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RESUMO 

 

Com o crescimento acelerado da internet, as empresas estão aproveitando para encontrar 
diferentes formas de contato com o público de interesse e, assim, acabam 
frequentemente, utilizando ferramentas de comunicação que possibilitam uma relação 
simultânea e interativa entre consumidor e organização. Este estudo analisa a inserção 
da empresa Eny Calçados no âmbito digital, empregando as mídias sociais digitais 
como estratégias de comunicação para manter uma relação mais próxima com o público 
de interesse. Dessa forma, procura-se, além de estudar os perfis da empresa nas mídias 
sociais digitais, sugerir novas formas de inserção da empresa na web. A presente 
pesquisa é de caráter exploratório e descritiva, e a abordagem metodológica de natureza 
qualitativa, tendo como instrumento de coleta de dados, uma entrevista em 
profundidade. A interpretação foi feita a partir dos dados coletados e com isso, foi 
possível mensurar os benefícios que as mídias digitais proporcionam, através das novas 
tecnologias, para uma empresa de médio porte do varejo de calçados de Santa Maria. 
 

Palavras-chave: empresas na web; Eny Calçados; estratégias de comunicação; mídias 
sociais digitais. 
 

 

ABSTRACT 

 

With the rapid growth of the internet, companies are taking the oportunity to find new 
ways to contact theyir interested public, thus, they often end up utilizing communication 
tools which allow a simultaneous and interactive relation between consumer and 
organization. This study analyses the inclusion of Wny Calsados company into the 
digital realm, using digital and social media as a communication strategy to stabblish a 
closer relation with the interested public. Thus, what we search for is, besides studying 
the profile of the companies in the social and digital media, suggesting new forms of 
inclusion of these companies in the web. The present research is exploratory and 
descriptive, the methodological approach utilized has been qualitative, having an in-
depth interview as an instrument for data collection. The interpretation has been made 
through the collected data, and it was  possible to measure the benefits that the digital 
media provides, through new tecnologies, for a medium-sised shoes retail company 
from Santa Maria.  
 
Keywords: companies on the web; Eny Calçados; communication strategies; social 
media digital. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As empresas têm utilizado as ferramentas digitais como uma alternativa para 

criar vínculo, estabelecer comunicação e interação de maneira direta, instantânea e 

difusa na mensagem compartilhada com o público de interesse. A evolução das 

tecnologias proporcionou às empresas várias maneiras de estabelecer um canal de 

comunicação e relação mais próxima com o público. Dessa maneira, 

 

a comunicação digital alterou em grande parte a maneira 
como as organizações se comunicam e se relacionam com seus públicos 
de interesse. Com ela, os padrões de bidirecionalidade, instantaneidade 
e desintermediação foram atingidos (TERRA, 2010, p. 12). 

 

Apresentado por Terra (2009), o termo bidirecionalidade refere-se a um diálogo de mão 

dupla (ida e volta), onde há uma comunicação de troca, um intercâmbio de informações. 

A instantaneidade trata-se da comunicação que ocorre em tempo real. Já o termo 

desintermediação é utilizado como advento da característica das redes sociais, onde, a 

empresa pode se aproximar do cliente final sem, necessariamente, ter intermediários na 

relação (TERRA, 2009). 

 Aos poucos, as organizações estão aprendendo sobre essas tendências e também 

sobre as possibilidades de explorar o que as novas dinâmicas de relacionamento 

prometem. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Ibope Nielsen Online (2011), 77,8 

milhões de brasileiros têm acesso à internet, sendo que 87% desses internautas estão 

presentes em redes sociais, consolidando o Brasil como o país com mais usuários nesse 

segmento.  Assim, é preciso estar atento às novidades relacionadas à internet para que a 

empresa possa estar próxima do público de interesse, inserido-se onde ele está. Uma 

matéria publicada na revista HSM Management (2011) revela que mais de 65% das 

empresas já utilizam as redes sociais como ferramenta de comunicação com clientes e 

prospects1; 84% destas empresas inseridas estão no Twitter2; 62% no Youtube3; 61% no 

Facebook4; 45% no Orkut5; 40% no LinkedIn6; 40% em blogs7 e 22% no Flickr8. A 

                                                 
1 “Pessoa não-consumidora de um determinado produto ou serviço que tem potencial de vir a se tornar um 
consumidor, se devidamente motivado. Também chamado Cliente Potencial.” Disponível em: 
<http://www.divulga-email.com/dicionario_publicitario.htm#P> Acesso em: set. 2011. 
2 Segundo Terra (2010), é uma ferramenta de troca de mensagens curtas no estilo SMS. Disponível em: 
<http://www.twitter.com> 
3 Site que permite o compartilhamento de vídeos em formato digital, sendo maior agregador de vídeos da 
web.   Disponível em: <http://www.youtube.com >  
4 Rede social utilizada para troca de informações, compartilhamento de fotos, vídeos e etc. Segundo Terra 
(2010), maior rede social do mundo. Disponível em:< http://www.facebook.com> 
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matéria ainda ressalta que existem três práticas comuns que chamam a atenção para que 

a empresa se insira nas redes sociais, sendo que 46% delas estão ali apenas para 

monitorar o mercado; 45% usam para observar o comportamento dos clientes e 39% 

utilizam para observar a concorrência. 

Ainda na relação empresa e redes sociais, a pesquisa revela que 45% das 

organizações acreditam que as redes sociais geram grande fortalecimento para a marca, 

44% das empresas ainda não viram nenhum benefício em estar inseridas nas redes e 6% 

acreditam que pode ser uma chance para tornar os clientes fiéis à marca (HSM, 2011).  

A partir dos dados apresentados, é possível observar que a inserção em 

redes e mídias sociais digitais passa a configurar-se como um fator decisivo na 

comunicação de uma empresa. Muitos usos criativos dessas ferramentas tais como, 

vídeos de interação com os consumidores, perfis com aplicativos interativos, texto 

com gírias próprias das redes sociais, promoções específicas e etc, têm sido 

realizados nas redes. Por meio das características de cada mídia social digital é 

possível verificar como uma organização, por exemplo, varejista, responde aos 

desafios de ingressar nos negócios da web. 

As redes sociais digitais (Facebook e Orkut, por exemplo) e as mídias 

sociais digitais (como Twitter, Formspring e Youtube) caracterizam-se por sua 

abrangência, interatividade e dinâmica (TERRA, 2009). Assim, de acordo com 

Torres (2011), a empresa que se inserir na web precisa seguir uma estratégia e 

estar disposta a adotar um fluxo constante de informações com os interagentes 

(PRIMO, 2007). 

É preciso saber transpor o relacionamento direto com o cliente do mundo 

offline9 para o mundo online10, trabalhando a imagem da marca de forma eficiente 

e chamando a atenção do público que está inserido nas mesmas redes que a 

empresa. Os esforços da organização selecionada para estreitar o relacionamento 

entre público-alvo e consumidor, serão explorados no decorrer deste trabalho.  

                                                                                                                                               
5 Rede social no mesmo estilo do Facebook. Segundo Terra (2010), maior rede de comunidades do Brasil. 
Disponível em: http://www.orkut.com 
6 Rede especializada em contatos profissionais (TERRA, 2010). Disponível em: http://www.linkedin.com 
7 Meio de expressão opinativa gerado por conteúdo postado pelo próprio usuário (TERRA, 2010). 
8 Site que hospeda e compartilha imagens fotográficas e documentos gráficos. Disponível em: 
http://www.flickr.com 
9 Usuário não conectado à rede. 
10 Usuário conectado à rede. 
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A empresa estudada, apesar de ser familiar, com cultura tradicional, está 

presente na web11 nas mais diversificadas redes sociais, buscando um contato 

direto com o público, além de trabalhar diariamente a sua imagem de marca. O 

processo comunicacional em uma empresa desse segmento, de acordo com Matos 

(2009) 

 

[...] deve ser favorecido pela consolidação de canais e 
instrumentos formais que favoreçam o ordenamento do fluxo de informações 
na organização. [...] a comunicação deve ser preservada como um dos valores 
da empresa, no sentido de reconhecer o direito e estimular a responsabilidade 
de todo cidadão no exercício pleno da liberdade de expressão. Dessa maneira, 
as empresas, familiares ou não, encontram o ponto de equilíbrio para a sua 
sustentabilidade, através da difusão de informações, divulgação de notícias, 
multiplicação de conhecimentos, compartilhamento de opiniões e debates de 
ideias. [...] e desse ambiente de organização [...] que a companhia consegue 
consolidar a cultura da qualidade e produtividade no trabalho. Partindo dessa 
premissa, a empresa familiar entrará em um ciclo virtuoso de evolução 
cultural. Isso poderá culminar com a explicitação dos seus princípios e 
valores em uma efetiva política de comunicação, abrangendo o seu 
relacionamento com diversos públicos estratégicos (MATOS, 2009, p.1). 

 

 A inserção e atualização de uma empresa familiar na web precisa ser de acordo 

com os valores determinantes da cultura adotada pela empresa, Ernst (1985, p. 50) 

define cultura como “um sistema de valores e crenças compartilhados que modelam o 

estilo de administração de uma empresa e o comportamento cotidiano de seus 

empregados.”  

  Sabendo-se ajustar às características de cada mídia digital, utilizando-se de 

conteúdo relevante e chamando a atenção do público para a marca, a inserção a essas 

tecnologias irá beneficiar a empresa, pois será uma maneira de acompanhar as 

novidades do mercado, estar junto ao público e de olho na concorrência. Diante dessas 

considerações surgiu o problema de pesquisa que norteia este estudo: “Quais os 

resultados que uma empresa varejista de médio porte tem ao se inserir em mídias e 

redes sociais digitais?” 

Com o objetivo geral de mensurar os benefícios que as mídias digitais 

proporcionam, através das novas tecnologias, para uma empresa de médio porte do 

varejo de calçados, buscou-se estabelecer quatro objetivos específicos, sendo eles:  

� Identificar quais as mídias sociais digitais e redes sociais digitais que a 

organização utiliza; 
                                                 
11 A World Wide Web (que em português significa, "Rede de alcance mundial"; também conhecida 
como Web e www) é um sistema de documentos em hipermídia que são interligados e executados 
na Internet (WIKIPÉDIA, 2011. 
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� Verificar o motivo da opção pelo uso em cada situação; 

� Verificar o feedback do público-alvo em cada ferramenta; 

� Propor novas formas de inserção na web para a empresa. 

A escolha dessa problemática deve-se ao fato de que a utilização das mídias 

sociais digitais e redes sociais digitais estão em crescimento como ferramenta interativa 

de comunicação para empresas brasileiras, em específico, empresas varejistas 

(GONSALES, 2011). 

 Além das aplicabilidades já citadas, a tecnologia tem permitido que os modelos 

de negócios mudem e, por meio de diversas ferramentas disponíveis na web, que 

empresas consigam manter um contato direto e interativo com o cliente sem haver o 

contato físico e sem precisar da intermediação de outros interagentes. Pelos estudos já 

publicados, nota-se que as redes podem apresentar importante relevância no contexto 

dos negócios, além de ajudar no crescimento das pequenas e médias empresas, 

mantendo visibilidade à marca perante os desejados olhos do público (TAVARES, 

2008). Para as empresas desse porte, que podem encontrar dificuldade em ter 

disponibilidade de verba para comunicação, as redes sociais digitais são vistas como 

uma oportunidade para divulgação de sua missão, visão e valores, auxiliando, também, 

na troca de informações e contato próximo com o público, oportunizando, a vigilância 

das ações da concorrência.  

A empresa selecionada como objeto de estudo é a Eny Calçados, e a escolha 

deu-se por ser uma empresa local, da cidade de Santa Maria (RS), e de fácil acesso, uma 

vez que a autora já estudou a respeito da cultura e da comunicação da empresa em 

pesquisas12 anteriores. Apesar de ser uma organização com bastante tradição no 

mercado, a Eny Calçados, conforme Machado (2011), busca inovar e estar inserida em 

todas as mídias sociais digitais. Como atrativos para a inserção da marca na web, é 

ressaltado o potencial caráter interativo que elas possibilitam e a aproximação 

proporcionada com os públicos de interesse, além de ser um espaço de 

empreendimentos de estratégias de comunicação. A inserção da marca nessas mídias e 

redes sociais digitais deve ser bastante cautelosa, uma vez que é preciso passar tradição, 

confiabilidade e qualidade através de textos não tão formais, que poderão trazer o 

público até as lojas, tornando-os possíveis clientes reais. Conseguir transmitir as 

características de uma empresa com cultura familiar para pessoas que estão recebendo 

                                                 
12 Pesquisa PROBIC 2010 
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várias mensagens diferentes e chamativas é um trabalho desafiador, uma vez que é 

preciso prestar atenção para não exagerar na inovação (e acabar desvinculando dos 

valores culturais da empresa) e não tornar o conteúdo repetitivo e pouco atrativo (senão 

não irá conseguir atrair os internautas). Essa difícil tarefa nos instigou a querer 

compreender como ocorria o processo comunicacional da empresa, quebrando 

paradigmas organizacionais e inovando em uma empresa com vários traços tradicionais.  

O presente estudo se organiza, além deste capítulo introdutório, em três 

capítulos. O segundo capítulo que compreende o referencial teórico divide-se em: 

ferramentas de comunicação; o contexto da internet na comunicação; as possibilidades 

de comunicação através da internet; mídias sociais digitais versus Redes sociais digitais; 

a internet e as mídias sociais digitais como reforços da comunicação (Orkut, Facebook, 

Twitter, Blog Corporativo, Formspring); gestão de conteúdo de marcas nas redes sociais 

e digital Branded Content. No terceiro capítulo é apresentada a metodologia do 

trabalho, que consiste em um estudo de caso com a análise das mídias sociais da 

empresa. 

Este trabalho poderá servir de ferramenta de pesquisa para outras empresas que 

têm interesse em participar da web e, pelas redes sociais digitais, manter contato mais 

estreito com o público. Assim, este estudo vai mostrar os benefícios que uma 

empresa do varejo de médio porte, como a Eny Calçados, tem ao se inserir nessas 

mídias e redes sociais digitais.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO  

 

Para Vasconcelos (2009, p. 68), “a escolha estratégica e tática das ferramentas 

de comunicação representa o maior desafio do planejamento de comunicação desta nova 

era.” Essa escolha pode se tornar ainda mais difícil, pois sabe-se que existem várias 

opções de canais de comunicação, cada um com características específicas e para 

determinados fins.  

Assim, os autores dividem as ferramentas de comunicação em três grupos: os 

das ferramentas principais (propaganda, promoção de vendas/merchandising, relações 

públicas e publicidade, marketing direto e força de vendas); ferramentas 

complementares (product placement, ações cooperadas com o trade, folhetos/catálogos) 

e as ferramentas inovadoras (buzzmarketing, marketing viral e propaganda no 

lazer/advertainment) (VASCONCELOS, 2009; OGDEN e CRESCITELLI, 2007). 

Cada um dos grupos de ferramentas de comunicação tem características próprias 

que devem ser analisadas de acordo com os objetivos traçados pela empresa, o perfil do 

público alvo, a mensagem que se quer passar e com o conceito de comunicação. 

Respectivamente, no primeiro grupo (principais), são selecionadas ferramentas 

tradicionais para o desenvolvimento de uma campanha, e suas principais características 

são a capacidade de estimular desejos e desenvolver atitudes no consumidor. Fazem 

parte do segundo grupo (complementares) ferramentas que não são tradicionais e 

servem como apoio das ferramentas principais e, apesar de serem pouco consideradas, 

são importantes no auxílio da emissão da mensagem. No terceiro grupo (inovadoras), 

encontram-se ferramentas de comunicação que surgiram em consequência dos avanços 

tecnológicos e que também servem de apoio ao primeiro grupo (VASCONCELOS, 

2009).  

É importante que uma organização utilize todas as ferramentas de maneira 

integrada e dependente, pois são elas que irão auxiliar na compreensão da mensagem 

por parte do público. De acordo com Halliday (2003, p.2), “várias ferramentas 

trabalhando em conjunto alcançam resultados mais positivos de comunicação do que 

quando utilizadas separadamente”. 

Para uma melhor compreensão do processo evolutivo das ferramentas de 

comunicação Cavallini (2009), classifica a comunicação em ondas. O autor faz essa 
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diferenciação para mostrar que estamos, ao longo do tempo, passando por modificações 

e, que estas modificações, não são isoladas dos outros segmentos da sociedade. Assim, 

de acordo com Cavallini (2009, p. 28) 

 

a primeira onda acontece com a chegada da imprensa, em 1808. Os 
primeiros anúncios eram destinados principalmente à venda de medicamentos 
e escravos. Este cenário se mantém até a onda seguinte, que teve início com a 
abolição do tráfico, a partir de 1850. [...] É somente na terceira onda, na 
primeira metade do século 20, que começa a se formar o mercado como 
conhecemos hoje, primeiras agências, cuidados estéticos nos anúncios e 
textos publicitários. Com o mercado publicitário consolidado na onda 
anterior, é na quarta onda que vem a proliferação dos veículos de 
comunicação. E na quinta onda, surge a proliferação da internet 
(CAVALLINI, 2009, p. 28). 

 

Deste modo, é possível observar que, durante o processo evolutivo das 

ferramentas de comunicação, não há uma substituição, mas sim um acréscimo de 

benefícios e características de cada uma, mostrando a necessidade complementar 

existente.  

 

2.2 O CONTEXTO DA INTERNET NA COMUNICAÇÃO 

 

O termo internet provém de uma redução do nome Internetwork (Sistema de 

Interconexão de Rede) e teve sua origem com o programa de pesquisa militar. Segundo 

Castells (2003), a origem da internet pode ser localizada em 1969, quando os 

Estados Unidos desenvolveram a Arpanet, considerada uma espécie de rede de 

computadores. A Advanced Research Projects Agency (ARPA) tinha como função 

liderar pesquisas de ciência e tecnologia aplicáveis às forças armadas e objetivava 

alcançar superioridade tecnológica militar em relação à União Soviética, que havia 

realizado o lançamento do primeiro satélite artificial. O autor explica ainda que, 

após um ataque nuclear, a Força Área Americana requisitou um estudo sobre como 

ela poderia manter controle sobre mísseis e bombardeiros, tendo intenção de 

desenvolver projetos sem a presença física. Assim surgiu uma rede de 

computadores descentralizada, de modo que, se houvesse combate a uma base 

americana, não se perderiam dados nem informações e assim o restante das bases 

continuaria operando.  

 A partir dos anos 80-90, começa-se assistir a popularização da internet no 

Brasil, assim como, sua transformação do computador comum em um “computador 
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coletivo”, que tem o intuito de conectar pessoas ao ciberespaço. Segundo Lévy (1996, p. 

27), “estamos ao mesmo tempo aqui e lá, graças às técnicas de comunicação e tele-

presença.” De acordo com Carvalho (2006), a internet no Brasil começou a dar seus 

primeiros passos em 1987 quando Oscar Sala, professor da Universidade de São Paulo 

(USP) e conselheiro da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo 

(FAPESP), conectou-se, junto com outros professores, à instituições nos Estados 

Unidos com a intenção de desenvolver uma rede para fins acadêmicos e de pesquisas. O 

serviço foi inaugurado oficialmente em 1989, quando a FAPESP pôde se conectar ao 

laboratório de Física de Altas Energias de Chicago (FERMILAB).  

Em 1991, o sistema já começou a ser chamado de internet e, aos poucos, se 

tornava acessível a grupos seletos, como instituições educacionais e de pesquisas e 

órgãos do governo brasileiro. Foi apenas em 1995 que os ministérios das Comunicações 

e da Ciência e Tecnologia criaram a figura do provedor de acesso privado à internet e 

que foi liberada a operação comercial no Brasil (CARVALHO, 2006). 

Desde sua criação, existem duas características que fazem da internet uma 

atrativa ferramenta de comunicação: interatividade e conectividade. De acordo com 

Zilber (2006, p. 83), “a interatividade tem suas raízes na teoria da informação e da 

comunicação, podendo ser resumido na assertiva: Quem diz o que para quem, em que 

canal e com que efeito”. A autora explica ainda que a conectividade aumenta à medida 

que empresas e consumidores conectam-se à rede.  

De acordo com Morais (2009), além de ser um excelente canal de interação com 

o consumidor, a internet é uma ótima oportunidade para a divulgação da marca, já que o 

alcance é bem maior do que nos outros meios de comunicação. 

Outra característica relevante é “o modo de organização e acesso de informações 

da internet, o hipertexto [...], onde em uma estrutura hipertextual, o usuário não tem o 

compromisso de seguir a ordem ‘começo, meio e fim’, podendo traçar a sua ordem 

particular.” (MONTEIRO, 2001, p. 30) Assim, a internet tendo sido criada como um 

veículo de comunicação alternativo é mais uma forma que as empresas têm de 

estabelecer contato com o público, não sendo o único meio para isso, mas, podendo 

usufruir de suas características para difundir suas mensagens para uma audiência 

numerosa, heterogênea, dispersa geograficamente e anônima (MONTEIRO, 2001). Para 

aprofundar um pouco mais a respeito desse assunto, trataremos a seguir as 

possibilidades de comunicação existentes na internet. 
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2.2.1 As possibilidades de comunicação na internet 

 

De acordo com Cavallini (2009) é preciso pensar na internet como sendo uma 

ferramenta voltada para vários nichos, com várias possibilidades de comunicação e com 

poucas limitações. Agências, anunciantes e clientes só começaram a enxergar a grande 

importância da internet como plataforma de comunicação, quando a frase de McLuhan 

(1969) “o meio é a mensagem” foi usada para explicar suas principais características 

(CAVALLINI, 2009).   

Acompanha-se, diariamente, o crescimento de informações transmitidas por 

meio da internet e, com isso, é possível perceber que as mídias sociais digitais e as redes 

sociais digitais muitas vezes têm o poder de influenciar alguns cidadãos que são 

conectados a elas, tornando-se cada vez mais significativas no momento em que os 

vínculos interpessoais existentes no mundo offline, muitas vezes, acabam coexistindo no 

mundo online. 

As empresas buscam, além da disseminação da informação, uma interação com 

o público, e por isso é possível classificar os processos interativos mediados por 

computador, em dois grandes grupos: o primeiro é a interação reativa, que “caracteriza-

se pelas trocas mais automatizadas, processos de simples ação e reação”. Já o segundo 

grupo, interação mútua, “é baseado na construção cooperativa da relação, cuja evolução 

repercute de nos eventos futuros” (PRIMO, 2009, p. 21). 

Aos poucos, as trocas de informações, e a interação regida por elas, foram 

ganhando agilidade pela estabilidade da tecnologia digital, que se tornou uma das 

principais ferramentas utilizadas para o desenvolvimento da administração de marcas 

(PRIMO, 2009). Hoje em dia, essa tecnologia está bastante presente no âmbito online 

(internet), havendo possibilidade de contato direto entre cliente e empresa através das 

ferramentas disponíveis, visto que 

 

a Internet é reconhecidamente uma ferramenta tecnológica 
estratégica, que deve ser incorporada aos negócios tradicionais, visando obter 
ou reforçar vantagens competitivas [...], e ao mesmo tempo introduzir 
inovações nos processos tradicionais (OZAKI, 2010, p.1). 

 

Pela utilização dessa tecnologia, empregada como instrumento de comunicação, 

as empresas estão introduzindo inovações e criações de negócios diferenciados que, 

para Ferreira (2002), servem como grande atrativo ao público. Assim, 
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a Internet passa a ser uma ferramenta importante para a 
comunicação integrada de marketing (CIM), principalmente para atingir os 
segmentos de consumidores mais inovadores, que valorizam a internet e a 
utilizam como veículo de informação, comunicação, expressão e construção 
de relacionamentos (OGDEN E CRESCITELLI, 2007, p.101). 

 

É preciso que a empresa insira a sua marca nas ferramentas disponíveis na 

internet de maneira coerente, unindo as características de cada rede com a intenção de 

utilização. Para entender as suas aplicações, o capítulo 2.3 distinguirá rede social de 

mídia social, termos que, de acordo com Scussel (2010), frequente, são utilizados como 

sinônimos, mas aqui procuramos diferenciá-los justamente por não usarmos como tais. 

 

 

2.3 MÍDIAS SOCIAIS DIGITAIS VERSUS REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 
Com o crescimento da internet e da inclusão digital, de acordo com Freitas 

(2010), muitas pessoas começaram a usufruir das ferramentas de comunicação 

disponíveis e passaram a usar mídia social e rede social como sinônimos. Por isso, é 

preciso conceituar corretamente as definições para que não haja nenhum equívoco. 

As redes sociais são uma categoria das mídias sociais, assim, 

 
rede social é uma das formas de representação dos 

relacionamentos afetivos ou profissionais dos seres entre si, em forma de rede 
ou comunidade. Elas podem ser responsáveis pelo compartilhamento de 
idéias, informações e interesses. Na internet, as redes sociais são as relações 
interpessoais mediadas pelo computador, e acontecem através da interação 
social em busca da comunicação (FREITAS, 2010, p.1). 

 
Portanto, Facebook, Orkut e MySpace são considerados redes sociais digitais.  

Já, “mídia social é o termo usado para definir a interação interpessoal no meio 

eletrônico, e trata-se da produção de conteúdo de muitos para muitos” (FREITAS, 2010, p. 

1). Assim, Twitter, Youtube, Flickr, blogs e redes sociais são mídias sociais digitais: 

 

A ideia de rede social começou a ser usada há cerca de um século 
para designar um conjunto complexo de relações entre membros de um 
sistema social a diferentes dimensões. A partir do século XXI, surgiram as 
redes sociais na internet, e, do ponto de vista sociológico, permanecem os 
mesmo conceitos. [...] Sob a ótica do marketing, as redes socias ou sites de 
relacionamento social (para ser mais específico) estão inseridas nas mídias 
sociais, as quais estão inseridas em diversas estratégias do marketing digital, 
o qual está dentro do grande guarda-chuva do marketing [...] (TELLES, 2010, 
p. 7). 
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Telles (2010, p.8) também concorda que as redes sociais fazem parte das mídias 

sociais [...]. “As redes sociais são ambientes que focam reunir pessoas, os chamados 

membros, que uma vez inscritos, podem expor seu perfil com dados como fotos 

pessoais, textos, vídeos [...] além de interagir com outros membros [...].” 

Um dos objetivos do presente trabalho é estabelecer a diferença conceitual dos 

dois termos, por isso usaremos outro autor, a fim de deixar claro que, 

 

Redes Sociais são focadas no relacionamento, entre pessoas, com 
um mesmo objetivo. Pode ser feito online, [...], ou até mesmo pelo msn, 
numa conversa com mais pessoas, por um grupo de e-mail ou até como 
podem e de fato acontece, offline.  

 Mídias Sociais [...] precisam de um anunciante, um produto ou 
serviço, pago. Quando eu estava pensando neste post, me veio a cabeça que 
alguém perguntasse: Mas estas ferramentas de redes sociais na internet, a 
maioria são gratuitas? Sim, é verdade. Mas elas são utilizadas como veículo. 
E necessitam uma estrutura por trás, que depende de investimento e 
profissionais qualificados [...] (SCUSSEL, 2010).  

 

Estabelecidas as características que diferenciam os termos, o capítulo a seguir 

trata da internet e das mídias sociais digitais que mais chamam a atenção das empresas 

ao inserir digitalmente suas marcas. 

 

 

2.4 AS MIDIAS SOCIAIS DIGITAIS COMO REFORÇOS DA COMUNICAÇÃO 

 

Segundo pesquisa já citada anteriormente, o Ibope Nielsen Online (2011), cada 

vez mais onipresentes, as redes sociais e os blog, já são frequentados por 87% dos 

brasileiros que acessam a internet. Entretanto, inserir uma marca na web não é tarefa 

fácil. É preciso escolher em quais mídias sociais se inserir para poder falar com milhões 

de possíveis futuros consumidores, além disso, é importante prestar atenção nas 

características de cada uma e adequando-se a elas, formatando o conteúdo, de acordo 

com o público de abrangência das tais. 

 Hoje em dia, é difícil chamar a atenção das pessoas, que estão divididas entre 

várias mídias, pois, de acordo com Abel Reis13, presidente da AgênciaClick, uma das 

agências digitais mais conceituadas do Brasil, “a gente é muito cético, exigente, 

impaciente, fragmentado, nômade, tribalizado. As pessoas não querem necessariamente 

olhar o que você tem para dizer. Elas querem participar, dialogar, interagir.” Para 

                                                 
13 Em entrevista concedida à revista Info de 2011, intitulada “Redes Sociais como atrativo”, p. 21. 
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Recuero (2009, p.24), a internet trouxe várias mudanças para a sociedade e a mais 

significativa é a “possibilidade de expressão e sociabilização através das ferramentas de 

comunicação mediada pelo computador” assim, através dessas possibilidades o 

consumidor está assumindo um caráter privilegiado, em que ele escolhe o que quer ver, 

quando e de que maneira quer ver. Assim, é preciso que as marcas compreendam esse 

contexto e consigam se aproximar do público.  

Leal (2011, p.78)  diz que “o uso corporativo das redes sociais cresce de maneira 

exponencial, pequenas e grandes empresas descobriram uma maneira fácil e barata de se 

relacionar com os consumidores”. De acordo com estudo divulgado na revista Info 

(2010), o investimento nas ferramentas disponíveis na internet traz benefícios atrativos 

às empresas e, por isso, os próximos subcapítulos apresentarão as características das 

mídias e redes sociais, que, de acordo com Dias (2011), são as mais utilizadas pelas 

empresas brasileiras na web.  

 

2.4.1 Orkut 

 

O Orkut14 foi criado pelo turco Orkut Büyükkoten, desenhista de interface, e foi 

ao ar em 24 de janeiro de 2004. Funcionário da grande empresa Google, Büyükkoten, 

desenvolveu a rede social com a intenção de que os alunos e também internautas da 

universidade onde estudava, Universidade de Standford, pudessem estabelecer laços 

afetivos e profissionais a longa distância, como reencontrar antigos amigos, arrumar 

empregos, e etc.  

No Brasil, a rede social ganhou versão brasileira em 5 de abril de 2005. De 

acordo com pesquisa realizada pelo Ibope Nielsen, a rede já era sucesso e atingia mais 

de um milhão de usuários em menos de 1 ano no ar. Hoje em dia, de acordo com 

matéria publicada na revista Info (2011), existem mais de 32,41 milhões de contas 

cadastradas no Orkut, sendo que 75% do número total de usuários já foram 

identificados como brasileiros. Recuero (2009, p.166) esclarece que 

 

O Orkut funciona basicamente através de perfis e comunidades. Os 
perfis são criados pelas pessoas ao se cadastrar, que indicam também que são 
seus amigos (onde aparece a rede social conectada ao ator). As 
comunidades15 são criadas pelos indivíduos e podem agregar grupos, 

                                                 
14 Disponível em: <www.orkut.com> 
15 “O termo ‘comunidade’ aqui é usado sem a acepção teórica de comunidade virtual. [...] Trata-se, 
unicamente, de usar o termo através do qual o próprio sistema identifica esses grupos.” 
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funcionando como fóruns, com tópicos (nova pasta de assunto) e mensagens 
(que ficam dentro da pasta de assunto). 

 

De acordo com Corrêa (2008, p.156), o Orkut tem muita “multimidialidade, 

hiperdialidade e a interatividade, [que] agregados com o conteúdo gerado, 

compartilhamento e diálogos” chamam a atenção das empresas. Com essas 

características, as empresas se inserem na rede com a intenção de criar um perfil que 

tenha como “amigos”, pessoas que encontrem alguma afinidade seletiva com a marca, 

assim como funcionários, dirigentes e seus familiares, entre outros. Normalmente, 

utilizam a descrição do perfil para contar a história da empresa e os recados para enviar 

informações para toda a lista de contatos. 

Recuero (2009) explica que a criação de comunidades, referentes à marca atraem 

quase todos os “amigos” do perfil e é possível, por tópicos, estabelecer contato entre 

todos, tendo a marca como assunto central. Além dessas possibilidades já apresentadas, 

o Orkut disponibiliza a “promoção”, janela criada com qualquer tipo de mensagem que 

passa a ser visualizada por toda a rede de contato e, quando divulgada por mais 

usuários, pode ter uma abrangência muito grande (já que se pode divulgar informação 

para um amigo que não é amigo em comum com o perfil que criou o anúncio). Essa 

ferramenta, de acordo com Ivo (2010), está sendo muito utilizada pelas empresas para 

fixar a imagem da marca na rede. 

 

2.4.2 Facebook 

 

A rede16 criada pelo americano Mark Zuckerberg surgiu da ideia de trocar 

informações sobre a vida universitária dos acadêmicos de Harvard na internet, havendo 

troca de fotografias, mensagens e vídeos entre os próprios alunos. Lançado em 2004, 

acabou tornando-se público e, em menos de duas horas no ar, já havia recebido mais de 

22 mil visitas.  

No Brasil, a rede surgiu em 2005 e está ficando tão popular quanto o Orkut, 

tendo, hoje, 25 milhões de usuários (REVISTA EXAME, 2011). De acordo com Telles 

(2010, p.79), “o Facebook é uma das maiores redes sociais do mundo e vem crescendo 

muito no Brasil junto às classes A e B”. 

                                                 
16 Disponível em: <www.facebook.com> 
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Há especulações que Zuckerberg tenha roubado a ideia dos gêmeos Winklevoss, 

o que, em 2010, deu origem ao filme “The Social Network” (A Rede Social) que aborda 

a história do Facebook. Essa rede 

 

funciona através de perfis e comunidades. Em cada perfil, é 
possível acrescentar módulos de aplicativos (jogos, ferramentas, etc.) O 
sistema é muitas vezes percebido como mais privado que outros sites de 
redes sociais, pois apenas usuários que fazem parte da mesma rede podem 
visualizar o perfil uns dos outros. Outra inovação significativa do Facebook 
foi o fato de permitir que usuários pudessem criar aplicativos para o sistema. 
O uso dos aplicativos é hoje uma das formas de personalizar um pouco mais 
os perfis (RECUERO, 2009, p. 172). 

 

Telles (2010, p. 79) define o Facebook como uma rede que em “sua página 

principal mostra as últimas atualizações de seus amigos e uma chamada caixa ‘No que 

você está pensando agora’, este é o chamado mural”. 

Assim como no Orkut, as empresas se inserem nessa rede social atrás de pessoas 

que se identifiquem com a marca para fazer parte da rede de amigos do perfil. Existem 

ícones dentro da rede que acabam gerando mais interação entre os usuários, como por 

exemplo, os ícones “cutucar” – uma brincadeira para chamar a atenção de determinado 

amigo – e também o “curtir” – usado quando alguma foto ou informação agrada um 

usuário. Além de todas essas possibilidades, existe a “fan page”, aplicativo no qual cada 

usuário pode “curtir” a página da marca. É o método mais utilizado pelas empresas que 

se inserem na rede. 

De acordo com Telles (2010), há bases potenciais de marketing no Facebook que 

podem ser exploradas pelas empresas, sendo essas: criação de um perfil (mostra sua 

presença na rede e é a página mais procurada em pesquisas on-line); promoção de 

eventos (leva notícias da empresa para o público); envio de mensagens (funciona muito 

bem para conseguir contato com o público de interesse); realização de pesquisas (é 

possível realizar pesquisa de mercado com seu público-alvo através dessa oferta); 

participar de grupos pertinentes (é válido usar esse recurso para entrar em contato com o 

público); criar um grupo para seu negócio (praticamente a criação de uma comunidade 

em torno da marca da empresa); atribuir uma agência digital para cuidar da sua página 

(para manter a página atualizada); criar uma estratégia de marketing (para atrair fãs para 

a página) e promover sua página (usar uma integração entre as redes, divulgando a 

página da empresa). 
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Há muitas oportunidades para inovar e fazer negócios no Facebook, mas, assim 

como nas outras redes sociais, é importante que a empresa saiba que esse é um ambiente 

de aproximação e relacionamento com seu público de interesse.  

 

2.4.3 Twitter 

 

O Twitter17 foi criado, em 2006, por Jack Dorsey, Biz Stone e Evan Williams, 

como um projeto para a empresa Odeo, cuja ideia era que os funcionários pudessem 

usar um serviço de troca de status. 

Assim como SMS (mensagem via celular), por meio de mensagens curtas 

enviadas através do celular, as outras pessoas que estivessem conectadas ao serviço, 

receberiam um twich (vibração, em tradução livre) no seu bolso quando um update 

fosse enviado.  

De acordo com matéria publicada na revista Info (2010), existiam 75 milhões de 

usuários ativos na mídia social, sendo o Brasil o segundo país que mais utiliza o serviço. 

Considerado um microblogging, o Twitter, permite que, em textos de apenas 140 

caracteres, o usuário responda a pergunta: “O que você está fazendo?”. De acordo com 

Recuero (2009), o Twitter 

 

é estruturado com seguidores e pessoas a seguir, onde cada Twitter 
pode escolher quem deseja seguir e ser seguido pelos outros. Há também a 
possibilidade de enviar mensagens em modo privado para outros usuários. A 
janela particular de cada usuário contém, assim, todas as mensagens públicas 
emitidas por aqueles indivíduos a quem ele segue. Mensagens direcionadas 
também são possíveis, a partir do uso do “@” antes do nome do destinatário. 
Cada página particular pode ser personalizada pelo Twitter através da 
construção de um pequeno perfil (RECUERO, 2009, p.174). 

 

Atualmente o Twitter é uma das ferramentas de comunicação mais utilizada 

pelas empresas brasileiras que se inserem na web em busca de interatividade, 

objetividade e alcance. Postando fotos, vídeos, informações sobre a marca, sobre o 

segmento que atuam, divulgando promoções relâmpagos, dentre outras opções, os perfis 

das empresas brasileiras estão cada vez chamando mais atenção do consumidor. De 

acordo com Pagliarini e Ghisleni (2010), o sucesso do Twitter entre as empresas é 

atingido por ser a única rede social que delimita a mensagem, e a partir dessa restrição, 

                                                 
17 Disponível em: <www.twitter.com> 
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os profissionais obrigam-se a ser criativos e usar informações específicas que chamem a 

atenção do receptor.  

 

2.4.4 Blog corporativo 

  

De acordo com Ivo (2010, p.1), “embora não seja exatamente uma rede social e 

esteja mais para uma mídia social, um blog corporativo é parte fundamental de 

estratégias em redes sociais”. Blog corporativo é um blog mantido por uma empresa, 

onde é possível detalhar os serviços prestados ou produtos vendidos, divulgar notícias 

da própria marca ou do mercado que atua e criar um canal de comunicação direta com o 

público, pois 

 

um blog tem opinião, tem liberdade de transitar entre assuntos e 
temas relevantes, não tem pauta obrigatória. Em um blog corporativo a sua 
empresa pode mostrar que tem conteúdo e pode falar com autoridade de 
tópicos relacionados ao seu negócio. E o mais importante, comunicar-se. 

Um blog corporativo abrirá um canal de comunicação 
interessantíssimo com seus clientes e que se dará sobretudo nos comentários 
(IVO, 2010, p.1). 

 

 O autor complementa dizendo que também é importante utilizar o blog 

corporativo da empresa  

 

como uma seção onde você poderá atrair as visitas de outras redes 
sociais, como Facebook e Twitter. Nestes casos, ao indicar um link em uma 
dessas redes sociais, nada melhor do que o conteúdo relevante esteja em seu 
próprio site. Assim, seu blog torna-se um catalizador de clientes (IVO, 2010, 
p.1). 

 

Assim como todas as outras mídias e redes sociais, o blog servirá como mais 

uma ferramenta de comunicação com o público e divulgação da marca. 

 

2.4.5 Formspring18 

 

Em matéria publicada no blog do jornal Estadão (2009), “formspring se trata de 

uma espécie de rede social em que é possível se cadastrar e então receber perguntas, 

anônimas ou não, de quem entrar no seu perfil”. 

                                                 
18 Disponível em: <www.formspring.me> 
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As empresas criam conta nessa mídia social por ser mais uma maneira de manter 

contato tanto com o público externo quanto com o público interno. Por meio de 

perguntas, é possível perceber as curiosidades existentes a respeito da marca, assim 

como esclarecer determinadas questões. Normalmente, o público interno da empresa 

aproveita o anonimato disponível na rede para se expressar. No momento da inserção da 

marca no formspring, é preciso ter cuidado para haver uma manutenção diária, para que 

ninguém fique sem reposta e também para cuidar se não estão falando injurias a respeito 

da empresa na web. 

É importante que a marca não busque apenas a sua inserção nas mídias sociais 

digitais, mas que mantenha atualizado todo o conteúdo, mostrando para os internautas 

que está presente de forma efetiva, postando atualização diárias e fazendo manutenção 

constante de sua imagem. Para isso é importante designar um cargo, de preferência 

dentro da empresa, que tenha essa função. No capítulo a seguir, abordaremos de forma 

mais profunda essa questão. 

 

 

2.5 GESTÃO DE CONTEÚDO DE MARCAS NAS REDES SOCIAIS 

 

Existem várias diferenças entre o ambiente offline e o ambiente online, assim, o 

conteúdo gerado em cada um deles, bem como a maneira como será transmitido ao 

público, precisa ser adaptado de acordo com suas características. Cuidar da imagem da 

marca na web é um trabalho desafiador, sendo preciso ter muito cuidado para conseguir 

passar o valor atribuído a ela ao consumidor final. É preciso saber planejar os conteúdos 

de relevância de todos meios de comunicação em que a empresa está inserida, 

atribuindo um caráter estratégico em todos, mas 

 

no Brasil, a gestão de marcas ainda é uma atividade muito mais 
operacional do que estratégica, distante do núcleo de valor reconhecido pela 
maioria dos empresários: o caixa. As empresas passam uma boa parte do seu 
tempo com o planejamento de suas atividades de produção e marketing, mas 
dedicam o mínimo de tempo e recursos para responder às necessidades e 
expectativas emocionais dos consumidores (MARTINS, 2006, p. 150). 

 

Hoje em dia a internet possibilita liberdade às pessoas e, como produtoras de 

conteúdos, elas podem fazer comentários negativos a respeito da empresa, por isso, é 

preciso que haja um profissional responsável pela gestão e manutenção dos conteúdos 
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relacionados à marca na web. Já é possível que a empresa adquira um gerenciador de 

conteúdo19 para fazer essa manutenção diária, permitindo gerenciar e otimizar os fluxos 

de trabalho da organização. Para passar uma boa imagem da empresa, tanto no âmbito 

offline quanto no online, “é preciso estabelecer estratégias relevantes, exclusivas, 

factíveis e integrada, elaboradas a partir dos conceitos, condições e metas específicas do 

negócio, reavaliadas continuamente” (MARTINS, 2006, p.154). 

 Tanto no mundo real, quanto no mundo virtual, é preciso destacar que tudo o 

que é feito nas empresas, é feito de pessoas para pessoas, por isso, é importante ter 

equipes de qualidade envolvidas nos processos mercadológicos e comunicacionais. A 

diferença será percebida e valorizada pelo consumidor final, que dará mais atenção para 

a sua empresa do que para a concorrência (MARTINS, 2006). 

 

2.5.1 Digital Branded Content20 

 

Traduzido de forma literal, o termo significa “conteúdo da marca”, e apesar de 

ser uma técnica antiga, tem sido cada vez mais utilizada na internet, sendo então, o 

conteúdo de comunicação digital da marca. Saad (apud PINHEIRO, 2010, p. 20), 

explica que branded content “são as estratégias para a troca de valores, que possibilitam 

consumidores a interagir e a reagir ao conteúdo oferecido”. 

De acordo com Achutti (2010), 

 

branded content são ações que visam informar, persuadir, lembrar, 
educar ou entreter o consumidor através de conteúdos úteis, relevantes e 
divertidos. O objetivo principal deste tipo de ação é criar uma aproximação 
emocional entre marcas e consumidores, despertando nestes o desejo de se 
envolver voluntariamente com a marca (ACHUTTI, 2010, p.24). 

 

Conforme Messa (2010, p.1), as ações servem para “[...] oferecer 

conteúdo/serviço no ambiente digital. Ou seja, na internet a propaganda explícita não é 

atraente. Para sobreviver e ganhar destaque é preciso ser relevante.”  

Para Jacob (2010), “sendo uma forma criativa de cultivar laços com o 

consumidor, 61% das marcas acreditam que o Branded Content é ‘mais eficaz’ que a 

                                                 
19 É uma ferramenta que permite integrar e automatizar todos os processos relacionados à criação, 
catalogação, indexação, personalização, controle de acesso e disponibilização de conteúdos em portais 
web. Disponível em: <http://www.paradigma.com.br/leiamais/leiamais0005/view> Acesso em: maio 
2011. 
20 Disponível em: <http://translate.google.com.br/#> Acessado em: maio 2011. 
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mala direta [...] e um pouco mais da metade (54%) usam o Branded Content para educar 

os consumidores.” O autor complementa dizendo 

 

com a convergência mais consolidada entre as mídias e 
plataformas, trabalhar o alcance de internet facilita a produção de conteúdos 
mais envolventes, capazes de oferecer mais interação entre as marcas e os 
seus consumidores, onde quer que eles estejam. Sem falar que, com a 
internet, temos o auto poder de “viralização”, onde os consumidores se 
tornam anunciantes e porta-vozes espontâneos da marca, uma coisa que não 
ocorre em outro lugar a não ser este meio digital (JACOB, 2010). 
 

Branded content ainda pode ser definido como 

 

ideias que trazem valores de entretenimento para marcas e que 
integram marcas no entretenimento. É um tipo de comunicação feita a partir 
de um conteúdo principal, de interesse do próprio público, também conhecida 
como branded entertainment, infotainment ou advertainment (OLIVEIRA; 
BARICHELLO, 2009, p.8). 
 

 O conteúdo só será visto e lembrado se estiver de acordo com os interesses do 

público, por isso é importante que todas as atualizações levem em consideração o 

entretenimento, a utilidade, o engajamento, a interatividade e a percepção do público. 

Sendo considerado por muitos uma ação que envolve o consumidor, aproximando-o da 

marca, é vista a eficácia das mídias sociais para o desenvolvimento digital desse tipo de 

tática comunicacional/publicitária adotada pelas empresas.  

 

 

 

 

  



29 
 

 
 

3 METODOLOGIA 

 
De acordo com Fachin (2003, p.115) “a pesquisa é o primeiro passo de qualquer 

tipo de trabalho científico” e surge a partir do momento que o pesquisador identifica 

algum problema a ser resolvido e precisa encontrar determinadas soluções. A autora 

complementa dizendo que  

 

pesquisa é um procedimento intelectual em que o pesquisador tem 
como objetivo conhecimentos por meio da investigação de uma realidade e 
da busca de novas verdades sobre um fato. Com base em métodos adequados 
e técnicas apropriadas, o pesquisador busca conhecimentos específicos, 
respostas ou soluções para o problema estudado (FACHIN, 2003, p. 123). 

 

   Assim, a presente pesquisa se concentra no estudo e compreensão das utilizações 

das mídias sociais digitais como ferramentas de comunicação por uma empresa de 

médio porte do varejo de calçados. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, que 

 

situa, geralmente, sua contribuição à pesquisa social, na renovação 
do olhar lançado sobre os problemas sociais e sobre os mecanismos 
profissionais e institucionais de sua gestão. Visando à modificação da 
percepção dos problemas e também da avaliação dos serviços, a pesquisa 
qualitativa pretende mudar tanto a prática, quanto seus modos de gestão 
(GROULX, 2010, p.96). 

 

Michel (2009, p.36), complementa o que foi dito anteriormente, afirmando que 

“a pesquisa qualitativa considera que há uma relação dinâmica, particular, contextual e 

temporal entre o pesquisador e o objeto de estudo.” Teorias já existentes sobre o assunto 

tratado, dão significados à respostas da pesquisa, a obtenção dos dados é alcançada no 

ambiente da vida real, a verdade dos fatos estudados é comprovada através de 

experimentações empíricas e de análise, não de maneira numérica ou estatisticamente, 

além de haver a participação, compreensão e interpretação do pesquisador (MICHEL, 

2009).  

  A pesquisa é considerada qualitativa, pois há uma interpretação lógica dos 

fenômenos, assim, Fachin (2003, p.81) explica que “a pesquisa é caracterizada pelos 

seus atributos e relaciona aspectos não somente mensuráveis, mas também definidos 

descritivamente.” 

   Para alcançar os objetivos propostos neste trabalho, a primeira etapa utilizou-se 

de uma pesquisa bibliográfica, que, de acordo com Gil (2006, p. 65) “é desenvolvida a 

partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos 
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científicos”, a fim de se obter um embasamento teórico aprofundado que auxilie no 

desenvolvimento do estudo. 

Além disso, utilizou-se uma pesquisa de nível exploratório, e descritiva, tendo 

como objetivo realizar o levantamento de informações sobre as ferramentas de 

relacionamento na internet e empresas que se inserem nas redes sociais digitais a fim de 

aproximar sua marca do público. Para Jung (2007), este tipo de pesquisa tem como 

finalidade a criação de teorias que modifiquem as já existentes e  

 

o objetivo fundamental é a obtenção de novos princípios para 
substituírem os atuais. Normalmente não exige grandes teorizações e, sim, a 
experimentação para coleta de dados que servirão de base para a formulação 
de modelos inovadores ou explicativos (JUNG, 2007, p. 152). 

 

 Gil (2006, p.43), completa afirmando que pesquisas exploratórias 

“habitualmente envolvem levantamento bibliográfico e documental, entrevistas não 

padronizadas e estudos de caso.” Já a pesquisa descritiva, de acordo com Gil (2006, p. 

44), “têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno ou o estabelecimento da relação entre variáveis”.  

No caso deste projeto, foi realizado um estudo de caso na empresa Eny 

Calçados, uma estratégia que, além de permitir ao pesquisador o acompanhamento e a 

proximidade com um fenômeno da mídia contemporânea, é também, de acordo com Yin 

(2001, p.19), “uma inquirição empírica que investiga um fenômeno contemporâneo 

dentro de um contexto da vida real, quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto 

não é claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são utilizadas.” Para 

Fachin (2003, p. 42) “esse método é caracterizado por ser um estudo intensivo. Leva-se 

em consideração, principalmente, a compreensão, como um todo, do assunto 

investigado.”. A autora ainda complementa articulando que  

 

além de ser importante para detectar novas relações, alguns 
estudos podem ser auxiliados pela formulação de hipóteses e com o apoio de 
estatísticas, [...]  sua principal função é a explicação sistemática das coisas 
(fatos) que ocorrem no contexto social e geralmente se relacionam com uma 
multiplicidade de variáveis (FACHIN, 2003, p. 43). 

 

Reforça-se que na fase inicial do estudo, foi feito levantamento bibliográfico, 

que tem como propósito “identificar informações e subsídios para definição dos 

objetivos, determinação do problema e definição dos tópicos do referencial teórico” 

(MICHEL, 2009, p.40), assim, foi encontrado embasamentos teóricos a respeito de 



31 
 

 
 

mídias e redes sociais digitais e o comportamento da empresa estudada na web. Este 

estudo exploratório acabou familiarizando a pesquisadora sobre os tópicos que 

serviriam de referencial no estudo. Na segunda etapa, foi feita uma observação, que de 

acordo com Jaccoud (2010, p. 255) “coloca no centro de seu objeto de estudo, não fatos 

constituídos, mas sim ações coletivas e processos sociais que podem ser em parte 

apreendidos por meio de interações diretas, cuja significação – cabe não negligenciar – 

não é determinada previamente”, neste momento, a pesquisadora foi até a empresa que 

serviria de objeto de estudo e observou todo o processo comunicacional e de 

relacionamento entre a empresa e os clientes através da internet. 

Após coleta do material teórico e realizada a observação, foi feita uma entrevista 

em profundidade, que é o “encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de natureza 

profissional” (MICHAEL, 2009, p. 68). Nesta etapa, a pesquisadora entrevistou o 

profissional responsável pela gestão de conteúdo da marca na web e foram feitas 24 

perguntas relacionadas às mídias e redes sociais digitais que a Eny está inserida e 

também a forma como ele enxerga este relacionamento. Na quarta etapa, e última, foi 

feita uma análise do material recolhido, tais como, relatórios da empresa sobre as redes 

e feedback existente com o público, para então apresentar as sugestões de novas 

inserções para a empresa. 
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4 ESTUDO DE CASO DA EMPRESA ENY CALÇADOS: HISTÓRIA E 

CARACTERÍSTICAS 

 

Criada em 192421, pelo caixeiro-viajante de calçados Luiz Andrade, a empresa 

começou sem nome, ao lado de sua residência. Andrade não tinha o costume de ficar na 

loja e quem atendia a clientela era Salvador Isaia, que acabou ficando conhecido pela 

sua simpatia. Em 1927, Andrade e Isaia, consolidaram a marca da empresa como sendo 

“Casas Eny – a mais barateira”. A escolha do nome deu-se por Eny ser a marca de um 

calçado bastante vendido na loja. Em 1932, como forma de retribuição pelo empenho no 

serviço prestado, Andrade oferece a Isaia uma participação de 20% nos lucros da 

empresa. Em 1939, Andrade adoece e decide vender as lojas, Isaia resolve dar 

continuidade aos negócios, tornando-se assim, o dono da empresa. 

Isaia chama familiares para ajudar nos negócios e decide ampliar o nome da 

marca no mercado vendendo outros acessórios, além de calçados. Desde sua fundação, a 

empresa apresenta características de ser familiar e, assim, conquistou tradição no 

mercado calçadista de Santa Maria e região. Durante os 87 anos de existência a marca 

passou por vários ajustes, sendo hoje chamada de “Eny Calçados” e estando presente no 

Rio Grande do Sul com 15 lojas, situadas nas cidades de Santa Maria, Santa Cruz do 

Sul, Cachoeirinha e Porto Alegre. Com tantas lojas a demanda de trabalho é muito 

grande, por isso a empresa conta com 350 funcionários, tendo venda anual de 

aproximadamente 800 mil pares de calçados; os números citados mostram porque a Eny 

é uma marca consolidada no interior do Rio Grande do Sul. Como já citado em 

capítulos anteriores, a empresa de origem familiar é muito cuidadosa em relação à 

abordagem comunicacional junto aos clientes, por isso conta com a experiência de 

profissionais da área de Administração, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda 

para planejarem, executarem e avaliarem as ações referentes a essa área. Aos poucos o 

investimento em comunicação vem aumentando, sendo destinado 1% do faturamento 

líquido da organização (MULLER e MACHADO, 2010). 

Muller e Machado (2010) constataram através da observação de práticas 

comunicacionais da Eny, que há uma predisposição da empresa em trabalhar com 

                                                 
21 As informações deste capítulo foram retiradas do site da empresa Eny. Disponível em:  
<http://eny.com.br/novo_site/index.php?MODULE=descricao_menu&COD_MENU=033> Acesso em: 
maio 2011. 
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mídias de massa, uma vez que o público de interesse são as classes C e D. De acordo 

com Machado (2011), 

 

boa parte do público que acessa a internet é o mesmo que vai às 
lojas sim, mesmo não tendo retorno pela internet nas pesquisas de satisfação 
de público, realizado nas lojas, o pessoal aponta o site e alguns perfis da 
empresa. Pelo menos conhece, mesmo que não tenha interagido alguma vez. 
Não se sabe o número exato, nem a conversão em vendas (MACHADO, 
2011). 

 

Os anúncios em rádio AM e FM e televisão são bastante utilizados, justamente 

pela visibilidade do público-alvo. A partir do final dos anos 90, as ações em ponto de 

venda (PDV) e adesivação de vitrines também passam a ser bastante utilizados como 

mais um diferencial das lojas para atrair a atenção do público. O potencial das mídias 

digitais é percebido em 1997, quando é lançado o site institucional da empresa, mas 

apenas em 2010, efetivamente, as ações referentes à interação e relacionamento com o 

público através da internet acabam sendo planejados e executados de maneira mais 

eficaz, preocupando-se, inclusive, com a criação de um núcleo de comunicação digital 

dentro do escritório administrativo da empresa. 

A Eny Calçados apresenta características familiares que a identificam, como já 

citado, sendo uma organização familiar, pois 

 

para uma adequada conceituação de empresa familiar, é necessário 
levar em conta, além da família exercer a gestão com base na propriedade, 
que há estreita ligação com o estilo com que a mesma é administrada. Forte 
valorização da confiança e expectativa de alta fidelidade, “tempo de casa” do 
funcionário e nível de dedicação à empresa, são valores que chegam a se 
sobrepor à eficiência e eficácia profissional (COSTA ET AL, 1999, p. 3). 

  

É possível perceber assim, que as empresas administradas por familiares estabelecem 

características próprias, focando potencialmente na história, identidade e linguagem 

comuns a eles. A cultura adotada pela empresa normalmente é a mesma durante todo o 

tempo de existência de uma marca e isso é muito respeitado pela maioria dos clientes, 

pois Inácio (2008) verificou que ao caracterizar-se a cultura em uma organização 

familiar no Brasil, é possível perceber que as pessoas valorizam as relações afetivas por 

causa dos vínculos organizacionais existentes; consideram a antiga tradição um atributo 

que supera a exigência de eficácia/competência; há preferência pelo contato pessoal e 

comunicação verbal com e entre todos os funcionário da empresa. A autora citada 

anteriormente ainda complementa que  
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mais forte do que as crenças [natureza humana, justiça, igualdade e 
etc.] de uma organização familiar são os processos emocionais inerentes a 
esse tipo de empresa. Em qualquer organização, padrões aceitáveis de 
comportamento são desenvolvidos ao longo do tempo e ensinados como 
forma correta de pensar, perceber e sentir. Quando a família está envolvida 
na empresa, esses padrões dependem fortemente dos processos emocionais 
dos familiares; a cultura e a estrutura da família acabam se tornando a cultura 
e estrutura adotada na empresa (INÁCIO, 2008). 

 

 O profissional de Relações Públicas de uma empresa caracteristicamente 

familiar precisa ter bastante atenção durante o processo comunicacional, cuidando se 

não está sendo muito inovador e, assim, comprometendo a imagem passada pela cultura 

da empresa, bem como, precisa produzir um conteúdo relevante e atrativo para o 

público de interesse que hoje em dia está suscetível a muitas ações de outras marcas. 

  

 

4.1 A ENY CALÇADOS INSERIDA NO ÂMBITO DIGITAL DA COMUNICAÇÃO 

 

  Neste capítulo serão estudadas as mídias sociais digitais que a Eny Calçados está 

inserida, a fim de responder aos objetivos do trabalho. Em entrevista com Jones 

Machado, Relações Públicas responsável pela criação e atualização das redes em que a 

organização está inserida, identificou-se que, apesar de a empresa ser bastante 

legitimada, consolidada e com tradição no mercado santa-mariense e no Estado, surgiu a 

necessidade de adaptação a essa ambiência para suprir a necessidade de alguns clientes 

que, por exemplo, antes de irem às compras gostam de consultar informações sobre 

determinado produto, além de ser mais um canal para dar visibilidade à marca, assim 

como seus projetos, ações e produtos. 

Desde o final de 2009, a empresa começou a investir na comunicação/relação 

online com seus clientes, pois se acredita que 

 

a marca pode ser falada, citada, comentada na web sem ser uma 
fonte institucional. O mais importante é a visibilidade e a legitimação. No 
cenário atual, as mídias tradicionais sozinhas podem não dar conta desta 
visibilidade e a internet está aí para fortalecer e agregar mais esse espaço, 
sempre na ideia de que uma não substitui a outra (MACHADO, 2011). 

 

Para o Relações Públicas, a única estratégia para atrair a atenção do público é a 

postagem de conteúdos relevantes, focado nos interesses dessas pessoas. As ações de 
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comunicação realizadas nas mídias sociais digitais, além da produção de conteúdo e 

postagem, são o relacionamento com fornecedores, com blogueiras de moda e esporte, 

interação com o público de interesse, disponibilização de vídeos e fotografias, 

informações sobre cultura e entretenimento local e, recentemente, um blog focado no 

público feminino. 

De acordo com Machado (2011), a Eny Calçados está inserida em 8 mídias 

sociais digitais, sendo elas: Orkut (perfil institucional e comunidade), página 

institucional no facebook, perfil no twitter, formspring, canal no Youtube, portal 

institucional, blog e newsletter. Para manter a atualização constante dos perfis, há um 

planejamento no final de cada ano, junto com a também realização do planejamento de 

comunicação e marketing da empresa. O planejamento só não é cumprido corretamente 

quando há a oportunidade de uma campanha relâmpago, como por exemplo, lançamento 

inédito de um produto comercializado pela Eny.  

O feedback com o público nas mídias sociais digitais, de acordo com Machado 

(2011), é mais eficiente no facebook e no twitter e isso é analisado através das 

respostas, RT’s22, curtidas23 na página, comentários no facebook, replies no twitter, 

postagens no mural do facebook, pessoas que indicam que outros usuários sigam o 

perfil da empresa. Para ele, as dificuldades encontradas são apenas nas plataformas,  

 

no Facebook há limitação de visibilidade, eu acredito, pelo fato de 
não poder acessar os perfis das pessoas por completo, não tem como escrever 
no mural das pessoas, por exemplo. A newsletter é uma dificuldade porque o 
conteúdo pode não ser relevante para todos os cadastrados. O portal 
institucional é o menos problemático porque somos nós que mexemos na 
plataforma. O Orkut pelo fato dos spams que não acrescentam em nada nas 
relações, as estratégias acabam sendo poucas sendo postagem de vídeos, 
fotos, parabenização, participação em comunidade de acordo com os 
interesses da empresa e a ferramenta do promova que usamos para divulgar 
promoções. No Twitter a dificuldade é tentar focar mais no público que 
realmente é fiel do que aqueles que estão atrás apenas de promoções 
(MACHADO, 2011). 

 

Os objetivos propostos no início da adaptação da empresa com as mídias, hoje 

em dia, são satisfatórios, porque, pelo meio do monitoramento, é possível acompanhar o 

que as pessoas estão falando, as dúvidas que existem sobre a empresa e os produtos e, 

assim, conseguir responder qualquer coisa. Machado (2011) exemplifica que “quando 

                                                 
22 Quando algum usuário compartilha a mensagem passada pela empresa, divulgando-a, assim, para mais 
pessoas. 
23 Quando algum usuário identifica-se com alguma marca, pode curtir a página empresarial desta empresa 
como forma de mostrar que gosta do produto/serviço oferecido. 
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alguém busca trabalho ou produto, o primeiro lugar que vão é a internet e se a gente não 

estiver ali com uma presença marcada e bem posicionada com relação a visão, missão e 

valores da empresa, ficaremos fora deste mercado e deste contexto.” Mesmo com a  

tradição, a inserção no meio, segundo Machado, é para ter conhecimento das novidades 

que 

 

a empresa, mesmo tradicional, teve que se adaptar e entrar nessa 
ambiência justamente para suprir a necessidade de alguns clientes, por 
exemplo, clientes que antes de ir até a loja para efetuar a compra, vão até a 
internet para buscar informações sobre determinado produto. E também é 
uma questão de dar visibilidade ao nome da empresa, assim como, seus 
projetos, ações e produtos (MACHADO, 2011). 

 

Quanto à perspectiva de ampliação do trabalho realizado, Machado (2011) diz 

que será feita uma análise se o público que a empresa atinge está entrando nesses 

espaços para que seja possível acompanhá-lo. As perspectivas de mais investimentos 

nas mídias sociais digitais são concretas, pois a internet está sempre se reconfigurando e 

é preciso acompanhá-la para estar presente onde o público-alvo está. Para saber o que os 

consumidores andam postando sobre a marca na web, são utilizadas ferramentas de 

monitoramento, tais como: Google, Bing e Yahoo (busca mecânica), Twitter e Facebook 

(busca mecânica), Google Analytics (relatório do site com gráficos), Twitoria (contatos 

que não tuítam por longo período de tempo), Friend or Follow (quem você segue, mas 

que não te segue), Real Time Search (menções em blogs, YouTube e Picasa),  Qwitter 

(quem deixa de nos seguir), Twitter Search (buscador de palavras-chave no twitter), 

Google Alertas (alertas de menções por e-mail), Google Trends (comparação de termos: 

contexto), Reclame Aqui (site de reclamação de consumidores) e o E-life Facebook 

Search (buscador de palavras-chave no Facebook). 

Nos próximos capítulos serão apresentadas as análise feitas individualmente em 

todas as mídias. A observação ocorreu durante o período compreendido entre 20 de 

março de 2011 a 20 de setembro de 2011. O blog, que foi criado após esse período, 

começou a ser observado a partir de 20 de agosto de 2011, até data final estabelecida, 20 

de setembro. 
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4.1.1 Blog da Eny Calçados 

 

Dia 1º de agosto de 2011 foi ao ar o blog De Par com a Moda24 (FIGURA 1), 

mais uma mídia social digital que a Eny Calçados inseriu-se com o intuito de atrair a 

atenção do público feminino através de postagens relacionadas a moda e esporte. 

Preocupados em dar um caráter mais profissional à mídia, a responsável pelas 

atualizações é Natália Isaia, formada em Design de Produto, especialista em Design de 

Estamparia, tendo estudado Design de Moda na Itália e atualmente, além de blogueira, 

professora do Curso Superior de Tecnologia em Design de Moda da SETREM, 

Sociedade Educacional Três de Maio.  

Com duas atualizações semanais, os posts variam sobre o assunto abordado, mas 

apresentam como característica comum o uso de bastantes imagens que servem de apoio 

ao texto. 

 

               figura 1: Primeiro post do blog De Par Com a Moda 

 
FONTE: Disponível em < http://enycalcados.blogspot.com/2011/08/de-par-com-moda.html> acesso em: 

nov de 2011 
 

                                                 
24 http://enycalcados.blogspot.com/ 
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De acordo com dados oferecidos pela empresa através de seus relatórios de 

controle, durante o período analisado foram feitas 9 postagens (TABELA 1), sendo, na 

sua maioria, sobre bolsas e sapatos que seriam tendências no verão 2012.  

 

tabela 1: posts blog “De Par com a Moda” 

DATA TÍTULO ASSUNTO 
22 de agosto de 2011 Já pro closet! Bolsa e 

oxford Capodarte 
Divulgação de uma linha 

de produtos comercializada 
pela loja, com quatro fotos 

que servem de apoio ao 
texto. 

25 de agosto de 2011 Trends Verão 2012: "O 
que é que a baiana tem?" 

Alusão à música de 
Carmem Miranda e ao uso 
das sandálias plataformas 

no verão. 
29 de agosto de 2011 No balanço do mar... Referência dos sapatos 

estilos marinheiros, pelas 
cores e características. 

01 de setembro de 2011 Excentricidades... Modelo de uma sapatilha 
de balé com salto, do 

designer Christian 
Louboutin. 

05 de setembro de 2011 Anabelas: uma das grandes 
apostas do Verão 2012 

Fotografias com sapatos do 
estilo Anabela. 

08 de setembro de 2011 Trends Verão 2012: Color 
Blocking 

A tendência do Color 
Blocking também está 
presente em sapatos e 

bolsas. 
12 de setembro de 2011 Sapateiros Superstars: 

Nicholas Kirkwood 
Apresentação do designer 

britânico e de seus modelos 
criativos de sapatos. 

15 de setembro de 2011 Sapatilhas verão 2012 Dica de modelo de sapato 
para usar no verão. 

19 de setembro de 2011 Espadrilles: uma das 
grandes apostas do Verão 

2012 

Post que diz que 
espadrilles são as grandes 
sensações do verão 2012. 

FONTE: pesquisadora 

 

De 20 de agosto a 20 de setembro, houve 23 novos seguidores e um total de 263 

visualizações do blog, que tiveram como origens de tráfego o site de buscas Google, 

Facebook, Twitter e o site institucional da própria empresa. Durante esse período 

compreendido, o “De Par com a Moda” recebeu 05 comentários positivos e nenhum 

negativo, mostrando que o blog está tendo boa repercussão entre o público, mas que 

ainda precisa mais divulgação. 
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De acordo com Machado (2011) sentiu-se necessidade de criar um blog por ser 

mais uma mídia utilizada para manter contato com o público, gerando conteúdo 

relevante, formulado por uma profissional capacitada para tal desempenho. O feedback 

existente dá-se através dos comentários publicados, indicações de leituras para amigas e 

divulgação nas redes sociais. O blog apresenta conteúdo de interesse das internautas e 

utiliza fotos que geram um visual agradável a elas, além de ter um plano de fundo e um 

nome de acordo com o tema abordado. O endereço do blog é divulgado com mais 

frequência em algumas das mídias sociais digitais em que a empresa está inserida, como 

site, Facebook e Twitter. Um dos únicos pontos negativos observados é por ser 

hospedado em um provedor gratuito, o que, muitas vezes, pode não dar muita 

credibilidade ao blog por parte de internautas que ainda não conhecem o potencial do 

conteúdo gerado e também algumas fotos publicadas que apresentam erro. Apesar disso, 

com base nos números do tráfego apresentado, é possível perceber que a aceitação e o 

feedback por parte do público é positiva e, assim, considera-se de importante relevância 

a atualização dessa mídia para aproximar o público da marca e, assim, gerar mais 

visualizações à ela. 

Como sugestão de nova abordagem em relação ao conteúdo postado ao público 

de interesse, recomenda-se que sejam feitas mais atualizações e que as leitoras tenham 

um espaço próprio, “você de par com a Eny”, por exemplo, onde possam enviar suas 

experiências com produtos comprados na loja. 

 

4.1.2 Fanpage Eny Calçados no Facebook 

 

 De acordo com as regras do Facebook (2011), uma empresa não pode criar um 

perfil na rede, pois “as contas pessoais são otimizadas para pessoas e não para empresas 

e marcas”. Assim, a opção apresentada para que as marcas e empresas possam estar 

presente na rede é a criação de uma fanpage, ou também conhecida como página, que 

 

existem para que as organizações, empresas, marcas, celebridades 
e bandas transmitam muitas informações ao seus seguidores ou ao público 
que escolher se conectar a elas. Semelhante aos perfis, as Páginas podem ser 
aprimoradas com aplicativos que ajudem as entidades a se comunicarem e 
interagirem com o seu público e adquirirem novos usuários por 
recomendações de amigos, históricos dos Feeds de notícias, eventos do 
Facebook e muito mais (REGULAMENTO FACEBOOK, 2011).  
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O departamento técnico da rede acredita que hoje em dia as pessoas possam 

escolher as mensagens que gostariam de receber em sua conta pessoal visto que para 

grande parte dos usuários, muitas vezes, é um entretenimento. 

A página da Eny Calçados no Facebook (FIGURA 3) é atualizada diariamente, 

havendo postagens de conteúdos referentes aos produtos comercializados nas lojas e 

ações que estão sendo realizas no período.  

 

figura 3: página de informações do Facebook da Eny Calçados 

 
FONTE: Disponível em < https://www.facebook.com/EnyCalcados?ref=ts> acesso em: nov de 

2011 
 

Durante o período observado, de 20 de março a 20 de setembro, a página da 

empresa contava com 129 curtidas (na figura acima mostrada o número de curtidas está 

maior, pois o print da página foi tirado após o período de análise); 232 curtidas em posts 
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escritos na página e 13 curtidas em posts compartilhados pela página. Houve 30 

comentários relativos a essas atualizações e 16 compartilhamentos do conteúdo 

(TABELA 2). A conta empresarial da Eny é vinculada com o Twitter da mesma, que, 

automaticamente, redireciona todos tweets escritos para a página. Além desse vínculo, 

há também o atalho interligado ao canal Youtube da Eny Calçados, também atualizando, 

automaticamente, toda vez que um vídeo for inserido. As 143 fotos publicadas no perfil 

também são um atrativo, pois através delas são divulgadas as ações, os produtos, os 

atendentes, o interior das lojas, entre outros. O layout personalizado, com texto que 

contém gírias da própria rede, é mais um diferencial que atribui um caráter corporativo 

e inovador à empresa. 

 

tabela 2: exemplos de alguns comentários e posts compartilhados e curtidos 

DATA COMENTÁRIOS ASSUNTO POST 
CURTIDO 

NÚMERO 
COMPARTILHAR 

21 de março de 
2011 

 
- 

 
 

1 curtida - Banner 
virtual concurso 

fotográfico “Click 
de páscoa Eny” 

 
- 

 
 
 

28 de abril de 
2011 

 
 
 

O post recebeu 7 
comentários 

positivos 

13 curtidas - 
Banner virtual “Dê 

uma curtida na 
página da Eny 

Calçados e 
concorra a um par 
de ingressos para o 

show da Pouca 
Vogal” 

 
 
 
- 

 
25 de julho de 

2011 

 
- 

3 curtidas - Convite 
para participar do 

“Concurso Cultural 
ao Pé da Letra” 

 
1 compartilhamento 

 
11 de agosto de 

2011 

 
O post recebeu 2 

comentários 
positivos 

4 curtidas - 
Divulgação do blog 

“De Par com a 
Moda” 

 
- 

 
09 de setembro 

de 2011 

 
O post recebeu 1 

comentário positivo 

1 curtida 
Divulgação das 
inscrições do 

Circuito Junior da 
Eny 

 
1 compartilhamento 

FONTE: pesquisadora 
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A inserção da empresa no Facebook ocorreu por ser uma rede que conta com 

vários consumidores potenciais e pelo caráter interativo existente. O feedback é 

percebido no momento que comentários são postados, curtidas e compartilhamentos são 

feitos, além da divulgação em outras redes pessoais do internauta que, assim, acaba 

indicando a página para demais pessoas que tenham o mesmo interesse pelo conteúdo 

gerado.  

Uma das dificuldades enfrentadas é “limitação de visibilidade, pelo fato de não 

poder acessar os perfis das pessoas por completo, não tem como não escrever no mural 

das pessoas, por exemplo” (MACHADO, 2011). Pela observação feita é possível 

perceber que a empresa tem um potencial muito grande e é, relativamente, conhecida na 

internet devendo estabelecer mais estratégias e táticas para atrair as pessoas até a página 

para curtir a Eny Calçados no Facebook. Por exemplo, o perfil empresarial da 

organização é seguido por 861 pessoas, se todas ou a maioria fosse impactada para essa 

ação, a fanpage da empresa já teria, no mínimo, triplicado o número de “curtidas” já que 

atualmente apenas 103 seguidores “curtiram”. 

Como sugestão de nova abordagem em relação ao conteúdo postado ao público 

de interesse, recomenda-se a realização de uma promoção que conecte todas as mídias 

sociais da Eny na plataforma. Por exemplo, compartilhar o link com a publicação do 

post “você de par com a Eny” e o compartilhamento  

  

4.1.3 Perfil Eny Calçados no Formspring 

 

 O perfil da empresa no Formspring (FIGURA 4), durante o período de análise, 

foi utilizado por consumidores com dúvidas quanto à disponibilidade de modelos de 

produtos comercializados pela empresa, assim como valores e contato com lojas 

específicas. Treze perguntas foram feitas e todas foram respondidas em seguida, 

objetivando as propostas da mídia social de ser interativa e prática. 
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figura 4: Perfil da Eny Calçados no 
Formspring

 
FONTE: Disponível em < http://www.formspring.me/EnyCalcados> acesso em: nov de 2011 

 A mídia oferece que perguntas sejam publicadas com perfis anônimos, por isso 

várias empresas costumam inserir-se para que funcionários insatisfeitos, por exemplo, 

possam opinar ou criticar a empresa sem sofrer nenhuma consequência. A Eny Calçados 

acredita que esta inserção seja mais uma forma de estar presente junto aos 

consumidores, oferecendo as informações que forem pedidas de maneira clara e objetiva 

(TABELA 3). 

 

tabela 3: exemplos de algumas dúvidas e respostas presentes no Formspring da empresa 

DÚVIDA RESPOSTA 

 
 

Tem tênis Nike do modelo all court? 

Você encontra na Eny Esportes, no 
Calçadão de Santa Maria. O modelo 
masculino tem na cor marinho e o 

feminino na cor branca com amarelo. 
Ficamos à disposição, abraço. 

 
 

Preço da chuteira para criança 

Boa tarde! Na Eny Infanto, tem modelos 
para futsal apenas. No momento, as 

marcas disponíveis são Penalty, Nike, 
Umbro e Fila. Na Eny Stadium, no Royal 
Plaza Shopping, você encontra chuteira 

para futebol de campo das marcas Adidas 
e Nike. Ficamos à disposição para mais 

informações e convidamos a vir conferir a 
numeração disponível de cada modelo. 

Bom início de semana. 
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Vocês trabalham com tênis da marca 

Vans, quais os modelos? 

Bom dia, não trabalhamos com a marca 
Vans, mas temos outras marcas com 

modelos de tênis de modelagem 
semelhante. Ficamos à disposição. 

 
Olá! Gostaria de saber se vocês tem tênis 
olympikus nas cores preto, azul ou cinza 

no valor de até R$ 80,00? 

Bom dia. No momento, não há no estoque 
a sua solicitação. Há uma remessa para 

chegar na Eny Ponta de Estoque, em Santa 
Maria. Abraços, ficamos à disposição. Um 

bom final de semana! 
FONTE: pesquisadora 

 

O feedback existe no momento que os clientes vão até o perfil da empresa e 

solicitam alguma informação que, minutos depois, está esclarecida. Essa rapidez 

estabelecida pelos profissionais envolvidos é importante para que as pessoas sintam-se 

valorizadas e divulguem a forma prestativa como a empresa se posiciona, também, na 

internet. O posicionamento da marca no Formspring é bom, porém ela está conectada há 

apenas seis perfis, sendo um número baixo para uma empresa de médio porte e o layout 

utilizado que é visualmente poluído, podendo cansar os leitores. 

 

4.1.4 Perfil e comunidade da Eny Calçados no Orkut 

 

 O Orkut foi uma das primeiras redes sociais a se propagarem com bastante força 

no Brasil, atingindo diversos públicos e atraindo a atenção das empresas que o 

identificavam como uma potencial ferramenta para manter a marca do produto ou 

serviço perante os desejados olhos dos consumidores. 

 A Eny Calçados tem um perfil (FIGURA 5) e uma comunidade (FIGURA 6) na 

rede, o primeiro é administrado por profissionais responsáveis pela área digital já a 

segunda foi criada por um funcionário da loja e tem o perfil da empresa também como 

administrador. 
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figura 5: perfil da Eny Calçados no Orkut 

 
FONTE: Disponível em <http:/orkut.com/eny_calcados> acesso em: nov de 2011 

 

 

figura 6: comunidade da Eny Calçados no Orkut 

 
FONTE: Disponível em < http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=91374167> acesso 

em: nov de 2011 
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A organização utiliza o perfil para estar presente também nesta rede, atingindo o 

público que não migrou para as demais mídias sociais, como Facebook e Twitter. No 

perfil há um texto introdutório no “quem sou eu” que apresenta a história da empresa, 

bem como as lojas existentes e as demais formas de contato com a empresa através da 

internet. O perfil tem 577 amigos, normalmente as pessoas adicionam o perfil da 

empresa; 2 aplicativos, um relativo à um mosaico de amigos e outro à seleção brasileira 

de futebol;178 fotos publicadas, desde ações promovidas pela empresa, estrutura física 

das lojas, entre outros; 6 vídeos, promocionais, de ações da empresa e de eventos 

patrocinados; 507 recados recebidos, na sua maioria spams, felicitações de aniversário a 

agradecimentos pelas felicitações; nenhum depoimento e participa de 19 comunidades, 

relacionadas a cidades que a empresa está inserida, esporte e moda (TABELA 4). 

 

tabela 4: alguns exemplos de conteúdo do Orkut da Eny Calçados 

RECADOS VÍDEOS FOTOS COMUNIDADES APLICATIVOS 
Apenas 

mensagens 
com gifs 
animados 

Eny Calçados 
em Porto 
Alegre e 

Cachoeirinha 

Semana da 
criança 

Eny 2011 

 
Rio Grande do Sul 

Mosaico com 
fotos dos amigos 
da Eny Calçados 

no Orkut. 

Apenas 
mensagens 
com gifs 
animados 

 
Minimaratona 
Eny Calçados 

 
Circuito 

Junior Eny 

 
Sinfônica de Santa 

Maria 

 
Sou Seleção 
Brasileira 

FONTE: pesquisadora 

 

O perfil é mais utilizado para felicitações de aniversários dos amigos e, 

eventualmente, é aproveitado o uso da ferramenta “promova aqui” para divulgar algum 

produto ou ação que a empresa esteja realizando. Os internautas não têm o hábito de 

deixar recado pedindo informações sobre a loja ou produtos oferecidos e a maioria dos 

recados existentes na página são spams (o que atrapalha bastante a comunicação com o 

público). A postagem de vídeos e fotos são mais frequentes do que as demais 

atualizações.  

Nesse período de observação foi possível constatar que o feedback existente com 

o público da rede não é efetivo, sendo pouco vantajoso, a não ser pelo aspecto de 

proximidade consumidor/marca através das felicitações de aniversário. Esta falta de 

interação mais efetiva pode ocorrer também pelo desuso da rede social, que hoje tem 

perdido vários usuários que optam por estar presente apenas no Facebook. 
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A comunidade da Eny Calçados conta com 202 membros e tem como principal 

objetivo, unir pessoas que se identifiquem com a marca e com os produtos por ela 

oferecidos.  

 

4.1.5 Portal institucional da Eny Calçados 

 

O portal institucional da Eny Calçados (FIGURA 7) agrega todas as informações 

relevantes à empresa, contando sua história, fornecendo informações sobre vantagens, 

disponibilizando o contato de todas as lojas, exaltando a qualidade da iniciativa 

Fundação Eny e da Universidade Corporativa Eny, além de divulgar todas as mídias 

sociais digitais que a empresa está inserida, interligando, assim, todas as contas e 

facilitando a navegação dos internautas. 

 

figura 7: Portal Institucional da Eny Calçados 

 
FONTE: Disponível em < http://www.eny.com.br/novo_site/> acesso em: nov de 2011 
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De acordo com relatório concedido pelo Google Analytics, durante o período 

analisado, o site recebeu 48.355 visitas, a maioria do Rio Grande do Sul e da Argentina. 

As origens de tráfego deram-se, primeiro, por mecanismos de pesquisas, seguido de 

sites de referência e tráfego direto. Teve 179.6877 visualizações, contou com o tempo 

médio de permanência no site de 00:03:03 e recebeu 412.93%  a mais de novas visitas. 

No site a linguagem visual é clara e agradável e o conteúdo gerado apresenta 

características mais corporativas do que os apresentados nas mídias sociais digitais. Os 

únicos pontos negativos observados: por ser um portal pouco interativo e também por 

não vender os produtos oferecidos, o que pode ser solucionado com a sugestão dada no 

capítulo a seguir. O relatório citado mostra que o site é de extrema importância para o 

posicionamento da marca na web e representa a sua imagem perante o público, uma vez 

que é a maior fonte de pesquisas referentes à marca na internet. O feedback ocorre no 

momento em que as pessoas acessam o site e acabam divulgando as informações 

presentes e o endereço para acesso. 

Como sugestão de nova abordagem em relação ao conteúdo postado ao público 

de interesse, recomenda-se ainda a conectividade e relação entre o conteúdo postado nas 

demais mídias sociais da empresa, havendo uma participação direta do público de 

interesse.  

 

4.1.6 Twitter @EnyCalcados 

 

 Assim como as outras redes, o Twitter da Eny (FIGURA 8) também é focado 

para a divulgação de produtos e ações da empresa, adaptando o conteúdo ao formato da 

plataforma. A mídia social talvez seja a que mais ofereça dinâmica, interatividade e 

simultaneidade na relação empresa/cliente e por isso é, depois do site, a mídia onde o 

contato com o público seja mais intenso.  
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figura 8: alguns tweets da Eny Calçados 

 
FONTE: Disponível em <https://twitter.com/enycalcados> acesso em: nov de 2011 

 

Além das mensagens que a própria Eny veicula, também tem o costume de 

retuitar (rt) tweets de perfis corporativos de fornecedores, clientes e colaboradores. 

Todas as mensagens têm como característica apresentar conteúdo referente à moda, 

esporte, sapatos e novidades/entretenimento na cidade de Santa Maria e região. Quanto 

à parceria comercial entre perfis que muitas empresas têm o costume de fazer para 

divulgar o nome na mídia e atrair mais seguidores, Machado (2011) diz que não há,  

 

o que há é diplomacia por conhecer a empresa e por ter alguma 
relação comercial ou por ser algum assunto que seja relevante para toda a 
comunidade de Santa Maria que é afim às duas empresas. De maneira 
informal, as marcas automaticamente têm a prática de divulgar o conteúdo 
postando pela empresa. Deixamos na mão do público interagente essa 
divulgação, sem haver uma moeda de troca para isso (MACHADO, 2011). 

 

O feedback entre a Eny e seus seguidores no Twitter é bastante efetivo visto que 

os números apresentados a seguir mostram que há bastante participação dos usuários 

com a empresa (TABELA 5). De acordo com Machado (2011), no caso do Twitter “a 

maior dificuldade é tentar focar mais no público que realmente é fiel do que aqueles que 

estão atrás apenas de promoções.”  

 

tabela 5: alguns exemplos de tweets e menções do Twitter @EnyCalcados 

MENSAGENS ENVIADAS 
PELA @ENYCALÇADOS 

MENÇÕES 

Nosso @RiograndenseFC 
vence Três Passos por 2x0. 

Ingressos p/ os próximos jogos 

 
@bourbonshopping 

Click de Páscoa é o concurso fotográfico 
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à venda na Eny Pro,Stadium e 
Esportes. 

da @EnyCalcadossaiba como participar e aparecer na 
vitrine da loja 

Parabéns às blogueiras de 
moda e aos blogueiros 

esportivos que nos 
acompanham!  

>>> #diadoblogueiro 

@Julirosa 
Achei coisa mais querida as vitrines 

da @enycalcados com as crianças. Coisa mais amor!! 
:D 
 

Envie-nos um tweet até às 18h 
dizendo por que você merece 

ganhar a camisa 
do @RiograndenseFC A 

melhor resposta 
leva! #CoraçãoVerdeaBater 

@royalplazasm 
De Par com a Moda, o Blog da Eny. Acompanhe 

novidades em desing, sapatos, estilistas e tendências, 
com Natalia Isaia.enycalcados.blogspot.com 

 

No próximo domingo, dia 3, 
nossas lojas em Santa Maria 

abrirão das 14h às 19h e a Eny 
no @bourbonshopping, em 

Porto Alegre, das 14h às 20h 

@texjunior 
Os textos selecionados para a 2ª ed. do livro "Ao pé da 

letra" das lojas @EnyCalcados .. bit.ly/qIQlhI 
 

Uma boa sexta-feira a todos! 
Aproveitem e confiram as 
novidades da nossa Vitrine 

Virtual 
>>> http://migre.me/4fIgy#Bo

mDia 

@Monet_Shopping 
Faça parte da 2ª edição do livro Ao Pé da Letra. 

Escreva seu texto e 
participe! migre.me/5aFZO #ConcursoCultural #Fund

açãoEny 
 

Desejamos um Feliz Dia das 
Mães, às Mães nossas 
seguidoras, às Mães de 

coração, a todas sem exceção! 
Parabéns!!! #felizdidasmaes 

@NataliaIsaia 
Meias-calças para o inverno! Que tal meia-calça de 
oncinha? Sugestões da @Carrano_ direto da vitrine 

da @EnyCalcados ! 
 

A Eny tem orgulho de sua 
origem gaúcha. Há 87 anos, 

investimos no Rio Grande do 
Sul acreditando sempre no 

potencial da gente desta terra! 

@NataliaIsaia 
Hoje tem sorteio no De Par com a Moda 

da@EnyCalcados! É só ser seguidor do blog para 
concorrer!http://enycalcados.blogspot.com/ 

FONTE: pesquisadora 

 

Durante o período analisado, os seguidores deram 203 RT’s nas mensagens 

publicadas pelo perfil da empresa, responderam 63 mensagens e enviaram 15 

mensagens diretas. O perfil é seguido por 861 usuários e segue 906, totalizando 45 

pessoa a serem seguidas e não seguindo. Não existem metas planejadas a serem 

cumpridas em cada mídia, mas no Twitter, por exemplo, é habitual haver, no mínimo, 2 

tweets (mensagens) por dia. 

Foi observado que a empresa está muito bem posicionada na mídia, mantendo 

um contato efetivo com o público de interesse e focando em ações que atraem o público, 
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além de divulgar fotos que servem como um atrativo a mais, promover promoções 

específicas e ter um layout personalizado e agradável. 

Como sugestão de nova abordagem em relação ao conteúdo postado ao público 

de interesse, recomenda-se ainda a conectividade e relação entre o conteúdo postado nas 

demais mídias sociais da empresa, havendo uma participação direta do público de 

interesse.  
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4.2 SUGESTÕES DE NOVAS FORMAS DE INSERÇÕES NA WEB 

 

 Um dos objetivos desse trabalho é apresentar novas formas de inserção nesse 

âmbito para que a empresa tenha a marca mais divulgada e conhecida na web, para isso 

é preciso pensar no perfil corporativo da organização em estudo, o público que gostaria 

de atingir e analisar todo o esforço comunicacional que teve até agora para tornar o seu 

nome conhecido entre os internautas. A seguir, após uma análise detalhada, algumas 

sugestões e as explicações do por que das escolhas: 

• Inserções de comentários em sites relacionados aos assuntos de interesse da 

empresa: através dos comentários em sites como da revista Capricho, portais 

com artigos referentes a esse assunto, dos fornecedores dos produtos da Eny, 

entre outros, será possível divulgar o nome da empresa para as pessoas que estão 

tendo contato com aquele conteúdo, se interessem com o comentário e 

procurarem as mídias em que a empresa está inserida para ver o que ela tem para 

compartilhar. 

• Criação de um blog corporativo: apesar de já haver um blog que leva o nome da 

empresa, seria importante um blog corporativo que fosse mais interno com 

artigos publicados por profissionais de cada área, com interação entre 

funcionários das lojas de diferentes cidades e divulgação de fotos e vídeos 

internos, por exemplo. Esse blog seria para aproximar o cliente da realidade 

corporativa da empresa, mostrando o cotidiano dos funcionários e dirigentes e 

também para estimular uma formação colaborativa que pode aproximar as 

pessoas envolvidas no desenvolvimento do blog. 

• Criação de uma conta no Flickr25: muitas fotografias compartilhadas acabam 

sendo repetidas nas mídias. Os internautas que têm acesso a todas as mídias que 

a empresa está inserida acabam visualizando uma fotografia muitas vezes, para 

que isso não aconteça, sugere-se que seja criada uma conta no Flickr que 

disponibiliza um serviço de armazenamento de imagens. Para a visualização ser 

feita, não precisa ser cadastrado a mídia, assim, qualquer um pode ter acesso às 

fotografias, que serão postadas uma vez bastando apenas fazer a divulgação do 

link. 

                                                 
25 <http://www.flickr.com/> 
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• Criação de um perfil no LinkedIn26: o LinkedIn é um site de negócios que possui 

o formato de uma rede de relacionamento. Por apresentar essa característica 

organizacional e corporativa pode ser mais um meio de estabelecer contatos 

profissionais e comercias, focando nesse público e não no relacionamento com o 

consumidor final. 

• Criação de um perfil no meadiciona27: o site é um centralizador de informações 

referentes à marca na web. É possível editar um breve histórico organizacional e 

vincular todas as mídias que a empresa está inserida para facilitar na hora de 

procurar onde encontrar a marca nesse âmbito digital. Servirá como um cartão 

de visita para todos aqueles que realizarem pesquisa sobre a Eny Calçados. 

• Criação de um perfil no Chatter28: é uma ferramenta que oferece aos usuários um 

canal de comunicação corporativo que irá auxiliar na comunicação interna da 

Eny. Além de estar inserida em várias mídias sociais é importante que a empresa 

tenha a preocupação de manter um diálogo também com o público interno, 

trazendo-os para essa ambiência e estimulando a comunicação através de 

diferentes meios além do contato pessoal. 

• Criação de uma página empresarial no Google Plus29: a rede social da marca 

Google é a grande promessa para o próximo ano e uma das mais recentes 

novidades na plataforma é a possibilidade de inserções de empresas através da 

criação de uma página, no mesmo esquema do Facebook. Já que conceituados 

profissionais afirmar que será uma rede com grande número de usuários e 

visualizações, é importante a marca estar atenta e inserida. 

• Criação de uma plataforma de venda online: muitos consumidores não têm 

tempo de ir até a loja ou até mesmo não estão nas cidades em que a empresa esta 

presente, e assim, não podem comprar os produtos oferecidos. Com a utilização 

do e-commerce30 é possível vender mais produtos para consumidores finais. 

Hoje em dia existe a LikeStore31, um aplicativo exclusivo do Facebook que 

proporciona o desenvolvimento de uma loja virtual dentro da página da empresa, 

sendo cômodo para a própria empresa e para os usuários da rede. É um 

                                                 
26 <http://linkedin.com/> 
27 <http://meadiciona.com/> 
28 <http://www.chatter.com.br/> 
29 <https://plus.google.com/> 
30 Comércio eletrônico; vendas através da internet.  
31 <http://likestore.com.br/> 
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investimento gratuito que apresenta várias funcionalidades disponíveis, tais 

como: cálculo de frete; toda parte de administração, gerenciamento e venda feita 

sem sair do Facebook; 15 formas de pagamento através do Moip; 2% em cima 

de cada venda. 

 

Todas as inserções sugeridas foram pensadas para que a empresa tenha maior 

divulgação da marca Eny Calçados na internet e, assim, estreite, cada vez mais, o 

relacionamento com os clientes e consiga atrair para dentro das lojas físicas mais 

clientes potenciais. É importante acrescentar que apenas um profissional não dará conta 

das atualizações diárias de tantas mídias sociais, as sugestões foram dadas pensando em 

um departamento criado para exercer tal função corporativa. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  O presente trabalho procurou responder quais os resultados que uma empresa 

varejista de médio porte tem ao se inserir em mídias e redes sociais digitais e teve como 

objetivo principal mensurar os benefícios que as mídias digitais proporcionam, através 

das novas tecnologias, para uma empresa de médio porte do varejo de calçados. 

 Tendo como contexto as estratégias de comunicação em mídias sociais digitais, 

foram desenvolvidos doze capítulos no referencial teórico, sendo eles “ferramentas de 

comunicação”; “o contexto da internet na comunicação”; “mídias sociais digitais versus 

redes sociais digitais”; “as mídias sociais digitais como reforços de comunicação” e a 

“gestão de conteúdo de marcas nas redes sociais”. Em cada capítulo foi apresentado 

embasamentos teóricos que auxiliaram no desenvolvimento do trabalho e aprofundaram 

o conhecimento a respeito dos assuntos abordados.  

 Através dessa pesquisa foi possível verificar que uma empresa, mesmo 

apresentando características tradicionais e familiares, quando está decidida a estreitar o 

relacionamento com o consumidor, consegue alternativas comunicacionais bastante 

efetivas para esse processo. Com o investimento em um departamento que conta com 

profissionais comprometidos com a divulgação da marca na web, é possível observar 

que o feedback acontece de maneira quase instantânea. 

 É importante que a Eny Calçados esteja sempre presente nas mais diversas 

formas de contato com o público externo, assim como, com o público interno, 

acompanhando a mudanças nas formas de comunicação e crescendo juntamente com as 

ferramentas que proporcionam uma interação mais simultânea sem haver a necessidade 

do contato físico. 

 O principal objetivo da empresa ao se inserir nas mídias sociais é manter um 

relacionamento estreito com o público, mas também, através de ações realizadas, trazer 

para dentro das lojas físicas, espalhadas em quatro cidades do interior do Rio Grande do 

Sul, possíveis consumidores potenciais. O planejamento anual feito para traçar as 

estratégias e táticas para o cumprimento dessa função é de suma importância visto que 

assim, o investimento gerará mais vendas de produtos. 

 Os objetivos específicos propostos neste trabalho também foram respondidos, 

tendo sido feita a identificação das mídias sociais digitais e redes sociais digitais que a 

organização utiliza; a verificação do motivo pelo uso em cada situação foi respondido 

na análise individual de cada mídia; durante o período de observação, 20 de março a 20 
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de setembro, foi possível verificar o feedback existente do público-alvo em cada 

ferramenta utilizada e concluiu-se com seis sugestões de novas inserções para a empresa 

Eny Calçados. 

Pode-se avaliar, então, por meio de todas as análises feitas que todas as 

ferramentas utilizadas pela organização respondem com eficácia aos objetivos de 

inserção, tendo a participação do público e estabelecendo uma relação efetiva com todos 

os internautas presentes que estão vinculados as suas contas. É importante ressaltar que 

os profissionais da Eny Calçados envolvidos nessa ambiência da marca na internet 

apresentam maturidade profissional e enxergam que a inserção em um meio inovador 

não substitui a importância de divulgação em meios tradicionais, sendo visto como uma 

forma complementar de comunicação e não única. 

O desafio da criação do conteúdo gerado e do acompanhamento do rápido 

crescimento das tecnologias continua existindo e, diariamente, os responsáveis pela 

inserção organizacional da Eny Calçados na web precisam estar envolvidos com essas 

tendências e antenados com todas as ações da concorrência, para que assim continuem 

tendo as respostas positivas que têm e também para que não fiquem para trás quanto às 

ações desenvolvidas. 

Com relação à importância deste estudo para o campo da comunicação e das 

mídias sociais digitais, destaca-se que a observação, a análise e o entendimento do 

modo como se estabelece as estratégias comunicacionais no âmbito digital, possibilitam 

um melhor entendimento dos processos de interação e relacionamento entre empresas e 

cidadãos por meio da internet e das ferramentas nela disponíveis. 

É válido ressaltar que foi difícil chegar-se ao tema da pesquisa e estabelecer os 

objetivos que seriam trabalhados no desenvolvimento, além de serem escassas as 

publicações de livros referentes ao assunto, tendo-se como base de pesquisa a própria 

internet e os artigos nela encontrados. Encerra-se aqui a “primeira etapa” deste trabalho, 

pois se acredita que futuros pesquisadores interessados em explorar e entender as 

estratégias de comunicação existentes nas mídias sociais podem dar seguimento ao 

assunto abordado, verificando as novas tendências que eventualmente surgirão. 
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APÊNDICE 
 
 

ROTEIRO ENTREVISTA  
JONES MACHADO 

 
 
 
 

1) Qual a formação? Há quanto tempo está formado? 
 

2)  Há quanto tempo trabalha na empresa? 
 

3)  Quantas pessoas são responsáveis pela atualização dos perfis da Eny na web? 
 

4) A Eny é uma empresa bem tradicional, por que inserir a marca na web? 
 

5) Você acha que a internet auxilia na comunicação com o público? De que 
maneira? 
 

6) O público que acessa a internet é o mesmo que vai às lojas? 
 

7) Quais as mídias sociais digitais que a Eny está inserida hoje em dia? 
 

8) O feedback com o público é mais eficaz em qual destas mídias sociais digitais? 
 

9) Há uma unidade no conteúdo postado? 
 

10)  A Eny faz parceria com algum outro perfil de empresa para divulgação de suas 
atualizações? 
 

11)  Há algum planejamento (material para cada perfil, meta de seguidores...)? 
 

12)  Há alguma estratégia para atrair mais pessoas para os perfis da empresa (ou 
acesso a blog, site...)? 
 

13)  Você não acha importante integrar todas as mídias (por exemplo: divulgar no 
twitter o formspring.me?) 
 

14)  É feito promoções específicas para cada rede? 
 

15)  A Eny usa outras mídias para divulgar as redes sociais digitais que está 
inserida? 
 

16)  Quais são as dificuldades encontradas? 
 

17)  Quanto da verba de comunicação do departamento é dedicado às mídias sociais 
digitais? 
 

18)  Existe a perspectiva de ampliação do trabalho realizado? 
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19)  Há perspectiva de mais investimento nas mídias sociais digitais? 

 
20)  Diante dos objetivos propostos quando iniciou-se o trabalho com as mídias, os 

resultados são satisfatórios? 
 

21)  Especifique quais as ações de comunicação são realizadas nas mídias sociais 
digitais? 
 

22)  Você tem metas a cumprir em cada mídia (número de tweets por dia, número de 
seguidores...)? 
 

23)  Acessos blog, site, quantas pessoas começam seguir por dia entre outras. 
 

24)  Quais são as ferramentas de monitoramento utilizadas? 
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ANEXOS 
 
 

Anexo 1 – Compilação com atualizações do blog durante o período de observação 

 
FONTE: Disponível em <http://enycalcados.blogspot.com/> acesso em: nov de 2011 
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Anexo 2 – Compilação das mensagens na página da empresa no Facebook 

 
FONTE: Disponível em < https://www.facebook.com/EnyCalcados?ref=ts> acesso em: nov de 2011 
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Anexo 3 – Compilação do perfil da Eny Calçados Orkut 

 
FONTE: Disponível em <http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=91374167> acesso em: nov 

de 2011 



68 
 

 
 

Anexo 4 – Compilação de alguns tweets da @EnyCalcados 

 
FONTE: Disponível em <https://twitter.com/enycalcados> acesso em: nov de 2011 


