, o que demonstra
ser uma potência no mercado estudado.
Visando cumprir a metodologia desse trabalho, foram escolhidas as três plataformas
para a análise de conteúdo da empresa:

Ferramenta 1 – Facebook
Figura 16 – Perfil Facebook Lola Comestics

Fonte: Facebook Lola/ Março 2018

Ferramenta 2 – Instagram

Figura 17 - Perfil Instagram Lola Cosmetics
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Fonte: Instagram Lola/Março 2018

Ferramenta 3 – Site Institucional
Figura 18 – Site Institucional Lola Cosmetics

Fonte: Site Institucional Lola/ Março 2018

Conforme a revista VEJA Rio (2016), a gerente de marketing de mídias da Lola
Renata Antunes:

Nós não ligamos para celebridades. O nosso maior investimentos é
nas clientes. Dessa forma, elas nos veem como uma amiga e nosso
vínculo não acaba quando o produto chega ao fim. (ANTUNES, 2016)
Durante a mensuração dos dados da Lola, foi percebido o bom desenvolvimento dos
canais de atendimento da empresa. A integração entre as plataformas também foi um quesito
bem avaliado. A empresa pratica os princípios do MR a partir das postagens de novos
produtos vinculadas a blogueiras conhecidas, promove encontros para incentivar a integração
entre os seguidores, sorteios de produtos, atendimento personalizado, entre outros.
É possível comprovar a afirmação da gerente de marketing da Lola, Renata Antunes,
quando analisamos as postagens, os apelidos e hashtags que também são criados por essa
marca, como por exemplos Loletes. No período de coleta de dados foram analisadas as mídias
sociais e site institucional, e foi possível encontrar:
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Figura 19– Exemplos da Gestão x Categorias da empresa Lola Cosmetics

Fonte: Facebook Lola Cosmetics/ Fevereiro 2018

Figura 20 – Gestão de Mídias Sociais exemplo 2 Lola Cosmetics

Fonte: Facebook Lola Cosmetics/ Fevereiro 2018

Figura 21 – Gestão de Mídias Sociais exemplo 3 Lola Cosmetics
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Fonte: Instagram Lola/ Março 2018

Figura 22 – Exposição de produtos site Lola Cosmetics

Fonte: Site Institucional Lola/ Março 2018

A partir dos dados coletados das empresas de grande porte estudadas, podemos inferir
que os princípios básicos e essenciais do Marketing de Relacionamento são bem executados
nos seus canais de comunicação. Nesse tipo de gestão o objetivo principal é atender a real
necessidade do cliente. É entender qual o seu anseio, questionamento, e a partir do
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atendimento personalizado, que nesse caso, se aplica em responder comentário por
comentário, o cliente na maioria das vezes se sentir satisfeito pelo ato da resposta da empresa.
É válido ressaltar que nos dois exemplos anteriores, é perceptível que a interatividade
vai além da resposta personalizada, a base para os princípios acontecerem, é não deixar que o
relacionamento criado durante esse processo, finalize quando o produto chegar às mãos do
consumidor. Para o processo de fidelização, o pós –venda também é importante, e não pode
ser finalizado dessa maneira.
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5. ANÁLISE DOS DADOS
As pequenas empresas estão localizadas na região metropolitana de Salvador, mais
especificamente, no município de Lauro de Freitas. Segundo a Câmara do município (2018) A
região representa uma economia significativa para o estado sendo considerado um dos
municípios mais industrializados da Bahia, contendo algumas fábricas em seu território como
a da Lenoxx, e outras indústrias limpas. O comércio do município é concentrado na região da
estrada do coco e nas áreas mais centrais.
Sendo um ambiente propício à industrialização, as empresas que foram analisadas
nesse trabalho, fazem parte de uma gama maior que proporcionam para o município um
crescimento e fortalecimento da bandeira do empreendedorismo. A pesquisa mencionada teve
como um dos objetivos específicos de fazer o mapeamento das pequenas empresas do setor de
cosméticos e beleza que estão situadas no estado da Bahia, além de mostrar o quanto a cadeia
produtiva desse setor tem se desenvolvido, atraído investimentos e gerando inovação para os
produtos, movimentando assim a economia local.
Foram identificadas três fontes reguladoras do setor no estado na Bahia. Desse modo,
foram considerados os dados do ABIHPEC que no ano de 2015 informou 71 empresas,
levando em consideração o registro na ANVISA. Igualmente, foram utilizadas as informações
do SINDCOSMETIC que apresentou cerca de 133 empresas, a partir dos registros em
sindicatos e informações de mercado. Por fim, os dados do SEBRAE Bahia que considerou o
número de 185 empresas, sendo que os critérios utilizados foram do RAIS (Relação Anual de
Informação Social), dados da Receita Federal, IBGE, e outros órgãos públicos de
regulamentação e registros. Essa classificação foi à adotada pela pesquisa base.

5.1 Apresentação das Pequenas Empresas

O monitoramento da amostra foi realizado no período de Janeiro a março de 2018,
para que desse tempo para as empresas que tentam responder ou comprovar que realmente
esse tipo de gestão não é realizada.

Empresa 1 -Amazun Indústria Cosméticos LTDA
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Amazun Indústria Cosméticos foi fundada em janeiro de 2005, e está situada no
município de Lauro de Freitas Inicialmente teve um projeto de fabricação de Bases
Cosméticas Magistrais, cuja marca QSP 100% é hoje nacionalmente conhecida no mercado.
Atualmente fazem parte de seu portfólio as marcas Make Your Beauty, QSP 100%, Max
Bella, Aloe Cachos, Cosmeesência e Max Soap. Fazendo a análise das mídias sociais e site
institucional a partir de Janeiro 2018:
Ferramenta 1 – Facebook
Figura 23 – Perfil Facebook Amazun

Fonte: Facebook Amazun/ Março 2018

Ferramenta 2 – Instagram
Figura 24 – Perfil Instagram Amazun

Fonte: Instagram Amazun/ Março 2018

Ferramenta 3 – Site Institucional
Figura 25 – Site Institucional Amazun

Fonte: Site Institucional Amazun/ Março 2018.

Empresa 2- Nutri Hair
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A empresa Nutri Har, também conhecida como Aysen Cosméticos, foi fundada em
março de 2004. Atua na fabricação e distribuição de produtos capilares. Possui um portfólio
diversificado de produtos atendendo necessidades como quem utiliza produtos com química,
cabelos cacheados, crespos e ondulados. Algumas linhas possuem extratos naturais de plantas
e ostras. Entre as marcas populares, podemos encontrar Nutri hair Plants; Nutri Hair Cachos
Intensos; Queratina para reconstrução da estrutura capilar; e linhas para manutenção diária.
Ferramenta 1 – Facebook
Figura 26 - Perfil Facebook Nutri Hair

Fonte: Facebook NutriHair – Março 2018

Ferramenta 2 – Instagram
Figura 27 – Perfil Instagram Nutri Hair

Fonte: Instagram Nutrihair – Março 2018

Ferramenta 3 – Site Institucional
Figura 28 – Site Institucional Nutri Hair

Fonte: Site Institucional Nutrihair – Março 2018

Empresa 3 -Ouais Indústria Comércio Cosméticos
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A Ouais Cosméticos foi fundada em Dezembro de 2001, que atua no mercado de
cosméticos com suas linhas varejistas das marcas Hummidus e Nutrikel. O foco principal da
nossa empresa é o desenvolvimento de produtos que realcem a beleza de todos os tipos de
cabelos. Dentre os produtos que fabricamos e comercializamos destacam-se os grupos:
cremes umidificantes e ativadores de cachos; cremes para tratamento capilar; shampoos e
condicionadores; cremes para pentear e leave-ins; cremes para relaxamento; tônicos capilares;
óleos capilares e reparadores de pontas. Fazendo a análise das mídias sociais e site
institucional a partir de Janeiro 2018:
Ferramenta 1 – Facebook
Figura 29 – Perfil Facebook Ouais Cosméticos

Fonte: Facebook Ouais – Março 2018

Ferramenta 2 – Instagram

Figura 30– Perfil Instagram Ouais Cosméticos

Fonte: Instagram Ouais – Março 2018

Ferramenta 3 – Site Institucional
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Figura 31 – Site Institucional Ouais Cosméticos

Fonte: Site Institucional Ouais/ Março 2018

5.2 Análise das Categorias

Categoria 1 - Apresentação de produtos
A apresentação de produtos é uma categoria que foi escolhida para analisar a maneira
como as pequenas empresas expõem seus produtos para o seu público alvo. Atualmente
existem vários canais de comunicação que as empresas podem utilizar para a divulgação de
seus produtos. Analisando a amostra percebemos que os canais mais utilizados para a
divulgação dos produtos são Facebook e Instagram. Mas além desses canais, todas possuem
site institucional, quando acessado, é possível obter mais informações sobre o portfólio de
produtos.
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Amazun Indústria
Figura 32 – Categoria 1 X Amazun

Fonte: Facebook Amazun/ Fevereiro 2018

Figura 33 – Categoria 1 X Amazun

Fonte: Facebook Amazun /Março 2018
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Figura 34 – Categoria 1 X Amazun

Fonte: Instagram Amazun/ Março de 018

Figura 35 – Categoria 1 X Amazun

Fonte: Site Institucional Amazun/Março 2018

Nessa empresa, no período analisado, foi possível observar alguns posts de
apresentação de novos produtos. Utilizando a plataforma das mídias, a empresa também faz
proveito da parceira com as blogueiras20 de moda capilar, utiliza dessa estratégia, pois tem
consciência da amplitude que esse tipo de divulgação pode proporcionar.
Foi constatado que apesar da empresa fazer a apresentação dos produtos não é feito o
acompanhamento dos comentários com as dúvidas dos consumidores/seguidores

20

Blogueiras: Pessoas que publicam em blogs e redes sociais informações relacionadas à moda, produtos
capilares e de beleza em geral.
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Nutri Hair
Figura 36 – Categoria 1 X Nutri Hair

Fonte: Instagram Nutrihair/Março 2018

Figura 37 – Categoria 1 X Nutri Hair

Fonte: Instagram Nutrihai/ Março 2018
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Figura 38 – Categoria 1 X Nutri Hair

Fonte: Site Institucional Nutrihair/Março 2018

A empresa faz prática desse tipo de ações para a apresentação de novo produtos. Tanto
por meio das blogueiras, quanto de maneira própria. Programando um número de postagem de
acordo com o lançamento dos produtos. Nos prints realizados foi possível perceber que a
empresa também não acompanha as os comentários que são gerados após as postagens.

Ouais Indústria
Figura 39 – Categoria 1 X Ouais Cosméticos

Fonte: Facebook Ouais/ Março 2018
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Figura 40 – Categoria 1 X Ouais Cosméticos

Fonte: Instagram Ouais – Março 2018

Figura 41 – Categoria 1 X Ouais Cosméticos

Fonte: Site Institucional Ouais – Março 2018

Nas mídias dessa empresa é possível observar o extenso portfólio de produtos para
cada tipo de cabelo. A apresentação também é feita de duas maneiras, alguns posts são
vinculados pelas blogueiras, e outras por conta da própria marca. No conteúdo coletado,
também foi analisado a falta de acompanhamento por parte da empresa.
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Categoria 2 - Realização de promoções online
A realização de promoções online é considerado um dos motivos para gerar
engajamento nas mídias sociais. Normalmente as empresas realizam promoções para expor
produtos novos, ou dinamizar o seu portfólio de produtos por meio dessa ação.
Amazun Indústria
Figura 42 – Categoria 2 X Amazun

Fonte: Instagram da Amazun – Março 2018

Nas mídias sociais da empresa Amazun foi possível encontrar a prática de sorteios de
produtos das linhas da empresa por meio de blogueiras ou influenciadoras digitais. Ou seja,
meninas que possuem blogs de moda capilar e fazem “acordos” com a marca para a
divulgação de produtos e em troca elas recebem visibilidade e acabam ganhando produtos da
marca. Esse tipo de parceria tem se tornado comum nos últimos tempos.
Inicialmente as empresas maiores como Salon e Lola começaram a fazer essa prática
em prol da divulgação da marca, produtos e até mesmo dos perfis das blogueiras, quando esse
tipo de ação começou a gerar engajamento e frutos positivos, passou a ser frequente e
difundida para todo e qualquer tipo de empresa.
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Nutri Hair
Figura 43 – Categoria 2 X Nutri Hair

Fonte: Instagram da Nutrihair – Março 2018

Figura 44 – Categoria 2 X Nutri Hair

Fonte: Instagram Nutrihair /Março 2018

A Nutri Hair também pratica a ação de sorteios por meio da prática de parcerias com
as blogueiras e por conta da empresa. Nas postagens abaixo temos duas situações: Em maio

66

de 2017 a empresa fez um lançamento de desafio para as seguidoras, quem acertasse algum
palpite sobre a linha ganharia produtos da marca. Em agosto de 2017, a empresa resolveu
fazer um sorteio após atingir o número de 100 mil seguidores no instagram e sorteou 10 kits
de uma linha para 10 seguidoras mais engajadas.

Ouais Indústria
Figura 45 – Categoria 2 X Ouais

Fonte: Facebook Ouais/ Fevereiro 2018

Nas suas mídias sociais, a Ouais Indústria demonstra que promove alguns sorteios
com seu portfólio de produtos, algumas promoções também são feitos em parceria com
blogueiras da área, e outros são feitos pela empresa mesmo. No post feito em fevereiro pela
empresa no Facebook, é possível analisarmos a forma como a empresa pratica os sorteios e
divulgam o resultado.
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Figura 46 – Categoria 2 X Ouais

Fonte: Facebook Ouais / Fevereiro 2018

No segundo post feito no Instagram da empresa em Janeiro de 2018, após o Google
entrar em contato com a Ouais, para que amigos e clientes os avaliassem nas plataformas
online, a empresa resolveu fazer uma ação promocional. Após a avaliação, o seguidor passava
a concorrer a um kit de tratamento capilar.

Figura 47 – Categoria 2 X Ouais

Fonte: Instagram Ouais /Março 2018
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Categoria 3 - Atendimento Personalizado

O atendimento personalizado é um dos princípios que o Marketing de Relacionamento
mais trabalha. Na prática essa categoria busca saber se a empresa responde aos comentários
de acordo com a necessidade de cada seguidor. De maneira geral, as pequenas empresas
pesquisadas não conseguiram demostrar esse tipo de habilidade na maioria das postagens.

Amazun Indútria
Figura 48 – Categoria 3 X Amazun

Fonte: Facebook Amazun/ Fevereiro de 2018
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Figura 49 – Categoria 3 X Amazun

Fonte: Facebook Amazun/ Março de 2018
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Figura 50 – Categoria 3 X Amazun

Fonte: Instagram Amazun/ Fevereiro 2018

Após a análise das duas mídias sociais escolhidas para esse trabalho, é possível
perceber que no período que foi coletado os prints, fevereiro e março, a empresa não
conseguiu acompanhar a demanda de comentários surgidos nas publicações. Na primeira
postagem do Facebook, a empresa ainda tenta responder de maneira padronizada os seus
seguidores, o que infringe o princípio do Marketing de Relacionamento.
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Nutri Hair
Figura 51 – Categoria 3 X Nutri Hair

Fonte: Facebook Nutri Hair/ Fevereiro 2018
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Figura 52 – Categoria 3 X Nutri Hair

Fonte: Facebook Nutri Hair/ Março 2018
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Figura 53 – Categoria 3 X Nutri Hair

Fonte: Instagram Nutri Hair/ Março 2018

Figura 54 – Categoria 3 X Nutri Hair

Fonte: Instagram Nutri hair/ Março 2018

Após análise dos prints coletados em fevereiro e março de 2018, é possível constatar
que a Nutri Hair também não conseguiu acompanhar os questionamentos realizados pelos
seus seguidores. Em quatro prints expostos aqui, apenas foi possível identificar uma resposta
da empresa para um comentário.
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Ouais Indústria
Figura 55 – Categoria 3 X Ouais

Fonte: Facebook Ouais/ Fevereiro 2018

Figura 56 – Categoria 3 X Ouais

Fonte: Facebook Ouais/ Fevereiro 2018
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Figura 57 – Categoria 3 X Ouais

Fonte: Instagram Ouais/ Março 2018

Partindo do princípio do Marketing de Relacionamento a empresa Ouais Indústria foi a
que melhor praticou essa habilidade nas ferramentas utilizadas. No período analisado foi a
empresa que mais teve a preocupação em responder cada questionamento conforme a
demanda, e promover a interação dentre de cada postagem realizada.

Categoria 4 - Interação com os clientes
Essa categoria analisa se os pequenos negócios da amostra promovem a interação com
os seguidores. A interação independe se a empresa está postando produtos ou promovendo
sorteios. Ou seja, ela precisa ser praticada sempre que houver necessidade, através da criação
de hashtags, apelidos para suas seguidoras de acordo com nome da marca, como por exemplo,
“Loletes” ou “Salonete”. Esses tipos de apelidos gera uma identificação com a marca e dessa
forma promove a interação espontânea entre os seguidores e empresa.
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Amazun Indústria
Figura 58 – Categoria 4 X Amazun

Fonte: Instagram Amazun/ Março 2018

A empresa promoveu o encontro em março de 2018, porém não foi possível encontrar
a divulgação do encontro.
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Nutri Hair
Figura 59 – Categoria 4 X Nutri Hair

Fonte: Facebook Nutri Hair – Março 2018

A empresa promoveu encontros em 2017 para promoção da interação entre as
seguidoras em bairros de Salvador.

Ouais Indústria
Figura 60 – Categoria 4 X Ouais

Fonte: Instagram Ouais – Março 2018

78

Figura 61 – Categoria 4 X Ouais

Fonte: Facebook Ouais /Março 2018

Figura 62 – Categoria 4 X Ouais

Fonte: Facebook Ouais/ Março 2018
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Na análise dos dados coletados, foi possível observar a interação em algumas
postagens da marca com seus seguidores/consumidores. A criação de encontros com algum
propósito específico também é realizado em prol dessa interação que é de importância para
ambos os lados.

Categoria 5 - Esclarecimentos de boatos/ Comentários Negativos
Todas as pequenas empresas trabalhadas nesse estudo estão inseridas nas mídias
sociais, e assim como existem os benefícios dessa rede, também existem as consequências que
quando uma empresa não sabe ter um posicionamento adequado acaba tomando uma
proporção maior. Saber lidar com boatos, e comentários negativos, é um comportamento
esperado das empresas que trabalham com as ferramentas das mídias. No período analisado
apenas foi possível coletar prints no Facebook da Nutri Hair em que seguidores questionam e
criticam a demora da empresa em responder os comentários realizados na postagem. Todos os
posts coletados foram publicados em 2017, porém até o presente período nenhum destes
questionamentos foram respondidos.

Nutri Hair
Figura 63 – Categoria 5 X Nutri Hair

Fonte: Facebook Nutri Hair/ Março 2018
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Figura 64 – Categoria 5 X Nutri Hair

Fonte: Facebook Nutri Hair / Fevereiro de 2018
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Figura 65 – Categoria 5 X Nutri Hair

Fonte: Facebook Nutri Hair/ Março 2018
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Categoria 6 – Fidelização
Outro princípio importante para a construção do processo de gerenciamento de
relacionamento é a fidelização. A mensuração dessa categoria é mais complexa, pois é
consequência de outras ações que precisam ser praticadas pela empresa, afinal, só se fideliza o
que se pode conhecer e utilizar. Antes da fidelização, vem a atração. A atração dos clientes
por meio das mídias pode ser praticada diante a exposição de produtos, a frequência de
realização de promoções, o atendimento personalizado, entre outros. É uma espécie de ciclo, e
as pequenas empresas precisam se atentar para esse novo processo de gerar negócios.
Para a análise dessa categoria, foi levado em consideração o número de curtidas e
compartilhamento das postagens, dessa maneira foi possível percebermos se os
consumidores/seguidores são fidelizados à marca, mesmo não obtendo o retorno que
marketing de relacionamento defende. Para essa categoria foi coletados dados no facebook.

Amazun Indústria
Figura 66 – Categoria 6 X Amazun

Fonte: Facebook Amazun/ Fevereiro 2018

83

Figura 67 – Categoria 6 X Amazun

Fonte: Facebook Amazun/ Março 2018

A empresa conseguiu um maior número de compartilhamento e curtidas quando fez
um "repost"21de blogueira e quando informou aos consumidores/seguidores que uma linha de
produtos passou ficar completa.

21

compartilhamento de uma postagem de outro perfil
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Nutri Hair
Figura 68 – Categoria 6 X Nutri Hair

Fonte: Facebook Nutri Hair/ Fevereiro 2018

Figura 69 – Categoria 6 X Nutri Hair

Fonte: Facebook Nutri Hair/ Março 2018

85

Postagens em épocas temáticas ou lançamento de produtos são as postagens que mais
geram engajamentos nos comentários da empresa.

Ouais Cosméticos
Figura 70 – Categoria 6 X Ouais

Fonte: Facebook Ouais/ Fevereiro 2018
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Figura 71 – Categoria 6 X Ouais

Fonte: Facebook Ouais/ Março 2018

O compartilhamento da experiência de uma seguidora e informações sobre um produto
recém-lançado foram as postagens mais compartilhadas e curtidas no período analisado.
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Foi desenvolvido um quadro informando os canais de atendimento que foram
utilizados para cada categoria analisada. Levando em consideração as habilitações de cada
canal utilizado e funcionalidade das categorias.

Quadro 5 - Ferramentas utilizadas para análise de conteúdo

Categorias/Ferramentas

Site Institucional

Facebook

Instagram

Categoria 1

X

X

X

Categoria 2

-

X

X

Categoria 3

-

X

X

Categoria 4

-

X

X

Categoria 5

-

X

X

Categoria 6

-

X

X

Fonte: Elaborado pela autora (2018)

Após a análise dos dados coletados para o trabalho, foi possível identificar
comportamentos divergentes entre as pequenas empresas pesquisadas quanto à gestão das
mídias sociais. As categorias escolhidas para a análise de conteúdo foram: Apresentação de
Produtos; Realização de Promoção Online; Atendimento Personalizado; Interação com
Clientes; Esclarecimento de Boatos; e Fidelização:
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Quadro 6 – Análise Comparativa: Categorias X Pequenas Empresas

Categorias/Empresas

Amazun Indústria
Apresentam

Nutri Hair

Ouais Indústria

os Apresentam

os Apresentam

os

produtos pelos sites produtos pelos sites produtos pelos sites e

Apresentação de

e mídias sociais.

produtos

Realização de

mídias sociais.

Utiliza

mídias Utiliza

mídias Utiliza

mídias

sociais.

Promoções sociais.

Promoções sociais.

Promoções

via

promoções online

e mídias sociais.

empresa

e via

blogueiras.

empresa

e via

blogueiras.

empresa

e

blogueiras.

Atendimento

Não demonstrou a Não demonstrou a Pratica a categoria na

personalizado

prática

Interação com clientes

nos

prints prática

nos

prints maioria dos prints

coletados.

coletados.

coletados.

Promoveu encontro

Promoveu encontros

A empresa

em março/18, porém

em bairros de

promoveu encontro

nas mídias não foi

Salvador em 2017

em março/18 com

possível encontrar

com um propósito

um propósito de

postagens de

de interagir com

interagir com seus

divulgação do

seus seguidores.

seguidores..

encontro.
Esclarecimento
Boatos/

Criticada por não

de

Comentários

Não se aplica.

Não se aplica.

os seguidores.

Negativos

Fidelização

responder a tempo

Maior n° de

Maior n° de

Maior n° de compart.

compart. e curtidas

compart. e curtidas

e curtidas em

em repost de uma

em épocas temáticas

divulgação da

blogueira, e anúncio

(carnaval) e anúncio

experiência de

de uma linha

de lançamento de

seguidora e quando

completa.

produtos.

postou mais
informações sobre
um produto
recentemente
lançado.

Fonte: Elaborado pela autora (2018)
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As categorias desenvolvidas permitiram demonstrar a maneira correta que tem sido
realizada a gestão das mídias sociais pelo marketing de relacionamento, exemplificada nos
dados das empresas Salon Line e Lola Cosmetics. Observando as mídias sociais (Facebook e
Instagram) das empresas Amazun Indústria, Nutri Hair e Ouais Cosméticos durante o período
de três meses, de Janeiro à Março de 2018, foi possível constatar que cada uma possui seu
ritmo de postagens e estratégias atração.
Por se tratarem de pequenas empresas locais, o tamanho e conteúdo não é volumoso,
entre as mídias Facebook e Instagram, o Instagram proporciona maiores evidências de
compartilhamento de conteúdo (fotos e vídeos) já que esse é objetivo principal da mídia.
Porém, no Facebook é possível mensurar melhor os comentários e compartilhamento de
informações textuais.
Sobre os canais de comunicação disponíveis para a análise, além das mídias sociais, as
empresas estudadas possuem site institucional que dão suporte para as operações de vendas,
contato com cliente e fornecedores, e exposição de portfólio dos produtos. A categoria 1 –
Apresentação de produtos foi constituída com base nas informações disponibilizadas nesses
canais, e no período reservado para observação. Foi constatado que todas as pequenas
empresas do estudo utilizam das três ferramentas para apresentação de seus produtos (SiteFacebook – Instagram). Para as mídias sociais, as empresas fazem parcerias com blogueiras,
para que elas divulguem os lançamentos dos produtos. Ferramentas utilizadas para essa
categoria: Site, Facebook e Instagram.
Após a apresentação dos produtos, é necessário a realização de promoções nas
plataformas utilizadas. Diante a concorrência do setor que foi retratado nesse estudo, as
empresas precisam desenvolver estratégias cada vez eficazes. A categoria 2 – Realização de
Promoções Online foi observado que as empresas utilizam as ferramentas sociais para a
vinculação dessa prática. Além de posts realizados pelas empresas, parcerias com blogueiras
também foram observadas para essa categoria. Ferramentas utilizadas para essa categoria:
Facebook e Instagram.
A categoria 3 – Atendimento personalizado corresponde a um dos princípios do
marketing de relacionamento. Para as empresas estudadas, e no período analisado, só foi
possível encontrar essa prática na empresa Ouais Cosméticos. Nos comentários coletados e
analisados

a

empresa

conseguiu

responder

de

acordo

com

a

necessidade

do

consumidor/seguidor. As demais responderam algumas postagens ou de maneira padronizada
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(acesse o email, entre em contato por direct) ou apenas não responderam. Ferramentas
utilizadas para essa categoria: Facebook e Instagram.
A categoria 4 - Interação com Clientes foi criada no sentido de observar se as
empresas praticavam alguma ação para atração dos seguidores e novos clientes. Embora seja
parecida com atendimento personalizado, essa categoria não se preocupa apenas em saber se
os comentários estão sendo respondidos conforme as necessidades, e sim se existem outras
ações praticadas para que a interação aconteça. Nas empresas de grande porte, foi observado a
criação de apelidos de acordo com os nomes das marcas (Salonete e Lolete) e a de hashtags.
Nas três empresas da amostra, foi identificada a promoção e realização de encontros entre os
seguidores de cada marca. Ferramentas utilizadas para essa categoria: Facebook e Instagram.
No ambiente das mídias sociais, a amplitude dos acontecimentos se tornam maiores a
cada conexão realizada entre seguidores e a empresa. O gerenciamento das mídias envolve
atividades e comportamentos que precisam ser desenvolvidos para saber lidar com todos os
tipos de situações. A categoria 5 - Esclarecimentos de Boatos/ Comentários Negativos. O
único registro encontrado no período analisado foi na empresa Nutri Hair, e ainda assim, esse
registro retrata que alguns seguidores criticaram a demora da empresa em responder os
comentários. Ferramenta utilizada para essa categoria: Facebook.
A categoria 6 – Fidelização é um dos princípios mais importantes para a construção do
Marketing de Relacionamento. Para a fidelização acontecer, outras etapas precisam funcionar
de maneira correta, podemos exemplificar essas etapas nas categorias escolhidas para a
análise de conteúdo desse estudo. Não existe a fidelização sem a atração, sem a necessidade
atendida, sem atendimento personalizado, entre outros. A mensuração dessa categoria foi
mais complexa, então para a observação, foram eleitos os momentos em que as empresas
obtiveram mais compartilhamento e curtidas nas postagens.
Na primeira empresa Amazun, os maiores números de compartilhamentos foram em
postagens com parcerias de blogueiras e em postagens sobre informações de produtos. Na
segunda empresa, Nutri Hair, foram em postagens temáticas (carnaval) e em postagens de
lançamento de produtos. Na terceira empresa, Ouais Cosméticos, foi quando a empresa
compartilhou uma postagem de uma seguidora falando sobre a história dela com a marca, e
quando a empresa postou mais informações sobre um produto recém-lançado. A mídia
utilizada para análise dessa categoria foi o Facebook.
Em um panorama geral, foi possível constatar que as empresas estudadas estão em
processo de amadurecimento em relação à gestão das mídias sociais e o marketing de
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relacionamento. Todas possuem canais de comunicação desenvolvidos e integrados, porém
em categorias como atendimento personalizado, esclarecimento de boatos ou comentários
negativos, é necessário uma atenção maior. Para Swift (2012), o verdadeiro relacionamento
está condicionado às comunicações de mão dupla, integrada, registrada e gerenciada.
É válido ressaltar que embora tenham sido analisadas e coletadas informações das
empresas de grande porte Salon Line e Lola Cosmetics, sabe-se que não é possível realizar
nenhum tipo de comparação entre grupos, visto que são estruturas empresariais diferentes. Por
se tratar de um mecanismo novo, a maneira escolhida para demonstrar o tipo de gestão de
marketing defendido no objeto desse trabalho foi utilizando o benchmarking nessas empresas.
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mudança nas plataformas de operações e atendimento, isto é, dos sites institucionais
e bancos de dados para as mídias sociais, auxilia o empresário na percepção do seu negócio e
renovação na forma de interagir com o seu cliente final.
As mídias sociais podem influenciar o processo de construção de novos produtos e
serviços, a partir do momento em que a interação entre o consumidor/seguidor é realizado de
maneira correta. As novas ferramentas disponibilizadas nas atualizações dos aplicativos
sociais dão aos empresários uma nova forma de gerir sua empresa, por meio da gestão online
e integrada.
Uma vez que as práticas e os princípios do Marketing de Relacionamento passam a ser
inseridas e praticadas nos processos gerenciais, o feedback e a dinâmica dos processos passam
a ser mais direto e imediato. Antes o processo de venda finalizava quando o consumidor
adquiria o produto, caso ele tivesse algum problema ou dúvida, ele seria direcionado para o
SAC ou outra plataforma padrão de atendimento. O MR defende que esse problema ou duvida
pode aparecer em qualquer momento, inclusive sem nem o produto ter sido consumido, e o
atendimento precisa ser realizado da mesma maneira, e ainda de acordo com a demanda
solicitada.
Após a análise dos resultados encontrados nessa pesquisa, foi observado que as
pequenas empresas escolhidas para a amostra possuem o conhecimento sobre a gestão das
mídias com base nos princípios do MR. Porém, como toda transição de fases (maior utilização
das mídias sociais em prol do negócio), o processo é gradativo. Na análise das categorias foi
possível constatar que o amadurecimento faz parte do perfil de todas. Utilizam as mídias
sociais, geram conteúdos para os seus seguidores, porém, não conseguem dar o retorno
necessário para os mesmos. Se classificarmos em pontos fortes e fracos em relação às
categorias analisadas, às relacionadas aos produtos e promoções são as categorias mais
desenvolvidas. E as que precisam de maior atenção são as relacionadas ao atendimento
personalizado, esclarecimento de boatos/ comentários negativos.
Os objetivos específicos propostos nesse trabalho foram atendidos. O primeiro objetivo
se tratava da analise do comportamento dos pequenos negócios de cosméticos e beleza de
Lauro de Freitas diante a ferramenta do MR nas Mídias Sociais; Após as analises foi
constatado que as empresas envolvidas na amostra durante o período analisado demonstraram
o conhecimento e a utilização das mídias, porém as empresas não conseguem acompanhar o
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conteúdo que é gerado nas mídias pelos seguidores, ocasionando cobranças por respostas que
são realizadas nas postagens. O segundo objetivo foi mapear por meio de benchmarking as
práticas mais utilizadas pelas grandes empresas do setor estabelecidas no mercado; Foram
selecionadas duas empresas de grande porte do setor estudado: Salon Line e Lola Cosméticos,
também foram analisadas as plataformas de comunicação, foram identificadas os princípios
do MR nas práticas de gestão online das empresas mencionadas. O terceiro objetivo foi
identificar como as práticas do MR podem trazer uma maior eficiência no processo vendas e
fidelização de clientes dos pequenos negócios. Para esse objetivo foram criadas seis
categorias que remetem os princípios do MR para o auxilio da mensuração da análise do
conteúdo expostos pelas pequenas empresas. Após a análise das categorias, é possível inferir
que as empresas poderiam gerar mais negócios, promover mais interação entre os seguidores
se executassem todas as etapas dos princípios do MR.
O benchmarking utilizado com os exemplos da Salon Line e Lola Cosmetics foi
essencial para a demonstração de como a gestão utilizando o MR tem sido eficiente para as
empresas que passaram a aderir esse tipo de gestão online. Nesse processo é importante que o
empresário internalize que mais que uma nova maneira de gerir o seu negócio, é valorizar os
admiradores da marca, e promover a interação e o engajamento espontâneo.
Apesar de parecer fácil, assumir e tentar manter seu próprio negócio nos dias atuais,
não tem sido uma tarefa tão simples. Não é necessário fazer parte dessa gama empreendedora
para afirmar, e sim, ter o conhecimento que a bola da vez está na valorização dos clientes e na
interação entre Empresa X Consumidor via mídias sociais. Então, é a partir desse ponto que o
desafio começa. É desse tipo de comportamento que os empresários precisam desenvolver o
quanto antes. Saber fazer a gestão dessas mídias, atentando-se ao seu público alvo, e
principalmente inovar quando for necessário diante as tendências de mercado.
Com base nas observações percebe-se que a utilização dessas ações, muitas empresas
passaram a ganhar destaques nas suas práticas de gestão nessas plataformas, e
consequentemente aumentam os números de seguidores/clientes, e seus lucros. O cenário em
que as empresas selecionadas estão inseridas possui crescimento estável com progressões
positivas para os próximos anos. Outros quesitos como inovação e acesso à informação fazem
com que as empresas possam ser estimuladas ao crescimento e desenvolvimento de suas
atividades e ações estratégicas diante ao mercado. Por ser um ambiente competitivo é
necessário que as pequenas empresas observem com um maior cuidado as novas práticas
presente nos negócios.
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Levando em consideração os objetivos e resultados encontrados no estudo, conclui-se
que os pequenos negócios do segmento de cosméticos e beleza de Lauro de Freitas - BA
selecionadas para a amostra do trabalho embora tenham suas ressalvas, no tempo de respostas
para os seguidores, possuem o conhecimento sobre as práticas do MR por meio das mídias
sociais. Assim como o conceito do marketing adapta-se e reinventa-se conforme as
necessidades da sociedade, as empresas estudadas também se encontram no processo de
adaptação e amadurecimento. Fazem uso de algumas ações que são relacionadas ao MR,
como estratégias de atração por meio das promoções vinculadas às mídias e blogueiras,
porém, não conseguem fazer a gestão do conteúdo que é gerado em relação às próprias
postagens, implicando na prática correta dos princípios de atração e fidelização do
consumidor/seguidor. Uma vez que a prática não é realizada, seguidores além de reclamarem
das empresas nas postagens, passam a não seguir mais as mídias sociais das empresas, e vão
em busca de novas marcas que valorizem e pratiquem esse tipo de interação.
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