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RESUMO 

Esta pesquisa ressalta a forma como as empresas portam-se no mercado atual, a sua inserção 

no meio digital e a conexão com seus clientes. Para que haja uma comunicação eficaz é 

necessário que seja feito primeiramente um planejamento de comunicação baseado em 

informações tradicionais, como público-alvo, objetivo e verba disponível para uma 

divulgação não-convencional e inovadora como o meio digital. Atualmente, a comunicação 

foge do parâmetro tradicional (rádio, TV e jornal) no que diz respeito à divulgação 

propriamente dita, o consumidor atual teve modificações no seu estilo de vida e perfil, abriu 

espaço para a inserção online devido á praticidade e otimização do tempo, e as empresas 

atentas ao mercado em que atuam adaptam-se aos novos consumidores, consequentemente 

fazem uso de novas estratégias e abordagens mercadológicas para alavancar vendas e novos 

clientes, mantendo os atuais. Tendo como base os pontos ressaltados anteriormente, o 

objetivo da presente pesquisa é identificar as ações de comunicação que a plataforma digital 

blog da empresa Decolar.com utiliza para manutenção de clientes e consolidação da marca. 

Para tal, é necessário fazer uma análise das estratégias utilizadas no ambiente online, 

mapeamento histórico da empresa Decolar.com e análise descritiva das publicações feitas 

pela empresa na plataforma blog. 

 

Palavras-chave: marketing, estratégia de marketing ,serviço, digital, consumidor. 

 

ABSTRACT 

This research highlights the way companies carry on the current market , their inclusion in 

digital media and connecting with your customers . For there to be effective communication 

is required to be done primarily a communication plan based on traditional information, such 

as audience , purpose and budget available for an unconventional and innovative disclosure 

and digital. Currently , communication escapes the traditional parameter (radio , TV and 

newspaper ) regarding the disclosure itself , today's consumers had changes in your lifestyle 

and profile, paved the way for online insertion due to convenience and time optimization , 

and attentive to the market in which companies operate adapt to new consumers , 

consequently make use of new marketing strategies and approaches to leverage sales and new 

customers , retaining current ones. Based on the points highlighted above , the objective of 

this research is to identify the actions that digital communication platform company blog 

Decolar.com use for customer retention and brand consolidation . For this it is necessary to 

analyze the strategies used in the online environment , historic mapping company 

Decolar.com and descriptive analysis of the publications made by the company blog 

platform. 

 

Key words: marketing, marketing strategy, service, digital consumer. 
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Hoje em dia o comportamento das empresa vêm trazendo mudanças gradativas nas 

suas diversas estratégias a serem utilizadas para a captura e manutenção de consumidores, 

visto que o comportamento dos consumidores atuais modificou-se e consequentemente a 

maneira como as empresas portam-se no mercado atual deve sofrer alterações também. 

O meio digital, principalmente, oferece a possibilidade de inúmeras estratégias a 

serem utilizadas pelas empresas para criar identificação com seu público, tornar-se visível aos 

olhos do mercado, e até mesmo motivar o consumidor a efetuar a ação da compra sem perder 

as características de consumidor atual: pesquisar preços, pesquisar referências de outros 

consumidores do produto/serviço, pesquisar especificações, qualidades, características e 

experiências relacionadas à sua pesquisa.  

Atualmente as empresas utilizam inúmeras estratégias de comunicação para 

consolidar-se no mercado, como interação social entre empresa/cliente através de plataformas 

digitais sociais, necessitando de um feedback dos clientes em tempo real, maneiras mais 

descontraídas de se conectar com os clientes e até mesmo através de propagandas despojadas 

na TV, bem como a abertura de espaço para o cliente manifestar-se tanto com experiências 

positivas quanto negativas, e solucionar publicamente estas experiências negativas como uma 

tentativa de trazer credibilidade para a marca, transformam estas novas formar de conectar-se 

com os consumidores no diferencial das empresas dando à ela a visibilidade que pretende e 

reforçando a sua marca no mercado e entre os consumidores. 

Através disso, o objeto desta pesquisa foi a empresa de viagens e turismo Decolar.com 

que tem como público-alvo pessoas que gostam de viajar, que querem manter-se atualizadas 

com as novidades do meio turístico e ainda encontram  as passagens e sugestões de hotéis 

com o preço que melhor lhe convém em um lugar só. 

A Decolar.com é uma empresa que oferece a possibilidade de pesquisa de pacotes de 

viagens, passagens aéreas, hospedagem em hotéis, aluguel de carros e opções de cruzeiros 

para o consumidor através de inúmeros parceiros como empresas de linhas aéreas, que 

oferecem passagens a um custo reduzido, possibilitando o cliente pesquisar e escolher qual a 

empresa que considera melhor para viajar e qual o preço oferecido lhe convém, tudo no 

mesmo lugar: decolar.com. A mesma utiliza várias plataformas de conexão com os 

consumidores: site, TV, blog e redes sociais, e o meio escolhido para este trabalho de 

pesquisa foi o blog, onde há maior possibilidade de interação entre empresa/cliente. 
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Tendo como base os pontos abordados anteriormente, surge o problema de pesquisa: 

Quais as estratégias de comunicação utilizadas para a manutenção de clientes no blog 

Decolar.com? 

O presente trabalho possui como objetivo geral a análise das ações de comunicação 

desenvolvidas no blog para a consolidação da sua marca e tem como objetivos específicos o 

mapeamento da história da empresa Decolar, realizar uma análise descritiva do blog a partir 

do número de curtidas de cada post selecionado para análise e o número de comentários e 

tweets durante o mês de Setembro de 2013. 

A escolha do tema desenvolvido deu-se a partir das experiências pessoais da 

pesquisadora com a marca, da curiosidade instigada pelas inúmeras formas de interação da 

empresa com seus clientes e futuros clientes.   

Além dos fatores pessoais para motivação da pesquisa, a falta de estudo sobre o caso e 

o ressente interesse das marcas pela interação digital entre os clientes também influenciaram 

na decisão. Para a comunicação, acredita-se que é um estudo que traz relevância pelo tema 

abordado na pesquisa ser muito procurado pelas empresas atualmente. O uso das mídias 

digitais em relacionamentos entre empresas e consumidores, bem como o conhecimento sobre 

as formas de convencimento que as empresas utilizam para motivar os consumidores a 

efetivarem a compra de produtos/serviços, assim como a mudança de comportamento que as 

empresas devem adotar para adequar-se aos novos consumidores e suas novas características 

traz grande curiosidade por parte das empresas, os setores de marketing, agências de 

propaganda e estudiosos da comunicação social. 

Para que o problema de pesquisa seja resolvido de forma clara foi necessário um 

estudo sobre o marketing em seu âmbito geral bem como especificamente de serviços e no 

meio digital. Também foram abordados a comunicação empresarial e uma breve menção 

sobre e-commerce introduzindo o leitor no meio das compras online. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MARKETING 

 

O marketing abrange inúmeras definições, mas podemos estabelecer uma diferença 

entre definições sociais e gerenciais. Para definições sociais no marketing, podemos dizer que 

“é um processo social por meio do qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que 

necessitam e o que desejam com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de 

valor com outros” (KOTLER, 2000, p.30). Quando tratamos de marketing no sentido 

gerencial da ferramenta, Kotler (2000, p.30) afirma que “é o processo de planejar e executar a 

concepção, a determinação do preço (pricing), a promoção e a distribuição de ideias, bens e 

serviços para criar trocas que satisfaçam metas individuais e organizacionais”. 

Para melhor compreender o que é marketing, Kotler (2000, p.30) sugere alguns 

conceitos centrais de marketing, como: mercado alvo e segmentação, profissionais de 

marketing e clientes potenciais, necessidades, desejos e demandas, produto ou oferta, valor e 

satisfação, troca e transações, relacionamentos e redes, canais de marketing, cadeia de 

suprimento, concorrência, ambiente de marketing e mix de marketing. 

Para o autor, mercado alvo e segmentação estão relacionados ao fato de que uma 

empresa raramente consegue agradar a todos dentro de um mercado. Nem todos gostam das 

mesmas comidas, refrigerante, roupas, automóveis, filmes, faculdades e restaurantes, e por 

isso, os profissionais de marketing iniciam a segmentação de mercado. Para análise e 

definição de perfis de grupos de compradores é feito um comparativo de acordo com 

diferenças demográficas, comportamentais e psicográficas, possibilitando uma análise 

completa e identificação de maior oportunidade em determinados grupos, cujas necessidades 

a empresa consegue atender de maneira superior e atingindo grande destaque, tornando-se 

diferencial para o seu consumidor potencial. 

 

Para cada mercado alvo escolhido, a empresa desenvolve uma oferta ao mercado. A 

oferta é posicionada na mente dos compradores-alvo como possuidora do alguns 

benefícios fundamentais. A Volvo, por exemplo, desenvolve seus carros para o 

mercado-alvo de compradores que têm como uma de suas principais preocupações a 

segurança. Portanto, ela posiciona seu carro como o mais seguro que um cliente 

pode comprar (KOTLER, 2000, p.30). 

 

 

 Profissionais de marketing são pessoas que procuram respostas, tais como atenção, 

voto, compra ou doação de outra parte que é chamada de cliente potencial. Se duas partes 

visam à venda de um produto uma para a outra, são ambas denominadas Profissionais de 
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Marketing. Estas pessoas precisam tentar compreender as necessidades do mercado-alvo, seus 

desejos e suas demandas. Segundo Kotler (2000) necessidades são as exigências humanas, 

tais como comida, ar, água, roupas, abrigos para sobreviver, recreação, educação e 

entretenimento. As necessidades tornam-se desejos no momento em que são dirigidas para 

determinado produto ou objeto capaz de satisfazê-las. Demanda, para o autor são desejos por 

produtos específicos apoiados na possibilidade da efetivação da compra. 

 

Os comunicadores de marketing, em suas várias especialidades (publicitários, 

vendedores, profissionais de relações públicas, etc.), desenvolvem e transmitem 

mensagens referentes a diferentes tipos de objetos: produtos/serviços, serviços, lojas, 

eventos e até pessoas (SHIMP. 2002 p.32). 

 

Segundo Shimp (2002) o ponto inicial para o comércio atual conforme já citada, foi o 

desenvolvimento da propaganda mercadológica, que expandiu após a Revolução Industrial, 

fazendo com que empresas de comunicação deixem de ser apenas fornecedoras de 

informações para dar mais atenção aos desejos e necessidades da sociedade, transformando-se 

em uma indústria complexa e com grande capital a ser investido. 

O marketing possui uma ferramenta chamada marketing de relacionamento, que nada 

mais é que uma troca mútua de interesses satisfatórios de longo prazo entre clientes, 

fornecedores e distribuidores. O resultado final do marketing de relacionamento é a 

construção de um patrimônio singular, chamado rede de marketing. Como afirma Kotler 

(2000) uma rede de marketing consiste na empresa e todas as pessoas e departamentos que 

são ligados à ela, como clientes, funcionários, fornecedores, distribuidores, revendedores, 

agências de propaganda e acadêmicos, entre outros, são todos com quem ela construiu 

relacionamentos profissionais mutuamente compensadores. 

Os canais de marketing segundo o autor são utilizados para atingir o mercado-alvo e 

receber retorno deles. As empresas utilizam três canais de marketing: canais de comunicação 

para transmitir mensagens para compradores, tais como da TV, rádio, jornal, revistas, correio, 

telefone, outdoor, folhetos e internet, bem como expressões faciais dos vendedores, a forma 

como estão vestidos e o visual das lojas, trazendo identificação com o público que quer 

atingir. Também são utilizados canais de diálogo como e-mail e números de telefones para 

ligações gratuitas com a finalidade de compensar a falta de feedback dos canais de via única e 

tradicionais, como os anúncios publicitários. As empresas utilizam para demonstrar ou 

entregar produtos ou serviços tangíveis ao consumidor ou usuário, os canais de distribuição, 

como armazéns, veículos de transportes, canais comerciais, distribuidores, atacadistas e 

revendedores. 
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Quadro 2 – Canais de marketing 

Canais Meios Finalidade 

 

 

Canais de comunicação 

TV, rádio, jornal, revistas, 

correio, telefone, outdoor, 

folhetos e internet, expressões 

faciais dos vendedores, a forma 

como estão vestidos e visual 

das lojas. 

 

Trazer identificação com o público-alvo. 

 

Canais de diálogo 

E-mail e números de telefones 

para ligações gratuitas, 0800, 

SAC. 

Compensar a falta de feedback dos canais 

de via única e tradicionais, como os 

anúncios publicitários 

 

 

Canais de distribuição 

Armazéns, veículos de 

transportes, canais comerciais, 

distribuidores, atacadistas e 

revendedores. 

Demonstrar ou entregar produtos ou 

serviços tangíveis ao consumidor ou 

usuário. 

Fonte: Construído pela autora com base em Kotler (2000, p. 35). 

 

Enquanto os canais de marketing têm a função de ligar a empresa aos compradores-

alvo, a cadeia de suprimentos é vista como um canal mais longo, que se estende das matérias-

primas aos componentes dos produtos finais, que são levados aos compradores finais. Para 

melhor entender, Kotler (2000) exemplifica a cadeia de suprimentos para bolsas femininas: 

começa com o couro, passando para operações de curtume, operações de corte, produção e 

canais de marketing que levam o produto final até as clientes, gerando um sistema de entrega 

de valor. 

Cada empresa captura apenas uma determinada porcentagem do valor gerado pela 

cadeia de suprimento, e a partir do momento que adquirem concorrentes ou mudam para um 

estágio maior ou menor da cadeia produtiva, seu objetivo passa a ser o de capturar um valor 

maior da cadeia. 

Entende-se, segundo Kotler (2000) que concorrência são todas as ofertas que podem 

substituir o produto ou serviço em questão, rivais reais e potenciais que um comprador possa 

considerar. Para melhor entendimento de concorrência, o autor traz quatro níveis de 

concorrência, baseados no grau em que são passíveis de substituição, como: 1) concorrência 

de marcas onde empresas oferecem produtos semelhantes aos mesmos clientes por preços 

similares; 2) concorrência setorial onde a empresa vê todas as produtoras do mesmo produto 

ou produto de mesma classe como concorrentes; 3) concorrência de forma onde a empresa 

considera sua concorrente todas as empresas que fabricam produtos que oferecem o mesmo 

serviço; e 4) concorrência genérica, que é onde uma empresa vê como concorrente todas as 

empresas que competem pelo dinheiro dos mesmos consumidores. A concorrência representa 

apenas uma das forças no ambiente em que a empresa atua. O ambiente de marketing é 
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constituído por ambiente de tarefa que inclui os participantes imediatos envolvidos na 

produção, distribuição e promoção da oferta, e ambiente geral que abrange: ambiente 

demográfico, econômico, natural (meio ambiente), tecnológico, político-legal e sociocultural. 

Para Kotler (2000), estes ambientes contem forças para produzir um impacto importante sobre 

os participantes do ambiente de tarefa, e auxiliam também no ajuste de estratégias de 

marketing.  

Para atingir os objetivos de marketing e obter respostas desejadas de seu mercado-

alvo, os profissionais de marketing utilizam ferramentas de marketing denominadas Mix de 

marketing, divididas em 4 partes, chamados 4P’s do marketing: produto, preço, praça e 

promoção. 1) Produto, segundo Kotler (2000) é algo disponível no mercado com a função de 

satisfazer uma necessidade ou um desejo do consumidor, 2) preço é caracterizada como a 

expressão monetária do produto. 3) Praça são as ponte de ligação entre empresa e consumidor 

final, como onde são armazenados ou transportados. Ainda segundo Kotler (2000), 4) 

promoção é a comunicação das informações entre quem vende um produto ou serviço e quem 

compra, que se torna responsável pelo grande sucesso da empresa quando utilizada de 

maneira correta de acordo com objetivos da empresa e público-alvo, pré-estabelecidos no 

plano de marketing. 

Ao passo que Kotler identificou os 4P’s na visão da empresa, Lauterborn apud Gabriel 

2010, identificou o crescimento dos 4C’s, que correspondem aos 4P’s de Kotler sob a ótica 

dos consumidores. Sendo assim, temos: 1º C: cliente (do produto), 2º C: custo (valor total que 

o consumidor investe para ter o produto), 3º C: conveniência (localização, praça, onde ele 

pode adquirir o produto) e 4ºC: comunicação (mais ampla que promoção e envolve o 

consumidor). 

Além dos 4P’s e 4C’s, ainda há outro modelo estratégico que compreende o universo 

do marketing – os 4As. Desenvolvido por Richers apud Gabriel 2010, os 4A’s estão 

relacionados aos encargos administrativos de uma equipe de marketing e a interação da 

empresa com o meio ambiente. Este modelo avalia os resultados operacionais da estratégia de 

marketing utilizada em função dos objetivos pré-estabelecidos pela empresa. Segundo Richers 

apud Gabriel 2010, compreendem no modelo de 4A’s: 1º A) Análise: identificação e 

compreensão de forças vigentes no mercado em que a empresa atua ou pretende atuar 

futuramente. 2º A) Adaptação: adequação da oferta da empresa (produto ou serviço) às forças 

externas determinadas no 1º A. 3º A) Ativação: medidas com a finalidade de fazer com que a 

oferta da empresa atinja os mercados predefinidos e seja adquirida por compradores. 4º A) 
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Avaliação: controle sobre processos de comercialização e interpretação de resultados, para 

corrigir falhas e projetar futuros processos de marketing. 

 

Quadro 3 – 4P’s, 4C’s e 4ª’s 

4Ps 4Cs 4 As 

Produto Cliente (solução para) Análise 

Preço Custo (pra o cliente) Adaptação 

Praça Conveniência Ativação 

Promoção Comunicação Avaliação 

Fonte: Construído pela autora com base em Kotler (2000, p. 37) e Gabriel (2010, p.43).  

 

Para Gabriel (2010, p. 43) “os 4C’s auxiliaram a moldar a metodologia de 

desenvolvimento de cada P dos 4P’s, chegando ao modelo atual, mais enfocado no cliente”, 

ou seja, o foco não é mais apenas como a empresa deve se portar frente ao seu público-

consumidor e futuros clientes, mas também pensar e analisar como o cliente responde ao 

comportamento da empresa, tornando então, qualquer base de estratégia mercadológica a 

escolha do melhor composto para que o objetivo seja alcançado com sucesso.  

Atualmente há grandes novidades no comportamento do consumidor e para que haja 

sucesso na comunicação com os novos consumidores, é necessário que haja também 

reciclagem na forma que é feita essa comunicação. Como dito anteriormente, os novos 

consumidores segundo Lewis (2004, p.16) “verificam rótulos, estudam conteúdos, comparam 

preços, examinam promessas, ponderam opções, fazem perguntas pertinentes e sabem quais 

são seus direitos legais”, ou seja, estão atualizados quanto à concorrência e ofertas de produto, 

estão sempre conectados e conseguem fazer uma pesquisa de mercado antes de adquirir um 

produto com maior facilidade. Tendo como base as informações anteriores, é necessário fazer 

um estudo de como o mercado atua hoje em dia, as mudanças que ocorreram tanto nos 

consumidores quanto na forma de comunicar-se com eles e consequentemente nas estratégias 

de marketing a serem utilizadas com o público que atualmente interage em grandes 

proporções com o mundo digital. 

 

2.1.1 Marketing de Serviços e Digital 

 

As pessoas atualmente possuem necessidades e desejos que são facilmente satisfeitos 

por produtos ou serviços. Como afirma Kotler (2000) produto é tudo aquilo capaz de 

satisfazer a necessidade do consumidor, ou seja, tudo o que pode ser comercializado de um 
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produtor a um cliente com a função de satisfazer um desejo ou uma necessidade. Além de 

produtos, também há a possibilidade de satisfação de desejos e soluções de problemas dos 

consumidores através de serviços. De acordo com Fischer (1990) serviços são demonstrados 

na economia como tudo o que escapa da classificação de agricultura (setor primário) ou da 

indústria (setor secundário), a exemplo das atividades de hotelaria, turismo, consultoria, etc. 

As principais características do setor de serviços estão baseadas na intangibilidade, 

imaterialidade e são diretamente ligadas a produção e venda. Outras características marcantes 

dos serviços são: impossibilidade de estocagem, impossibilidade de transporte, importância 

dos recursos humanos. 

 Para Fischer (1990), o fato de o serviço ser algo intangível, a diferenciação entre 

empresas que oferecem serviços distintos é quase imperceptível, e para que haja pontos de 

destaque e diferencial no serviço prestado, a localização do ponto de venda e a qualidade no 

atendimento prestado tornam-se fatores decisivos para a manutenção de clientes de serviços. 

 

A imaterialidade dos serviços torna pouco perceptíveis as diferenças entre seus 

diversos tipos. Para o consumidor, as agências de viagem, postos de gasolina e 

serviços bancários não tem nada em comum, por isso a necessidade de localizar 

estrategicamente o serviço e de existir qualidade no atendimento do pessoal 

empregado, constitui o principal fator de diferenciação (FISCHER, 1990, p. 740). 

 

 O autor defende que o sucesso de um serviço depende da segmentação de mercado e 

do posicionamento da empresa. Exatamente pelo fato do serviço oferecido não ter matéria, o 

que realmente conta para os clientes de serviços são os aspectos emocionais demonstrados 

pelas empresas, fazendo com que os anunciantes de serviços necessitem cada vez mais de 

identificação com os clientes, tornando essencial o modo como se comunicam com os 

consumidores e estar presente onde eles estão na maioria do tempo, ou seja, conectados. 

 A internet vem facilitando a vida das pessoas gradativamente e hoje está totalmente 

inserida no dia-a-dia das pessoas, tornando-se ferramenta essencial para a execução de tarefas 

profissionais ou pessoais. Devido à grande inclusão das pessoas no meio digital, ocorreram 

mudanças no modo como os consumidores enxergam os produtos e como reagem frente às 

ofertas e propagandas aos quais são minados diariamente, exigindo então, mudanças na forma 

como as empresas anunciantes abordam seus consumidores e futuros clientes, bem como nas 

estratégias utilizadas pelas mesmas. 

A evolução das tecnologias digitais e seu crescente desenvolvimento em todos os 

aspectos do cotidiano das pessoas têm causado grandes transformações na forma do 

consumidor comportar-se frente às ofertas do mercado, sendo assim, é inevitável afetar 
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também a forma de comunicação das empresas e suas estratégias para alcançar dos objetivos 

de comunicação.  

O ambiente digital oferece maior interação entre os consumidores e empresas, 

aumenta o leque de opções para contato com os clientes e facilita a ferramenta de 

interatividade entre os mesmos. Segundo Gabriel (2010, p.71) “o ambiente digital 

proporciona novas plataformas para o desenvolvimento de estratégias de marketing, como 

redes sociais, buscas, plataforma móvel, displays digitais, etc.”  

 Como citado anteriormente por Lewis e Bridges (2004) os consumidores atuais são 

bem-informados, buscam informações a cerca dos produtos que pretendem adquirir e 

comparam preços, principalmente no ambiente digital, onde não há obstáculo de tempo e 

espaço. O marketing tradicional comunica-se com os consumidores de forma que as ações de 

promoção e relacionamento tenham como ponto de partida a empresa e ande de forma linear 

até o consumidor, como uma via de mão única. Com a mudança do comportamento do 

consumidor e a grande atividade dos mesmos no mundo digital, os clientes acabaram 

tornando-se além de consumidores, referências para aqueles que estão procurando 

informações e fazendo pesquisa de preço, tornam-se formadores de opinião e utilizam a 

internet como canal para livre expressão de suas opiniões e experiências, sendo elas boas ou 

ruins. Este novo comportamento ocasionando uma inversão no vetor de marketing, mudando 

completamente o relacionamento da marca/consumidor, pois torna o consumidor como uma 

possibilidade de origem de relacionamento com a empresa/cliente. 

 

Enquanto no marketing tradicional as ações de promoção e relacionamento 

acontecem no sentido da empresa para o consumidor, da marca para o consumidor, 

hoje é o consumidor que busca a empresa, a marca – como, onde e quando desejar. 

A digitalização é a base estrutural que sustenta essa inversão. (GABRIEL, 2010, p. 

77). 

 

 

Segundo Gabriel (2010) as relações consumidor-consumidor (redes sociais) e a 

mobilidade são os principais protagonistas dessa inversão, tornam o consumidor a origem das 

ações de relacionamento com a empresa/marca, o marketing de busca, redes sociais e mobile, 

passam a ser ingredientes importantes e de grande relevância a serem considerados em todo 

tipo de estratégia de marketing. 

Desde o início da era comercial pela internet até os dias de hoje, constatamos várias 

mudanças significativas, tanto na forma de como a web apresenta-se aos consumidores, 
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quanto na forma como os consumidores utilizam a internet. Para classificação destas 

mudanças de comportamento dos usuários de internet, a O’Reilly Media classificou estes 

períodos como web 1.0, web 2.0 e web 3.0. De acordo com Gabriel (2010) a web 1.0 é 

estática, onde as pessoas apenas navegam, consumindo informações. A web 2.0 é classificada 

com a web da participação, que é usada como plataforma para todo tipo de interação, através 

de blogs, vídeos, fotos e redes sociais. Ainda segundo a autora, a “web 2.0 é o que chamamos 

de computação em nuvem – os aplicativos (como GMail, redes sociais etc.) ficam na internet 

(nuvem de computadores) acessados por meio de computadores com conexão on-line” (2010, 

p.79). No cenário da Web 2.0 não há filtros, todos podem ser autores de qualquer tópico e 

estes são acrescentados diariamente no mundo on-line. Segundo a autora, para que possamos 

atuar na web e encontrar o que realmente é relevante, precisaremos de um novo paradigma de 

busca e de uma nova organização da informação, e este novo paradigma denomina-se web 

3.0, também chamada de web semântica. 

Como já citado anteriormente, os consumidores atuais mudaram, a sociedade e o 

mercado mudaram e por isso o marketing também deve mudar. Para Gabriel (2010) um plano 

de marketing com plataformas digitais, tendo em vista o quanto o consumidor está conectado, 

associado às plataformas tradicionais como outdoor, revistas e rádios, tende a ser mais bem 

sucedido, pelo fato de que as pessoas não estão isoladas no meio digital, ainda necessitam e 

utilizam de mídias tradicionais e necessitam de produtos materiais em mercados tradicionais e 

físicos. A autora ressalta também, que atualmente estamos em uma época onde a 

interatividade e a experiência com os produtos são fatores principais para o sucesso de uma 

estratégia de marketing, devido à web 2.0 onde qualquer pessoa pode tornar-se autor de uma 

idéia e opiniões e experiências são expostas em redes sociais e por isso, diferentemente do 

meio tradicional, o público-alvo no cenário digital tem a função de gerador de mídia. 

Acredita-se que com a adesão cada vez mais freqüente da banda larga de acesso á 

internet e também da tecnologia 3G
1
 em aparelhos móveis como tablets e smartphones, os 

consumidores passam um tempo muito maior conectados. Buscam novidades, atualizam-se e 

também interagem, principalmente através de redes sociais. Para a autora, essa popularização 

tornou a web 2.0 viável e as participações ativas online tornaram-se possíveis, causando a 

proliferação das redes sociais e pelo mundo todo.  

                                                 
1
 A tecnologia 3G aprimora a transmissão de dados e voz, oferecendo velocidades maiores de conexão, além de 

outros recursos, como vídeochamadas, transmissão de sinal de televisão, entre outros serviços. Disponível em < 

http://www.tecmundo.com.br/celular/226-o-que-e-3g-.htm> Acesso em: 15 de Junho de 2013. 

http://www.tecmundo.com.br/celular/226-o-que-e-3g-.htm
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Para o sucesso de um plano de marketing no ambiente digital, bem como no ambiente 

tradicional, deve-se conhecer as ferramentas e estratégias a serem utilizadas, suas funções, 

como os consumidores comportam-se dentro da plataforma, quais mais acessados e quais os 

objetivos de acessos destes consumidores para determinado canal social, ou seja, otimização 

de mídia, equilibrando objetivos e ambientes digitais a serem utilizados. Segundo a autora, os 

ambientes sociais digitais que podemos utilizar como algumas estratégias de um plano de 

marketing são Microblogs, Blogs, Redes Sociais, Redes Virais e Imprensa Online. Para 

Gabriel (2010) Microblogs são ambientes de mensagens curtas e compartilhamentos rápidos. 

Relatam situações do cotidiano, opiniões imediatas e experiências brutas, como Twitter e 

Facebook. Os Blogs são ambientes que normalmente são utilizados para situações mais 

analisadas e detalhadas que os microblogs. As Redes Sociais são ambientes focados em 

debates de determinados temas em fóruns ou comunidades, como Orkut, Facebook e LikedIn. 

Redes Virais têm como principal objetivo a troca de arquivos, como Youtube, Vimeo, Flckr e 

SlideShare. A imprensa online não é essencialmente um ambiente social, acaba tornando-se 

devido aos comentários que os leitores das notícias publicam, trazendo um caráter social às 

reportagens devido à interação e complemento que causam na matéria publicada. 

Além das plataformas sociais a serem estudadas e minuciosamente analisadas para que 

o objetivo do plano de marketing seja alcançado, a autora traz alguns pontos que também têm 

grande influência na escolha e podem tornar-se fatores decisivos dependendo do público alvo 

em questão. Para melhor análise das ferramentas sociais, há a necessidade de avaliar a 

afirmação de Gabriel (2010, p. 198), que há mais mulheres que homens interagindo nas redes 

sociais, jovens interagem mais que idosos, de 10% a 20% dos usuários das redes sociais são 

geradores de, em média, 90% do conteúdo produzido na rede social, 40% do que é falado nas 

redes sociais não devem ser levados em consideração devido à falta de credibilidade e perfis 

de redes sociais têm média de 60% de abandono e 40% são bloqueados ou banidos. 

De acordo com a autora, na maioria das vezes, o que fazemos no ambiente online é reflexo do 

ambiente offline, só há a comodidade e agilidade para efetuar as tarefas que normalmente 

faríamos, proporcionada pela internet e o avanço tecnológico que permite acesso à web em 

uma grade com cada vez mais bases eletrônicas, ampliando a possibilidade de atuação, desde 

computadores e notebooks até telefones celulares e TV’s. Por isso, um plano de marketing 

deve tomar como base as atividades tradicionais, mas levar em consideração as mudanças que 

ocorrem no cotidiano das pessoas e na forma como se comportam frente à essas mudanças, 

acompanhando a tecnologia e inserindo-se cada vez mais no dia-a-dia dos consumidores e 

possíveis clientes. 
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2.2 COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL 

 

 

De acordo com Gomes (2003) durante o século XVIII e XIX aconteceu a Revolução 

Industrial, causada pelo crescimento econômico dos países da Europa Ocidental. Uma das 

conseqüências desta revolução foi a organização do comércio, começando timidamente 

através de comerciantes que faziam trocas entre as mercadorias. Os produtores começavam 

então a produzir uma certa quantidade de mercadoria sem encomendas, portanto, precisavam 

ser notados e tornar de conhecimento público o seu produto, surgindo assim, a atividade dos 

pregoeiros e os pequenos anúncios do séculos XVIII. Neste momento, Gomes (2003) ressalta 

a ruptura na relação entre produtor e consumidor que dava origem para a então economia 

industrial, o capitalismo como organização econômica e dá-se inicio a publicidade, tornando-

se a ponte entre o produtor já configurado como empresa e o consumidor agrupado formando 

o mercado. 

Através disso, a publicidade configurou-se com o objetivo de informar as qualidades a 

respeito de determinado produto/serviço do mercado com a intenção de estimular a compra do 

mesmo, bem como despertar desejos, necessidades e gerar curiosidade no público que se 

destina e consequentemente gerando lucros promovendo a atividade comercial através da 

conquista e manutenção de clientes. Para Karger apud Pinho (2004, p. 172) “a publicidade se 

define como aquela fase do processo de distribuição dos produtos ou serviços que se ocupa de 

informar sobre a existência e qualidade dos mesmos, de tal forma que estimule a sua compra”. 

Já Malanga apud Pinho (2004, p. 172) define a publicidade como “conjunto de técnicas de 

ação coletiva utilizadas no sentido de promover o lucro de uma atividade comercial, 

conquistando, aumentando e mantendo clientes”. 

Mais do que visar o objetivo final da publicidade – a compra – ela possui outras 

características satisfatórias como objetivos, as quais muitas empresas não conhecem, ao 

menos nos primeiros contatos. Pinho (2004) cita estas características como propósitos 

estratégicos a longo e curto prazo, podendo ser fidelização de marca cultivando a preferência 

do consumidor dificultando a venda de similares, tornar públicas as alterações do marketing 

(como mudança de preços, promoções, modelo, aperfeiçoamento) e fornecer elementos para a 

racionalização da compra. 

Já a propaganda segundo Sampaio (1999, p.24) tem a função de “informar e despertar 

interesse de compra sobre um produto/serviço nos consumidores, em beneficio de um 

anunciante” e pode ser dividida em dois grupos bem distintos: 1) propaganda promocional, 

onde a função básica é a venda de produtos e serviços de uma empresa, sendo ela (venda) 
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direta (anúncios de uma liquidação de determinada loja) ou indireta (anunciam-se as virtudes 

ou simplesmente o nome de determinada marca de produto ou serviço) ou 2) propaganda 

institucional, que explica a filosofia, os objetivos e ações das organizações (públicas ou 

privadas) com o objetivo principal de informação, mesmo que também tenha como objetivo 

final o sentido promocional, visto que os consumidores tendem a dar preferência para as 

empresas mais conhecidas e com melhor imagem. 

O papel da publicidade no mercado pode-se dizer que é fazer com que uma 

marca/produto/serviço saia do anonimato, bem como modificar a forma com que as pessoas 

se comportam com relação ao que está sendo anunciado.  

Além de modificar comportamentos, a propaganda pode criar, ampliar, consolidar e 

fortificar imagens, conceitos e reputações. Fazendo com que uma empresa ou marca 

passe de um total desconhecimento por parte do mercado para uma posição viva, 

forte, presente na cabeça dos consumidores SAMPAIO (1999, p.18). 

 

De acordo com Sampaio (1999), todo mundo é influenciado pela propaganda, 

independente das defesas que possamos construir, o autor defende que a propaganda seduz os 

sentidos, desperta desejos, revolve aspirações, propõe novas experiências, novas atitudes, e 

que, por mais cético que sejamos, procurando sempre a racionalidade, sempre haverá uma 

mensagem publicitária que atrai, que convence ou interessa.   

Para que a comunicação alcance o objetivo desejado, além da definição do público ao 

qual vai comunicar-se é necessária a criação de um planejamento de ações. Sampaio (1999) 

caracteriza o planejamento e o briefing como uma das etapas mais importantes, responsável 

pela propaganda da empresa anunciante. Para Lupetti (2006) em determinados momentos 

apenas uma peça publicitária atende o objetivo do planejamento, mas às vezes é necessário 

duas ou mais peças. Quando há a necessidade de mais peças para o alcance desejado é 

realizada uma campanha de comunicação, e as divide em: campanha institucional, campanha 

de propaganda, campanha guarda-chuva, campanha de promoção, campanha de promoção 

de vendas, campanha de incentivo e campanha cooperada. 
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Quadro 1- Tipos de Campanha 

 

Campanha Institucional 

Intuito de promover a marca, reputação de uma 

organização, objetivando melhorias nas relações 

públicas e relacionamentos. Exemplo: o outdoor 

“Chega de sexo frágil” desenvolvido para a GAPA. 

 

Campanha de Propaganda 

Caracterizada por divulgar um produto ou serviço, 

informando seus benefícios e características. 

Exemplo: peça desenvolvida para os cereais em barra 

Neston, da Nestlé. 

 

 

 

Campanha Guarda-Chuva 

Reúne características da campanha institucional e da 

campanha de propaganda, não possuem marcas 

nominais em seus produtos, em geral possuem uma 

linha de produtos com modelos diferentes (é o caso de 

televisores ou eletrodomésticos). Exemplo: peças 

desenvolvidas para a Cônsul. 

 

 

Campanha de Promoção 

Caracterizada pela interatividade com o consumidor, 

geralmente solicita algo  

do consumidor dando-lhe alguma coisa em troca, é 

realizada por um período predeterminado e limitado. 

Exemplo: a campanha “Promoção Nestlé e Você no 

Show do Milhão”. 

 

 

Campanha de Promoção de 

Vendas 

Diferencia-se da campanha anterior por voltar-se à 

redução de preços, liquidações, descontos, brindes, 

entre outras formas (normalmente utilizada para 

reduzir estoques). Exemplo: Campanha da Walita 

“Comprou, Ganhou”. 

 

 

Campanha de Incentivo 

Dirige-se ao público interno, realizando disputas e 

premiando os funcionários de maior destaque, para 

incentivar vendas. Exemplo: campanha da MasterCard 

associada ao Banco de Brasília. 

 

 

Campanha Cooperada 

Tem por característica levar o consumidor ao ponto-

de-venda e promover a venda dos produtos da loja, 

muito utilizada por empresas de varejo que veiculam 

produtos de seus fornecedores. Exemplo: campanhas 

do Carrefour. 

Fonte: Construído pela autora com base em Lupetti (2006). 

 

A partir do processo de criação de campanha e sua natureza, para que a comunicação 

tenha a eficácia esperada é necessário decidir quais bens serão produzidos; definir os canais 

de distribuição e os intermediários para que o produto chegue até o consumidor; os preços e 

suas políticas gerais sobre descontos, formas de pagamento e planejar a comunicação a ser 

gerada pela empresa como objetivo de comunicação, público-alvo e estratégias de marketing a 

serem utilizadas. 
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3 E-COMMERCE 

 

 

Tratando-se de internet, o que vem à cabeça das pessoas é: modernidade, tecnologia e 

computadores. Uma ferramenta atualmente muito utilizada, seja para lazer, trabalho e busca 

de informações sobre um determinado assunto. Tudo isso alcançado de forma rápida e ágil, 

surpreendendo os usuários. Além das utilizações citadas, a internet traz a funcionalidade de 

acesso á comunicação tanto entre pessoas como empresa/consumidor. Relações criadas e 

mantidas de longe no sentido de espaço e tempo, mas tornando-se cada vez mais próximas 

devido à infiltração da tecnologia no cotidiano de todos.  

Com a inserção da internet em praticamente todas as áreas do cotidiano das pessoas, 

tornando-se ferramenta de trabalho, diversão, informação e agora também de comércio, o 

grande destaque que o e-commerce obteve acaba tornando-se um tema de muita curiosidade e 

utilidade no cotidiano das pessoas, sugerindo a necessidade de estudar estratégias de 

marketing que funcionam com esse público.  

Segundo Luis Fernando Hor-Meyll (2012), o comércio eletrônico teve início em 1995 

nos Estados Unidos, com o surgimento da Amazon.com e de outras empresas comerciais 

digitais. Já no Brasil, o comércio via web teve inicio em 2000 e desde então muitas empresas 

aderiram à novidade e têm recebido feedback muito positivo com significativo aumento nas 

vendas, além do conhecimento de marca entre a população. 

 Para um melhor entendimento do que é e-commerce, Turban e King (2004, p.3) 

explicam que “por comércio eletrônico (CE, e-commerce) entende-se o processo de compra, 

venda e troca de produtos, serviços e informações por redes de computadores ou pela 

Internet”. No e-commerce há a diminuição de funcionários e pontes entre a empresa e o 

consumidor. Como afirma Dias (2003), a empresa visa obter uma resposta imediata do cliente 

e, por fim, concluir a venda do produto, de modo prático e direto. 

A maior vantagem que o e-commerce tem sobre as plataformas normais de compra e 

venda de produtos, é a disponibilidade e flexibilidade de horários para o cliente pesquisar e 

comparar preços com maior facilidade sem precisar esperar horário de abertura da loja, com 

produtos disponíveis 24h online que podem ser acessadas da comodidade de sua casa, no 

trabalho ou no local onde preferir. O e-commerce apresenta novos desafios, mas ao mesmo 

tempo, uma possibilidade maior de contato com o cliente de forma fácil, rápida e com um 

custo sensivelmente menor. Segundo o Professor e Mestre em Administração da FGV-SP 

Dailton Filipini, as pessoas que estão apostando no comércio via web estão no caminho certo, 
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tendo em vista o resultado das pesquisas sobre o aumento de faturamento e de e-

consumidores. 

 

O ótimo desempenho do e-commerce, cujo faturamento cresceu 319% nos últimos 

quatro anos, aliado a um constante crescimento da base de internautas, hoje estimada 

em mais de 20 milhões de brasileiros, mostra que aqueles que estão apostando nesse 

novo canal de comercialização estão corretos. Ainda estamos no inicio do jogo, mas 

as oportunidades estão abertas, são necessários apenas conhecimento e ação 

(FILIPINI, 2008, p.3). 

 

 

Ainda de acordo com Filipini (2008, p.5) afirma que em 2006 o montante faturado no 

Brasil pelo e-commerce foi de R$ 4,4 bilhões, tendo aumento de 76% com relação ao ano 

anterior. De acordo com Filipini, em 2001 o Brasil teve um faturamento de R$ 549,00 

milhões e obteve um aumento para R$ 6,4 bilhões em 2007. Esse salto no faturamento em 

apenas 7 anos é resultado do aumento de pedidos efetivados, que ultrapassou a marca de 14 

milhões em 2006. 

Um artigo recente da revista The Economist
2
, uma das mais conceituadas publicações 

na área de negócios, mostra a explosão do e-commerce em todo o mundo, principalmente nos 

Estados Unidos, onde o faturamento com a comercialização via web ultrapassou a marca de 

uma centena de bilhões de dólares no último ano. 

De acordo com Sheth, Eshghi e Krishnan (2001, p.70) “O ritmo da evolução tecnológica 

está tendo, e continuará a ter um impacto na vida dos consumidores”. A tecnologia permite que o 

consumidor faça compras sem ir à loja, viajem sem passagem, trabalhem sem ir a um escritório, 

pague contas sem ir ao banco, conheça pessoas sem estar próximo. 

O comércio pela web leva a desvantagem da desconfiança do consumidor por não poder 

tocar ou testar o produto. A compra fica “presa’’ em uma linha imaginária entre o consumidor 

e a empresa, onde o fornecedor do produto desejado deve transparecer seriedade e 

credibilidade em um espaço não-palpável. Como além de tudo, o consumidor atual está mais 

curioso também, ele busca informações sobre o produto desejado e as pessoas costumam levar 

muito em consideração a opinião das outras pessoas, mesmo sem conhecê-las, como é o caso 

de blogs relacionados à futura compra. Um grande aliado do e-commerce é a falta de tempo 

do consumidor do século XXI, pois as pessoas possuem pouco tempo para perder em filas de 

supermercado, farmácias, bancos e lojas. O produto fica disponível 24h na estante virtual para 

                                                 
2
 “E-commerce takes off” – The Economist é descrito como "um jornal político, literário e geral" com autores 

anônimos pois acreditam que o que está escrito é mais importante do que quem escreve. Oferece análise e 

parecer, tenta em cada edição cobrir os principais eventos de negócios e políticos da semana. É impresso 

simultaneamente em seis países. 
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o consumidor acessá-lo quantas vezes desejar, a hora que lhe for mais conveniente, sem se 

preocupar com uma possível fila na hora do pagamento. Devido à toda praticidade e 

facilidade que a compra pela internet proporciona ao seu consumidor, foi-se quebrando 

barreiras e preconceitos à medida que aumentavam as experiências com o produto ofertado e 

cada vez mais pessoas somam-se ao número significativamente crescente de e-consumidores. 

Em um lugar onde tantas pessoas aderem ao novo modo de consumo pela internet, o grande 

número acaba tornando-se uma forma diferenciada de consumo com credibilidade para as 

pessoas que ainda apresentam algum tipo de resistência quanto ao assunto. 

 Segundo Hor-Meyll (2012) o risco percebido em diversos aspectos das transações 

online é apontado na literatura como um fator que atrasa a adoção da internet como canal de 

compra de produtos e serviços. O autor acredita que o consumidor pondera riscos e vantagens 

antes de efetuar uma compra online, tais como a experiência com o produto e com outras 

compras online, tornam-se fatores decisivos. Em ambos os casos, os consumidores que se 

tornaram e-consummers sugerem experiências online para possíveis e-consumidores, e 

acreditam que o fato de ser uma sensação nova, a compra pela internet pode acabar sendo um 

motivador. Albertin (1999) define o comércio eletrônico da como a realização de toda cadeia 

de valor dos processos por meio de aplicação intensa de tecnologia de comunicação e 

informação que atendam aos objetivos do negócio através de uma infra-estrutura 

predominantemente pública e de fácil e livre acesso com baixo custo. 

Para muitas pessoas, a forma mais segura e confiável de adquirir um produto ou 

serviço ainda é a tradicional compra presencial. Essa prática é exercida pelos antigos 

consumidores, que ainda não se adaptaram à nova esfera digital em que vivemos atualmente. 

Praticidade, agilidade e rapidez são palavras-chave no cotidiano das pessoas, e o mercado 

entende isso como uma necessidade de reformulação no modo de compra e venda de produtos 

e serviços, bem como na forma de comunicar-se com os novos consumidores. 

Analisando alguns pontos fortes e fracos do e-commerce, é interessante ressaltar a forma 

como os consumidores atuais se comportam a cerca das novidades tecnológicas, aos avanços 

do mercado e às novas formas de consumo.  

Atualmente o consumidor está mais disposto à usar as novas tecnologias e adere às 

novidades que surgem. O grande sucesso das compras online possibilitou a entrada da 

Decolar.com no roteiro de pesquisas para viagens e turismo que o novo consumidor 

geralmente faz, havendo grande aceitação e utilização do site no mercado inserido, 

concretizando-se como fonte de pesquisa para possíveis rotas turísticas e locais a serem 

visitados. 
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Para compreensão dos passos utilizados para atingir os objetivos propostos, foi 

apresentado na metodologia os caminhos percorridos para o presente trabalho e sua execução. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

3. METODOLOGIA 

 

Este trabalho utiliza a observação de campo qualitativa, que Johnson (2010, p.63) 

classifica como encoberta e não participativa, ou seja, “representa a situação em que a função 

do pesquisador é apenas observar, mas os sujeitos sob observação não sabem que estão sendo 

estudados”. Para Michel (2009, p.36) pesquisa qualitativa é utilizada quando “há uma relação 

dinâmica, particular, contextual e temporal entre o pesquisador e o objeto de estudo”, onde o 

ambiente da vida real é a fonte direta para obtenção de dados.  

Em um primeiro momento, realizou-se uma pesquisa bibliográfica, em nível exploratório 

que segundo Gil (2006) proporciona a familiaridade e interação do aluno com a área de estudo 

que está interessado, sendo essencial para que o problema seja formulado de maneira clara e 

precisa. Segundo Michel (2009, p.40) “pesquisa bibliográfica trata-se da fase inicial da 

pesquisa; busca o levantamento bibliográfico sobre o tema, com o propósito de identificar 

informações e subsídios para a definição do objetivo, problemas e tópicos do referencial 

teórico”. 

O método escolhido foi a análise de conteúdo que busca entender a convergência 

midiática, a partir das estratégias de comunicação e que tem como principal objetivo entender 

ou compreender o objeto de estudo. Segundo Bardin (2004) trata-se de um conjunto de 

instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, que se 

aplicam a discursos extremamente diversificados e pode ser utilizada como instrumento de 

diagnóstico, de modo a que se possam levar a cabo inferências específicas ou interpretações 

causais sobre um dado aspecto da orientação comportamental do locutor. 

Para Bardin (2004), a análise de conteúdo divide-se em três etapas: 1) Pré-análise: fase da 

organização, sistematizar as idéias iniciais para conduzir a um esquema preciso de 

desenvolvimento das próximas ações em um plano de análise ao qual deve-se ter definido os 

documentos a serem analisados, as hipóteses e objetivos a serem formulados e indicadores 

elaborados para fundamentar a interpretação final; 2) Exploração do material:  administração 

sistemática das decisões tomadas; 3) Tratamento de resultados obtidos e interpretação: são 

feitos quadros de resultados, como diafragmas, figuras e modelos para condensar e colocar 

em relevo as informações fornecidas para análise, que são submetidas à provas como testes de 

validação.  

A análise de conteúdo pode ter caráter qualitativo, que para Bardin (2004) corresponde a 

um método intuitivo, maleável e adaptável aos índices não previstos, que deve ser utilizado 

nas fases de colocação de hipóteses, já que permite sugestões de relações entre o índice da 
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mensagem. Ainda para o autor, a análise de conteúdo possui duas funções: 1) função 

heurística: enriquece a tentativa exploratória, aumenta a propensão à descoberta; 2) função 

administrativa da prova: hipóteses em forma de questões ou afirmações provisórias como 

diretrizes a serem verificadas no sentido de confirmação ou infirmação. 

Tendo como base os pontos anteriormente ressaltados, para que os objetivos propostos 

sejam respondidos, bem como o problema de pesquisa, foi necessária uma análise minuciosa 

de cada publicação feita pelo blog, e para esta análise o conteúdo foi dividido em dois viés: 

classificar os posts em natureza institucional, promocional ou de propaganda e definir qual o 

foco que a publicação aborda, podendo ser foco gastronômico, destinos e datas alusivas. Foi 

feita uma descrição do blog e em cada post foi analisado o número de curtidas, comentários e 

tweets feitos pelos consumidores durante o mês de setembro nos dias que houveram 

publicações: 5/09, 09/09, 12/09, 13/09, 19/09, 20/09 e 26/09, sendo eles dias úteis e finais de 

semana. 

Para o melhor entendimento do resultado avaliado, foi feita uma tabela para quantificar os 

dados coletados de cada post e classificados dentro das categorias de análise pré-

estabelecidas. 

 

 

3.1 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

Segundo o Blog “Mundo das Marcas
3
” a empresa começou a ser idealizada quando o 

argentino Roberto Souviron ainda fazia seu curso de mestrado em administração de empresa 

na Universidade Duke, na Carolina do Norte, e realizou várias viagens entre os Estados 

Unidos e a América Latina experimentando em primeira mão as vantagens de utilizar sites da 

internet para comprar suas passagens e fazer reservas de hotéis. Surgia aí uma oportunidade: 

constatou a falta de um serviço eficiente de viagens online para a região latino-americana. 

Juntamente com outros quatro colegas de curso, Ernesto Cadeiras, Martin Ratellino, Federico 

Fuchs e Christian Vilate, ele começou a planejar a nova empresa, idealizada com a proposta 

de implementar serviços típicos das agências de viagens, porém alternativamente a estas, 

através de acesso direto do cliente individual ao seu site, oferecendo no instante da consulta 

                                                 
3
Disponível em: http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2011/06/decolarcom.html 

 Acessado em 16 de Março de 2013.  
 

http://mundodasmarcas.blogspot.com.br/2011/06/decolarcom.html
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toda a informação necessária para que este pudesse planejar a viagem e tomar todas as 

providências relativas às reservas necessárias, sem sair de sua casa ou do seu escritório. 

A viabilização do empreendimento dependia de aportes financeiros de grandes 

investidores. Depois de muito trabalhar para convencer investidores que o projeto era uma 

grande ideia, eles conseguiram que o banco Merril Lynch investisse dinheiro para começar a 

operação. Em agosto de 1999, na cidade de Miami, os jovens empreendedores fundaram a 

DESPEGAR.COM, que tinha como ambição reinventar a indústria turística da América 

Latina. 

Lançada a operação na Argentina em dezembro com o nome de DESPEGAR.COM, 

rapidamente, após cerca de dois meses, a empresa iniciou suas atividades também no Brasil 

com o nome de DECOLAR.COM, através de uma associação local. Em maio de 2000 ocorreu 

um novo aporte financeiro na empresa, e com isso, em apenas oito meses de vida a empresa já 

havia estabelecido operações em oito países da região latino-americana.  

Em 2002 a empresa anunciou a compra de seu maior rival, o site mexicano Viajo 

(www.viajo.com), o que possibilitou atingir os maiores mercados da América Latina 

oferecendo serviços pela internet no setor de turismo. 

Nos anos seguintes, oferecendo produtos de alta qualidade (como por exemplo, 

garantir os melhores preços para viagens, caso contrário bonifica seus consumidores em até 

US$ 100) e eficiência no atendimento, a empresa aproveitou as oportunidades oferecidas pelo 

segmento de turismo, e cresceu a passos largos. Além disso, a empresa percebeu que muitos 

clientes pesquisavam preços e pacotes pela internet, mas preferiam fechar negócio por 

telefone, e instalou uma central de atendimento em todos os países em que atuava. 

De acordo com a matéria “O turismo navega na internet” da Revista IstoÉ Dinheiro de 

2011, a empresa foi destacada como a agência de viagens online líder absoluta na América 

Latina, operando em 20 países como Argentina, Brasil, Estados Unidos, Chile, México, Peru 

e Porto Rico. Por meio de seu portal é possível reservar e comprar viagens em tempo real, a 

partir de uma ampla rede formada por mais de 750 companhias aéreas, 200 cruzeiros 

marítimos, 150 mil hotéis, 70 locadoras de veículos e milhares de pacotes turísticos nacionais 

e internacionais. Além dos serviços prestados via internet, os clientes também podem utilizar 

o callcenter da empresa através do telefone, que recebe anualmente mais de 3,5 milhões de 

ligações. Por ano, são realizadas mais de 20 milhões de consultas em toda a rede internacional 

DESPEGAR.COM, cujo faturamento em 2010 foi de aproximadamente US$ 280 milhões. 

http://www.viajo.com/
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Para melhor compreender o objeto de análise, foi feita uma descrição e análise do blog 

Decolar.com, juntamente com os posts selecionados, para após isso, serem feitas as 

considerações finais do atual trabalho. 

 

 

 

4. DESCRIÇÃO E ANÁLISE E DESCRIÇÃO DO BLOG DECOLAR.COM 

 

4.1 DESCRIÇÃO DO BLOG 

A empresa Decolar.com utiliza vários meios de comunicação para manter-se em 

contato com seus consumidores: TV, revistas, site e blog. Para Gabriel (2010) os ambientes 

sociais digitais que as empresas utilizam como algumas estratégias de um plano de marketing 

são Microblogs, Blogs, Redes Sociais, Redes Virais e Imprensa Online. O canal escolhido 

para análise desta conexão entre empresa e cliente foi o blog, por trazer maior possibilidade 

de interação com os clientes por ser uma demonstração da inversão do vetor de marketing, 

citado anteriormente por Lewis e Bridges (2004), que apontam a mudança do comportamento 

do consumidor e a grande atividade dos mesmos no mundo digital como fatores decisivo para 

que os clientes tenham tornado-se além de consumidores, referências para aqueles que estão 

procurando informações e fazendo pesquisa de preço. 

Tornaram-se formadores de opinião e utilizam a internet como canal para livre 

expressão de suas opiniões e experiências, sendo elas boas ou ruins. Este novo 

comportamento ocasiona a mudança no relacionamento de marca/consumidor, pois torna o 

consumidor como uma possibilidade de origem de relacionamento com a empresa/cliente. 

Como visto anteriormente também Gabriel (2010) classifica redes sociais e blogs como a 

Web 2.0 que é pontuada como a Web da participação, pois é usada como plataforma para todo 

tipo de interação, através de blogs, vídeos, fotos e redes sociais.  

O Blog da empresa Decolar.com consiste em uma barra superior apresentando a marca 

da empresa que utiliza as cores vermelho e azul, juntamente com o ícone da campainha, 

objeto que tornou-se característico de hotéis, por ser muito utilizadas nas recepções dos 

mesmos. Na parte superior do blog, abaixo da marca, são exibidas algumas imagens de pontos 

turísticos mais conhecidos do mundo todo, como a Estátua da Liberdade nos Estados Unidos, 

o Cristo Redentor e o Pão de açúcar no Rio de Janeiro, a Torre Eiffel na França e o Coliseu 

em Roma (ver figura 2, p.28). Ao lado das fotos, há botões de direcionamento para redes 

sociais, como Facebook, Google +, Twitter, YouTube e Feeds. 



30 
 

 Abaixo, o blog apresenta opções de menu para que o internauta classifique sua 

pesquisa e facilite a navegação pelo site. Predominando a cor azul, o menu apresenta opções 

como: Home, Datas Comemorativas, Destinos, Dicas de viagem, Hotéis, Passagens Aéreas, 

Promoções e Tecnologia. Na aba “Home” são apresentadas postagens em ordem cronológica, 

sem classificação por categoria. Na aba “Datas Comemorativas” o blog apresenta post 

especiais sobre datas comemorativas como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, cidades 

aniversariantes etc. Clicando em “Destinos” o internauta tem acesso às dicas de melhores 

destinos do Brasil e do mundo. Esta aba é dividida em continentes, como África, América 

Central, América do Norte, América do Sul, Ásia, Brasil e Europa.  Em “Dicas de viagens” o 

blog apresenta notícias sobre o mercado de turismo e dicas úteis para viajantes. Em “Hotéis” é 

apresentado sugestões de hotéis e informações relevantes para manter seus clientes 

atualizados sobre hospedagem. Em “Passagens Aéreas” o internauta pode conferir ofertas de 

passagens e notícias sobre empresas de viagens aéreas.  

 

 

Figura1: Blog Decolar.com 

Fonte: http://www.decolar.com/blog/ acessado em: 09/11/2013. 

 

Na aba “Promoções” são encontrados pacotes de viagens aéreas, cruzeiros, hotéis e 

passagens aéreas que estejam em ofertas. Em “tecnologia” o blog apresenta opções 

inovadoras para turistas, como aplicativo de celular para pontos turísticos, ou uma rede social 

apenas para turistas e também notícias que envolvam a tecnologia dos países e os seus futuros 

visitantes. 

http://www.decolar.com/blog/
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Abaixo do menu há uma sequência de fotos de pratos, pessoas viajando, locais a serem 

visitados, trazendo um link em cada foto convidando o internauta para conhecer melhor o 

assunto que a foto trata. Abaixo, há a área de postagem, com aparência limpa em fundo 

branco e tipografia azul e sem serifas. O blog utiliza fotos produzidas relacionadas ao tema da 

postagem com bastante destaque, atraindo a atenção do internauta para o post. 

 Ao lado da área de postagem, o blog disponibiliza o mecanismo de busca onde o 

internauta digita palavras-chave do que está procurando, o blog localiza dentro de todas as 

suas postagens e classificações e direciona o cliente diretamente ao resultado da sua pesquisa. 

Abaixo do box de pesquisa, há um box destacado com título “Categorias”, que mostra ao 

cliente todas as categorias em que os destinos são divididos e os posts. O primeiro item da 

lista de “categoris” é “Datas Comemorativas” que, clicando nele é redirecionado aos posts 

sobre o assunto.  Ao lado, o cliente tem a possibilidade de ver quantos posts relacionados ao 

assunto foram publicados, no caso das datas comemorativas. 

 

 

Figura 2: Datas comemorativas. 

Fonte: http://www.decolar.com/blog/category/datas_comemorativas Acessado em: 09/11/2013. 

 

 O segundo item das categorias é “Destinos” onde o cliente observa a divisão feita por 

localização, o continente e sub-categorias que são os locais mais visitados, por exemplo: Item 

Brasil, é subdividido em: Fernando de Noronha, Florianópolis, Fortaleza, Gramado, Maceió, 

Natal, Porto de Galinhas, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, Tocantins e Vitória. Os outros 

itens do Box “categorias” são: Dicas de viagens, Hotéis, Passagens Aéreas, Promoções e 

Tecnologia. 

http://www.decolar.com/blog/category/datas_comemorativas
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 Abaixo, o blog disponibiliza os posts mais lidos e Redes Sociais, com o botão “curtir” 

do Facebook, e se o cliente clica, ele automaticamente receberá informações da empresa em 

seu feed de notícias do Facebook e também a opção de “seguir” no Google +. 

 O último Box do blog é sobre as promoções, com links para redirecionamentos a partir 

da escolha do cliente, que pode ser: Hotéis em promoção, Oferta de hoje, Pacotes em 

promoção e Passagens aéreas em promoção. 

Os posts possuem a possibilidade do leitor comentar e interagir com o blog e com 

outros internautas. Além disso, o blog possui tags, que são palavras-chave de classificação 

para facilitar a busca e organização de postagens referentes ao mesmo assunto. Cada post 

possui também um botão de “curtir” no início da postagem, para que o cliente que tenha conta 

no Facebook possa curtir e também o cliente que tiver conta no Twitter pode interagir através 

da opção “Tweet” no topo do post. 

Como visto anteriormente, Fischer (1990) defende que pelo serviço ser algo intangível, a 

diferenciação entre empresas que oferecem serviços distintos é quase imperceptível, e para 

que haja pontos de destaque e diferencial no serviço prestado, a localização do ponto de 

venda, qualidade no atendimento prestado e identificação entre cliente/empresa/marca 

tornam-se fatores decisivos para a manutenção de clientes de serviços, sendo assim, o 

objetivo da criação de blog é trazer identificação com as dúvidas dos clientes que não 

possuem vasta experiência em viagens e dicas para quem gosta de conhecer lugares novos e 

diferentes, tornando o blog uma referência para sugestões de destinos a serem visitados, 

promoções e ofertas para viajar e esclarecimentos sobre curiosidades dos locais a serem 

visitados. 

Foi identificado como base da comunicação do blog Decolar.com a ferramenta de 

marketing que tem a função básica de ligar a empresa com o comprador alvo: o marketing de 

relacionamento, que segundo Kotler (2000) consiste em uma troca mútua de interesses 

satisfatórios de longo prazo entre clientes, fornecedores e distribuidores. O resultado final do 

marketing de relacionamento é a construção de um patrimônio singular, chamado rede de 

marketing. Para construir o marketing de relacionamento é necessário que sejam utilizados 

alguns métodos, os canais de marketing, que segundo o autor são utilizados para atingir o 

mercado-alvo e receber retornos deles. Como dito anteriormente, as empresas utilizam três 

canais de marketing: canais de comunicação, canais de diálogo e canais de distribuição. Na 

empresa Decolar.com foi constatado que para manter o marketing de relacionamento com 

seus clientes é utilizado o canal de comunicação, que consiste em TV, rádio, jornal, revistas, 

correio, telefone, outdoor, folhetos e internet, expressões faciais dos vendedores, a forma 
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como estão vestidos e visual das lojas e que tem a finalidade de trazer identificação com o 

público-alvo. No caso do blog da Decolar.com é utilizada apenas a ferramenta internet do 

canal de comunicação, mas com a mesma finalidade: fidelizar os clientes e trazer 

identificação com os consumidores. 

Para melhor compreensão das estratégias de comunicação utilizadas pelo blog 

Decolar.com, foi feita análise descritiva de cada post publicado nos meses de setembro e 

outubro, a fim de apontar como os consumidores recebem as informações, como se 

comportam dentro da plataforma social escolhida e qual o grau de interatividade dos 

internautas através da análise de curtidas, tweets e comentários de cada post. 

 

4.2  ANÁLISE DOS POSTS 

O blog apresenta postagens que despertam o interesse de quem pretende viajar e também 

esclarece dúvidas para pessoa que planejam uma viagem para um local que nunca foram 

antes, curiosidades e peculiaridades de cada local apresentado, programações, hospedagem e 

demais dicas para viajantes. As publicações são feitas por uma pessoa que assina como 

@jsampaio, dando a impressão de ser o responsável pelo filtro de publicações e 

administração do blog, mas sempre dando o crédito da postagem para o internauta autor da 

reportagem no início do texto. 

 Para compreender quais as ações de comunicação que o blog Decolar.com utiliza para 

conectar-se com seus clientes, fez-se necessária a análise das publicações do objeto estudado 

durante o mês de setembro nos dias 5/09, 09/09, 12/09, 13/09, 19/09, 20/09 e 26/09. 

 

4.2.1 Dia 05 de Setembro, Dicas para viagem em Montevidéo. 

No dia 05 de Setembro foi publicado no blog da Decolar.com um post relacionado à 

viagem para Montevidéo que tem como título “Dicas para a 1ª viagem para Montevidéo”. O 

post trata de assuntos importantes pra os novatos deste destino, como um formulário que a 

empresa Gol Linhas Aéreas entrega aos seus passageiros para entrada e saída do país, que 

garante a permanência do turista legalmente por 90 dias no Uruguai. A empresa pede que os 

passageiros preencham este formulário ainda no avião, para garantir a agilidade do processo 

de imigração. O post também relata sobre a moeda uruguaia e locais para cambio do Real pelo 

Peso, e também comunica aos clientes sobre a língua do país, que não há necessidade de 

receio, pois a comunicação é facilitada pelos uruguaios que arriscam o português e auxiliam 

os turistas. Há também na postagem um tópico relacionado à hospedagem, que é sugerido 

hotéis e ao que ele fica próximos, como bares, museus e outras atrações e além disso, também 
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é mostrado como pegar um taxi em Montevidéo. São dicas úteis que, para quem nunca visitou 

o país possui grande valor. Nos táxis uruguaios há um vidro blindado entre o motorista e o 

passageiro e o pagamento é feito através de uma abertura abaixo deste vidro, que o passageiro 

coloca o dinheiro e recebe o troco. No post, há fotos ilustrando todos os assuntos abordados, 

principalmente esta questão do pagamento de táxi. 

 

 

Figura 3: Pagamento de táxi em Montevidéo. 

Fonte: http://www.decolar.com/blog/destinos/dicas-para-a-1-viagem-a-montevideu acessado em 08/09/2013. 

 

O Post é classificado de natureza institucional que, segundo Lupetti (2006), uma 

campanha institucional tem intenção de promover a marca, reputação de uma organização, 

objetivando melhorias nas relações públicas e relacionamentos. 

Para a comunicação tradicional, Kotler (2000) dividiu o marketing em 4 partes, 

chamados 4P’s: produto, preço, praça e promoção, onde os pontos abordados referem-se à 

comunicação de mão única, ou seja, da empresa para o cliente. Ao passo que Kotler 

identificou os 4P’s na visão da empresa, Lauterborn apud Gabriel 2010, identificou o 

crescimento dos 4C’s, que correspondem aos 4P’s de Kotler sob a ótica dos consumidores: 

cliente, custo, conveniência e comunicação. Durante as análises das publicações, foram 

constatadas ligações entre o conteúdo divulgado pela empresa e os 4C’ s de Gabriel (2010), 

pelo fato de que a intenção principal das postagens é trabalhar o post sob a ótica do 

http://www.decolar.com/blog/destinos/dicas-para-a-1-viagem-a-montevideu
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consumidor e não da empresa anunciante, divulgando pontos que tornem o destino abordado 

atraente não somente pelas paisagens e pontos turísticos, mas também pelo valor que o 

cliente, em média, gastaria fazendo a viagem sugerida.  

O foco do post é classificado em destinos e a publicação teve 3 curtidas no Facebook, 

1 Tweet e nenhum comentário. 

 

4.2.2 Dia 09 de Setembro: O que fazer em Punta Cana.  

 

No dia 09 de Setembro o blog publicou um post com o título “O que fazer em Punta 

Cana?”. Com uma imagem de uma praia paradisíaca no topo do post, causando impacto e 

forçando o internauta a observar a foto que, ao mesmo tempo instiga o desejo de estar fazendo 

parte da paisagem demonstrada, aumenta a curiosidade do leitor a medida que apresenta o 

local, onde fica a praia, etc. No início do texto já atrai por divulgar um fator de grande peso 

nas tomadas de decisões: o blog relata que é muito barato hospedar-se em Punta Cana.  

Fischer (1990) defende que serviços devem causar identificação com o consumidor 

para obter sucesso, é o que o blog busca: pontos que sejam relevantes para os consumidores 

tomarem suas decisões e divulgá-los no início da postagem prendendo a atenção e instigando 

interesse pelo que está sendo divulgado. O autor defende pelo fato do serviço oferecido não 

ter matéria, o que realmente conta para os clientes de serviços são os aspectos emocionais 

demonstrados pelas empresas, fazendo com que os anunciantes de serviços necessitem cada 

vez mais de identificação com os clientes, tornando essencial o modo como se comunicam 

com os consumidores e estar presente onde eles estão na maioria do tempo, ou seja, 

conectados. 
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Figura 4: Praia de Punta Cana. 

Fonte: http://www.decolar.com/blog/destinos/o-que-fazer-em-punta-cana   acesso em 14/09/2013. 

 

Segundo Sheth, Eshghi e Krishnan (2001) o comércio pela web leva a desvantagem da 

desconfiança do consumidor por não poder tocar ou testar o produto. A compra fica “presa’’ 

em uma linha imaginária entre o consumidor e a empresa, onde o fornecedor do produto 

desejado deve transparecer seriedade e credibilidade em um espaço não-palpável. Como além 

de tudo, o consumidor atual está mais curioso também, ele busca informações sobre o produto 

desejado e as pessoas costumam levar muito em consideração a opinião das outras pessoas, 

mesmo sem conhecê-las, como é o caso de blogs relacionados à futura compra, como é o caso 

do blog Decolar.com quando o autor da postagem afirma experiências que ele teve. No post o 

autor revela sua experiência: “Eu fiquei no Resort Be Live , na Praia Cabeza Del Toro, e 

realmente a estrutura é completa, os quartos são amplos e confortáveis, tem uma academia de 

musculação com instrutor, piscinas, wifi, restaurantes, bares, lojas, brinquedoteca, até um 

cassino e um teatro com diversas atrações”. Na publicação o blog ainda faz referência sobre o 

valor da diária e o que está incluso, ainda faz um comparativo com outros hotéis. Além disso, 

ainda há relatos sobre os passeios turísticos que podem ser feitos e dicas de atrações, também 

abordam sobre o dinheiro local que não há necessidade de comprar pesos dominicanos pois 

todos os lugares aceitam dólares, mas alertam para o cambio que dependendo do lugar que for 

feito pode ser cobrado mais caro.  

http://www.decolar.com/blog/destinos/o-que-fazer-em-punta-cana%20%20acessado%20em%2014/09/2013
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Ao mencionar pontos turísticos famosos, sugerir programações, divulgar fotos de 

passeios turísticos e trazer novidades a respeito de cada local, o blog atende ao que Gomes 

(2003) afirma sobre a publicidade: tem o objetivo de informar as qualidades a respeito de 

determinado produto/serviço do mercado com a intenção de estimular a compra do mesmo, 

bem como despertar desejos, necessidades e gerar curiosidade no público que se destina.  

 

 

Figura 5: Dica de passeio turístico em Punta Cana - Dolphin Explorer. 

Fonte: http://www.decolar.com/blog/destinos/o-que-fazer-em-punta-cana acesso em 14/09/2013. 

 

 O Post também dá a dica para os casais recém-casados que gostariam de um lugar 

romântico para passar a lua de mel, pois Punta Cana é uma cidade muito procurada por casais. 

A publicação foi classificada de natureza institucional, pois como já disse Lupetti 

(2006) a campanha institucional tem o intuito de promover a marca, reputação de uma 

organização, objetivando melhorias nas relações públicas e relacionamentos, mas pode ser 

classificada também, de acordo com as classificações de Lupetti (2006) como campanha de 

propaganda, caracterizada por divulgar um produto ou serviço, informando seus benefícios e 

características. A publicação também é classificada com foco em destinos e teve 2 tweets, 3 

curtidas e nenhum comentário.  

 

 

 

http://www.decolar.com/blog/destinos/o-que-fazer-em-punta-cana%20acesso%20em%2014/09/2013
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4.2.3 Dia 12 de Setembro: Holambra. 

 

No dia 12 de Setembro o blog publicou “Conheça Holambra – capital nacional das 

flores.” No início do post o blog já dá o crédito da dica para uma leitora do blog. A postagem 

faz um embasamento histórico sobre a cidade brasileira, indica sua localização e a leitora 

comunica aos internaturas que todos os anos no mês de Setembro acontece a Expoflora na 

cidade, que é a maior festa de flores da América Latina. 

 

 

Figura 6: Cidade de Holambra - SP 

Fonte: http://www.decolar.com/blog/destinos/brasil/conheca-holambra-capital-nacional-das-flores acesso em: 

14/09/2013. 

 

O post ainda dá sugestões de o que encontrar na cidade de colonização holandesa e 

suas características para quem não conhece a cultura: souvenires holandeses, artesanatos, 

moda e decoração estilo holandês. Há também a possibilidade de encontrar pratos típicos 

holandeses, como Pannekoek (panquecas), Eisben (joelho de suíno), batata holandesa, 

poffertjes (mini panquecas, cremosas por dentro), speculaas, stroopwafel (waffel recheado 

com caramelo e melaço de cana, violtje (doce de violeta), bloempot (torta holandesa servida 

em vaso de flor), diny rosti (batata pré-cozida ralada com bacon e especiarias recheada com 

salsichões), festival samppot (festival de purês típicos acompanhando salsichões), 

stampotwortel (purê de batata com cenouras e carne de porco, molho de cerveja), vlaai de 

damasco (waffel recheado com damasco) e sorvete de rosas. 

http://www.decolar.com/blog/destinos/brasil/conheca-holambra-capital-nacional-das-flores
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A leitora explica novamente o que é a expoflora, quantos produtores a feira recebe, a 

atração principal da feira que é a “chuva de pétalas” que cobre os visitantes com 

aproximadamente 150 quilos de rosas, a data em que a feira acontece e horários, localização e 

valores para visitação. 

O post foi classificado como promocional, pois a intenção principal da publicação é 

promover um evento que acontece em uma cidade brasileira. Segundo Lupetti (2006) uma 

campanha de promoção é caracterizada pela interatividade com o consumidor, geralmente 

solicita algo do consumidor dando-lhe alguma coisa em troca, é realizada por um período 

predeterminado e limitado. 

Como visto anteriormente, Sampaio (1999, p.24) explica que a propaganda tem a 

função de “informar e despertar interesse de compra sobre um produto/serviço nos 

consumidores, em beneficio de um anunciante”. O autor dividiu a propaganda em dois 

grupos: Promocional e Institucional. Constatou-se que na publicação referente à Expoflora de 

Holambra – SP é utilizada a linha promocional por ter como principal motivo, informar o 

internauta sobre um evento, promovendo o mesmo e incentivando a visitação. O foco da 

publicação foi classificado como “eventos” por trazer ao conhecimento dos internautas a feira 

Expoflora, conquistando 41 curtidas no Facebook, 4 Tweets e nenhum comentário. 

 

4.2.4 Dia 13 de Setembro: Como ir de Montevidéu a Punta Del Este. 

 

No dia 13 de Setembro, o blog publicou sobre “Como ir de Montevidéu a Punta del 

Este”, onde o autor explana algumas dicas para quem vai conhecer a cidade pela primeira vez, 

bem como onde comer e atrações para visitar. O post inicia com a foto do monumento Los 

Dedos, instigando a curiosidade de quem lê a postagem e incentivando a continuar a leitura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

 

Figura 7: Monumento Los Dedos – Punta del Este 

Fonte: www.decolar.com/blog/dicas-de-viagem/como-ir-de-montevideu-para-punta-del-este acesso em: 

14/09/2013. 

 

O autor inicia explicando as formas como pode-se chegar à Punta del Este – ônibus, 

balsa, táxi ou carro alugado -  e coloca o uso de ônibus como seu preferido. O autor também 

explica quais empresas de ônibus pegar, a tarifa da passagem, faz uma comparação breve 

entre duas empresas da preferência dele e com empresas do Brasil. 

Como dito anteriormente, Fischer (1990) defende que serviços devem causar 

identificação com o consumidor para obter sucesso, segmentar o mercado e posicionar a 

empresa. O autor ressalta também que o que realmente importa para os clientes de serviços 

são os aspectos emocionais que as empresas demonstram, necessitando cada vez mais de 

identificação com os clientes e estar presente onde eles estão, fazer parte do cotidiano dos 

consumidores. Pensando assim, o blog traz as formas mais utilizadas de viagem entre 

Montevidéo e Punta del Este, colocando-se na posição de “cliente” e informando as melhores 

empresas para fazer esta viagem, quanto foi gasto na passagem, quais cidades o ônibus passa, 

o tempo previsto e também traz a fotografia do guichê na Rodoviária de Montevidéo, de 

modo que fique mais fácil para o cliente localizar-se. 

 

 

 

 

 

 

http://www.decolar.com/blog/dicas-de-viagem/como-ir-de-montevideu-para-punta-del-este%20acesso%20em:%2014/09/2013
http://www.decolar.com/blog/dicas-de-viagem/como-ir-de-montevideu-para-punta-del-este%20acesso%20em:%2014/09/2013
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Figura 8: Empresa COT – Rodoviária de Montevidéu e Empresa COPSA – Rodoviária Montevidéu 

Fonte: http://www.decolar.com/blog/dicas-de-viagem/como-ir-de-montevideu-para-punta-del-este acesso em 

14/09/2013. 

 

O post auxilia também na escolha de linha a pegar, como por exemplo se for escolhido 

a linha semi-direta é o trajeto pela cidade de Piriápolis, tornando a viagem mais longa, que 

normalmente dura 2h e 15 min com saídas a cada meia hora. As fotos auxiliam na localização 

dentro da rodoviária, para os leitores associarem cores e logos, conseguindo achar facilmente 

os guichês das empresas. 

A publicação foi classificada como institucional, pois reforça a imagem da empresa 

dando dicas e sugestões para turistas que nunca foram à Punta del Este e como afirma Lupetti 

(2006) a campanha institucional  tem intenção de promover a marca e tem como objetivo 

melhorar a relação entre os públicos a serem atingidos e construir um relacionamento entre 

empresa e cliente. O foco do post é classificado em destinos e a publicação teve 7 curtidas no 

Facebook, 2 Tweets e nenhum comentário. 

 

 

4.2.5 Dia 19 de Setembro: Visto americano. 

 

No dia 19 de Setembro o blog publicou “Como tirar o visto americano”, que é um post 

dedicado aos turistas que pretendem conhecer os Estados Unidos com dicas, sugestões e 

alertas passo a passo.  Inicialmente o post aborda a respeito da documentação necessária para 

entrada no país, o preenchimento de um formulário específico, onde encontrá-lo, prazo para 

concluí-lo e algumas dicas para facilitar o preenchimento, inclusive os botões que devem ser 

clicados após cada passo do formulário como “continue using this photo” para a foto que foi 

http://www.decolar.com/blog/dicas-de-viagem/como-ir-de-montevideu-para-punta-del-este%20acesso%20em%2014/09/2013
http://www.decolar.com/blog/dicas-de-viagem/como-ir-de-montevideu-para-punta-del-este%20acesso%20em%2014/09/2013
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aceita para o visto e “start an application” para continuar preenchendo o formulário 

solicitado. 

 

 

Figura 9: Formulário para visto americano. 

Fonte: http://www.decolar.com/blog/dicas-de-viagem/como-tirar-o-visto-americano acessado em 19/09/2013. 

 

 Após o formulário preenchido, o blog indica os outros passos a serem seguidos pelos 

turistas que ainda não possuem o visto americano. O post ainda indica algumas perguntas 

mais freqüentes nas entrevistas com o consulado, como se a pessoa já esteve nos Estados 

Unidos antes, se já esteve em outros países e quais, qual a profissão e renda mensal do turista 

e para qual lugar dos Estados Unidos ele (turista) pretende ir. Após isso há a aprovação e 

segundo o blog o passaporte fica retido no consulado e será devolvido em casa ou no CASV. 

A publicação foi classificada como institucional, pois como afirma Lupetti (2006), 

uma campanha institucional tem intenção de promover a marca, e o post têm a intenção de 

auxiliar as pessoas que ainda não possuem visto, mostra passo a passo como proceder, criando 

assim uma ligação com o internauta. O foco do post é classificado em destinos e a publicação 

teve 2 curtidas no Facebook e 3 Tweets e nenhum comentário.  

 

 

 

 

 

http://www.decolar.com/blog/dicas-de-viagem/como-tirar-o-visto-americano%20acessado%20em%2019/09/2013
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4.2.6 Dia 20 de Setembro: Ilhabela. 

 

No dia 20 de Setembro o blog publicou o post “O que fazer em Ilhabela, capital 

nacional da Vela?”. A publicação refere-se à desmistificação sobre, em suma, do alto valor a 

ser gasto para conhecer o arquipélago de Ilhabela. Por ter a fama de acolher paulistanos com 

altíssimo padrão de vida e ser conhecida não só pelas belas paisagens, cachoeiras e 

preservação da mata atlântica, mas também pelo luxo que oferece, muitas pessoas acreditam 

que para poder visitar o arquipélago deve-se gastar muito dinheiro, o post dá dicas e algumas 

sugestões para que a visita não pese no orçamento. 

 

 

Figura 10: Arquipélago de Ilhabela –SP. 

Fonte: http://www.decolar.com/blog/destinos/brasil/o-que-fazer-em-ilhabela-a-capital-nacional-da-vela. 

Acessado em 04/10/2013. 

 

O post direciona o internauta para conhecer algumas das 39 praias que consiste o 

arquipélago de Ilhabela. É citado algumas das mais procuradas, descritas as suas qualidades e 

particularidades acompanhadas de fotos que situam e convencem o leitor do blog. Para 

alimentação o post sugere inclusive nomes de restaurantes para serem visitados, como 

“Cheiro verde e Manjericão” e a sanduicheria “Borrachudo” e sugestões de lanches como 

hambúrguer de salmão e lanches com camarão sete barbas. 

 Para programas noturnos, a publicação sugere bares específicos, traz a programação 

que cada estabelecimento  prepara para receber os visitantes, o público que freqüenta o local e 

até a decoração utilizada para atrair clientes e fazer com que sintam-se mais à vontade. 

http://www.decolar.com/blog/destinos/brasil/o-que-fazer-em-ilhabela-a-capital-nacional-da-vela.%20Acessado%20em%2004/10/2013
http://www.decolar.com/blog/destinos/brasil/o-que-fazer-em-ilhabela-a-capital-nacional-da-vela.%20Acessado%20em%2004/10/2013
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 O post foi classificado como institucional, já que reforça a imagem da marca 

Decolar.com e identifica-se com o público que não pretende gastar muito dinheiro mas 

gostaria de fazer uma viagem diferente para um local bonito, mostrando até mesmo uma 

projeção do valor a ser gasto em refeições e foi classificado como foco em destinos, recebeu 

37 curtidas, 3 tweets e nenhum comentário. 

 

4.2.7 Dia 26 de Setembro: Tailândia. 

 

O blog recebeu de um cliente e seguidor do blog Decolar.com, algumas dicas do que 

fazer em diversas cidades da Tailândia a partir da viagem feita pelo autor da postagem, e o 

crédito pelas dicas é dado no início da publicação. 

O post descreve parcialmente a cultura da Tailândia e da cidade mais visitada do país: 

a capital Bankok. Há também dicas de templos a serem visitados na cidade, como WatArun, 

que fica às margens do rio Chao Phraya, dicas de onde encontrar a culinária ousada e 

diferente dos Tailandeses, como besouro frito, escorpião no espeto, gafanhotos e aranhas. 

 

 

Figura 11: Bankok. 

Fonte: http://www.decolar.com/blog/tecnologias/o-que-fazer-na-tailandia acesso em 10 de Outubro de 

2013. 

 

Outra experiência diferenciada que o autor compartilha com os internautas é o passeio 

de Tuk-Tuk que são veículos típicos do sudeste asiático que funcionam como táxi e a tarifa é 

negociada. O post também faz referência sobre atrações noturnas, especificando cidades e 

http://www.decolar.com/blog/tecnologias/o-que-fazer-na-tailandia
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locais a serem visitados e como é o funcionamento de cada local citado. Além de Bankok, o 

autor menciona a cidade de Ayutthaya, considerada uma cidade sagrada para os budistas e 

templos a serem visitados e indica aos internautas o passeio de elefante. 

 

 

Figura 12: Templo na cidade de Ayutthaya. 

Fonte: http://www.decolar.com/blog/tecnologias/o-que-fazer-na-tailandia acesso em 27 de Setembro de 

2013. 

 

A postagem é considerada intitucional, por trazer fidelização e consolidação da marca 

e serviço oferecido através do relato da viagem feita por um cliente Decolar.com.  

Como afirma Souza (2009) os novos consumidores estão acostumados às plataformas 

digitais de interação social como o Facebook, Youtube, Twitter entre outras, usando-as para 

interagir com outros indivíduos, de modo a partilhar assuntos de interesse, realizar pesquisas e 

buscar informações sobre produtos, serviços e novidades através das grandes redes virtuais, 

ou seja, são abertos à pesquisas antes da compra. 

A publicação tem foco em destinos e recebeu 81 curtidas no Facebook, 12 Tweets e 

nenhum comentário. 

 

 

 

 

http://www.decolar.com/blog/tecnologias/o-que-fazer-na-tailandia
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5. ANÁLISE GERAL 

 

O objetivo principal da publicidade desde o séc. XVIII, como citado por Gomes 

(2003) é o de informar as qualidades a respeito de determinado produto/serviço do mercado 

com a intenção de estimular a compra do mesmo. Despertar desejos, necessidades e gerar 

curiosidade no público que se destina também são ações em que a publicidade se destina, de 

forma que gere lucros e promova a atividade comercial através da conquista e manutenção de 

clientes. Para Karger apud Pinho (2004) a publicidade a fase do processo de distribuição dos 

produtos ou serviços tem como função informar sobre a existência e qualidade do que está 

sendo ofertado, sempre estimulando a compra.  

Para gerar interesse no público-alvo, despertar desejos, necessidades e influenciar no 

processo de ação de compra é necessário que se faça uso de algumas estratégias 

mercadológicas, direcionando a comunicação da empresa anunciante de acordo com o público 

a ser atingido e o objetivo comunicacional proposto. Esse direcionamento é o planejamento 

básico de qualquer campanha a ser implementada, que de acordo com Lupetti (2006) visto 

anteriormente, as campanhas podem ser institucional, de propaganda guarda-chuva, 

promoção, promoção de vendas, incentivo e cooperada. 

Como já citado, os consumidores atuais mudaram e por isso, consequentemente a 

sociedade e o mercado também sofrem alterações, bem como a forma de comunicação das 

empresas com estes novos consumidores. O marketing é uma atividade direcionada para a 

satisfação de necessidades ou desejos através da troca, que pode ser feita através de 

plataformas digitais ou tradicionais. Para Gabriel (2010 p.71) “o ambiente digital proporciona 

novas plataformas para o desenvolvimento de estratégias de marketing, como redes sociais, 

buscas, plataforma móvel, displays digitais, etc.”. Inicialmente, no marketing de Kotler havia 

a conexão empresa/consumidor e, consequentemente era caracterizado pela relação de via 

única, o que Lewis e Bridges (2004) contestam trazendo como uma das grandes novidade a 

respeito do relacionamento marca/cliente a inversão do vetor de marketing, principalmente no 

meio digital. Devido à grande atividade do consumidores atuais no mundo digital, as suas 

experiências tornaram-se fatores decisivos e referências para aqueles que estão procurando 

informações e fazendo pesquisa de preço. Atualmente os consumidores tornaram-se 

formadores de opinião e utilizam a internet como canal para livre expressão de suas opiniões e 

experiências, sendo elas boas ou ruins. 

Este estudo teve o propósito de, após análise de 7 publicações do blog Decolar.com, bem 

como análise do número de curtidas no Facebook e Tweets e comentários que obteve durante 
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o mês de Setembro de 2013, analisar as ações de comunicação utilizadas pelo blog 

Decolar.com e descrição dos posts dentro do período proposto. 

Para um melhor entendimento do resultado do objetivo específico proposto neste 

trabalho, que consistiu em analisar as ações de comunicação desenvolvidas pelo blog 

Decolar.com, as postagens do mês de Setembro foram divididas em “Natureza”, que 

poderiam ser institucionais, promocionais ou de propaganda, e também qual o foco que 

aborda, podendo ser foco gastronômico, destinos ou eventos. 

 

Quadro 4: Análise das publicações. 

Data Título Natureza Foco Curtidas Tweets Comentários 

 

05/09/2013 

Dicas para a 

1ª viagem a 

Montevidéo 

 

Institucional 

 

Destinos 

 

3 

 

1 

 

0 

 

09/09/2013 

 

Punta Cana 

 

Propaganda 

 

Destinos 

 

3 

 

2 

 

0 

12/09/2013 Holambra Promocional Eventos 41 4 0 

 

13/09/2013 

Como ir de 

Montevidéo a 

Punta Del 

Este 

 

Institucional 

 

Destinos 

 

7 

 

2 

 

0 

19/09/2013 Visto 

Americano 

Institucional Destinos 2 3 0 

20/09/2013 Ilhabela Institucional Destinos 37 3 0 

26/09/2013 Tailândia Institucional Destinos 81 12 0 

Fonte: Construído pela autora com base nos resultados da análise de publicações do blog Decolar.com durante o 

mês de Setembro de 2013. 

 

A regular baixa de curtidas e tweets recebidas nas publicações analisadas foram 

interrompidas nos post do dia 12/09 com 41 curtidas e 4 tweets, 20/09 com 37 curtidas e 3 

tweets e 26/09 com a marca recorde de 81 curtidas e 12 tweets. A postagem do dia 12/09 foi 

classificada como natureza promocional com foco em eventos, pois refere-se a Expoflora na 

cidade de  Holambra, que é a maior festa de flores da América Latina. A publicação dos dias 

20 e 26/09 foram classificadas de natureza institucional com foco em destinos, pois 

promovem a visitação através da divulgação de sugestões de programação para os turistas, 
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valor a ser investido em cada passeio e curiosidades locais de Ilhabela e Tailândia, 

respectivamente. 

De acordo com a palestra realizada dia 07 de Novembro de 2013 com o Professor 

Rafael Terra
4
 sobre mídias digitais, a ferramenta blog é efetiva na comunicação de uma 

empresa quando alimentada diariamente. Isso possibilita que nas ferramentas de busca ela 

esteja entre o “top 10”, que segundo o professor, o internauta analisa apenas os 10 primeiros 

itens que aparecem na janela de busca do Google. A empresa que não está presente nesta lista, 

com certeza não possui visibilidade entre seus possíveis consumidores e a forma mais fácil de 

entrar no Top 10 é a atualização de conteúdo contínua no blog. O Professor ainda ressalta que 

o “tempo de vida” de uma publicação, ou seja, o tempo que a postagem está visível na 

timeline ou no feed de notícias do usuário do Twitter é de 25 minutos e do Facebook é de 3 

horas. 

Foi constatado que o blog Decolar.com não possui atualização diária, portanto, não 

torna-se visível no Top 10 do Google, fazendo com que seja mais difícil acessar o portal 

online, tornando-o ineficiente na sua principal função: levar a marca até o cliente e trazer 

interação entre empresa e consumidor. Notou-se também que nenhuma publicação do mês de 

Setembro conquistou algum tipo de interatividade com os clientes, ou seja, não somou 

nenhum comentário. O provável motivo de que os clientes não interajam com o blog pode ser 

o fato de ele estar “escondido” e não ter visibilidade para os internautas que procuram por 

“viagens” na caixa de pesquisa do seu navegador. Atualmente, no Top 10 do Google 

encontram-se: 1º lugar: Submarino Viagens; 2º lugar: Hotel Urbano; 3º lugar: TAM; 4º CVC 

Viagens; 5º lugar: Decolar.com (site oficial); 6º lugar: Notícias gerais sobre viagens (links 

relacionados; 7º lugar: ) Partiu Viagens; 8º lugar: Viaja Net; 9º lugar: Shoptime e 10º lugar: 

Americanas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Professor de Marketing Digital do Senac-RS e professor da pós-graduação do Instituto Educacional do Rio 

Grande do Sul – IERGS. 
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Quadro 5: Top 10 Google em: VIAGENS 

1º lugar Submarino Viagens 

2º lugar Hotel Urbano 

3º lugar TAM 

4º lugar CVC Viagens 

5º lugar Decolar.com (site oficial) 

6º lugar Notícias gerais sobre viagens 

7º lugar Partiu Viagens 

8º lugar Viaja Net 

9º lugar Shop Time 

10º lugar Americanas 

Fonte: www.google.com.br acesso em: 23 de Novembro de 2013. 

 

Ao final do estudo, contatou-se que o blog faz uso de publicações em sua maioria de 

natureza institucional, promovendo a empresa e estreitando laços com os consumidores e o 

foco principal das postagens é destinos, aguçando a curiosidade dos internautas a respeito de 

determinados locais utilizando a experiência de outros internautas como referência, 

certificando a veracidade da informação. Também constatou-se a sua efeiciência em 

transmitir informaões a respeito de lugares, suas peculiaridades, também sugestões de 

destinos para quem planeja viajar, há maior interação entre marca/consumidor na plataforma 

Facebook e Twitter , mas o blog não mostra eficiência no que diz respeito a sua principal 

característica: trazer interação entre empresa e consumidor, já que ao final da análise notou-se  

a inexistência de comentários nas publicações. Segundo Gabriel (2010) a web 2.0 é 

classificada como a web da participação, que é usada como plataforma para todo o tipo de 

interação digital, seja através de sites, blogs, vídeos e redes sociais.  

A ferramenta digital blog para a empresa Decolar.com foi analisada como ineficaz na 

sua principal função, tornando-se assim, totalmente dispensável. Para otimizar a experiência 

do blog e seus consumidores, as postagens devem ser mais freqüentes, obter maior alcance e 

visualização entre seus consumidores trazendo mais de uma vez por dia atualizações 

relevantes para o dia-a-dia de quem interessa-se por viagens, publicando sempre nos horários 

de maior audiência online, que segundo Rafael Terra são entre 10:30 e 11:30 pela manhã, 

14:30 e 16h durante a tarde e 22h pela noite. 

 

http://www.google.com.br/
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo identificar as ações de comunicação utilizadas 

pela empresa Decolar.com na plataforma digital blog e, para isso, fez-se necessária a análise 

descritiva das postagens publicadas durante o mês de Setembro de 2013, análise de estratégias 

de comunicação empresariais no meio digital e mapeamento histórico da empresa. 

Feito isto, constatou-se que a empresa faz uso de campanhas, em sua maioria, 

institucionais no blog, divulgando destinos a serem viajados, suas características, dicas para 

quem nunca visitou, sugestões de programação, cardápio e hospedagem. A principal 

característica do blog é trazer identificação com seus clientes, principalmente pelo lado 

financeiro das viagens, abordando a quantia necessária para cada passeio, o valor gasto em 

média, em hospedagem, alimentação e transporte. 
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Apesar de as publicações do blog atenderem à principal característica de vendedores de 

serviço, que como visto anteriormente, o sucesso de um serviço depende da interatividade e 

identificação do cliente com o que lhe é oferecido, a audiência do blog é muito baixa no que 

diz respeito à interatividade. O blog é uma ferramenta abandonada pelos consumidores, 

possivelmente nem conhecida, pelo fato de que nenhuma publicação apresenta comentários. A 

maior interatividade nas postagens é feita através de curtidas no Facebook e Tweets, trazendo 

a possível hipótese de que os internautas não visitam o blog da empresa, eles conseguem ter 

acesso as postagens através de outras redes sociais, o que gera os números de curtidas e tweets 

automaticamente na página do blog. 

Para que a plataforma torne-se eficiente é necessário que haja postagens mais freqüentes 

para trazer maior visibilidade ao blog, em horários específicos que são comprovados a maior 

audiência online. Também é de grande valia elaborar uma campanha promocional dentro no 

blog, estimulando os internautas a conhecerem a plataforma e interagir, presenteando os 

participantes. 
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