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RESUMO 
 

Com surgimento das redes sociais, a facilidade das pessoas se comunicarem 
aumenta cada vez mais, vendo isso as empresas perceberam que poderiam usá-las 
a seu favor para estar sempre e de todas as formas perto de seus clientes. As 
empresas usam esse meio de comunicação para divulgar sua marca, produtos, 
promoções, lançamentos, etc. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa é verificar 
de que forma essas ferramentas são utilizadas pelo salão Dione Beleza e 
Produções. O método de levantamento dos dados foram por meio de verificação das 
redes sociais pela pesquisadora, estudos bibliográficos acerca do tema e entrevistas 
informais com o proprietário. Após o estudo realizado pode-se afirmar que a 
empresa utiliza redes sociais como, facebook, instagram, whatzapp e YouTube que 
são utilizados e atualizados pelo proprietário Dione e tem varias visualizações. 
Também pode-se perceber que o proprietário não utiliza as redes sociais com 
freqüência e isso geralmente gera uma falta de interesse por parte dos cliente pois 
não encontram novidades. 

 
Palavras-chave: Internet; Marketing; Redes sociais; Divulgação; comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 
With the emergence of social networks, the ease of people communicate is 
increasing, seeing that companies realized that they could use them in their favor to 
be always and in all ways close to their customers. Companies use this means of 
communication to promote their brand, products, promotions, launches, etc. In this 
context, the objective of this research is to verify how these tools are used by the 
Dione Beauty and Productions hall. The method of data collection was through 
verification of the social networks by the researcher, bibliographic studies about the 
subject and informal interviews with the owner. After the study carried out it can be 
stated that the company uses social networks like, facebook, instagram, whatzapp 
and YouTube that are used and updated by owner Dione and has several views. It 
can also be noticed that the owner does not use social networks frequently and this 
usually generates a lack of interest on the part of the client because they do not find 
news. 
 
Keywords: Internet; Marketing; Social networks; Disclosure; Communication. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente as empresas estão utilizando de forma expressiva um método 

conhecido como redes sociais, uma ferramenta na qual cada dia só invade nossas 

vidas de varias formas, tudo graças a chegada da internet, que desde dos anos 

2000 vem nos surpreendendo com sua revolução na tecnologia e comunicação. No 

mundo de competitividade em que vivemos, sabemos que vence o melhor, uma 

empresa que tenha uma visão ampla jamais deixaria uma inovação como essa fora 

da sua gestão de fatia de mercado. 

O mercado está altamente competitivo, é preciso acompanhar as 

tendências, e as redes sociais era apenas um diferencial, isso ficou no passado, pois 

hoje são exigências que podem favorecer muito qualquer empresa, seja ela grande 

ou pequena.  

A internet vem nos surpreendendo em cada detalhe de sua evolução 

contínua e as redes sociais no meu modo de ver é a melhor concepção quando o 

objetivo é interagir com um grande número de pessoas, pois a maioria está 

antenada nessa revolução. As empresas têm uma obrigação muito importante para 

não deixar as oportunidades de crescimento e reconhecimento passarem 

despercebidos pelo publico alvo, sendo assim, ao ver que as pessoas são muito 

focadas nas redes sociais, e que estão sempre se comunicando através delas em 

todo mundo, com certeza as organizações, que tenha uma visão ampla saberá onde 

se encontrar com o publico alvo. 

As empresas, sempre busca algo para chamar a atenção dos clientes, o uso 

das redes sociais, facilitam essa comunicação onde elas podem deixar a marca no 

cotidiano e na mente dos consumidores, isso ocorre na divulgação de seus 

produtos, promoções, eventos entre outros. No entanto, o objetivo deste artigo é 

verificar se o salão Dione Beleza e Produções usa redes sociais para a divulgação 

da empresa, e se essas ferramentas estão sendo bem aproveitadas. 

Dessa forma, foi abordado neste artigo a eficácia das redes sociais dentro 

dessa pequena empresa Dione Beleza e Produções, verificando a popularização 

como ferramenta, as vantagens e desvantagens e como pode ser tratado esses 

lados positivos e negativos, e principalmente se a empresa esta usando esse meio 

de comunicação de forma adequada. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Marketing 

Kotler (2000), ver o marketing como uma descoberta de oportunidades, onde 

podem ser desenvolvidas e assim ter lucro com elas. Todas as organizações 

precisam da comunicação do marketing como forma de estratégia para cativar o 

público, são de relevância inquestionável para as empresas que desejam se 

destacar, dando a oportunidade de visibilidade dos serviços e produtos, construindo 

uma imagem institucional, fazendo  com que agregue aos produtos e serviços, 

apresentando a experimentação de inovação para empresa. 

A possibilidade de satisfação é maior quando a comunicação é transmitida 

ao cliente de forma estratégica, onde mostre o que eles procuram com precisão e 

realidade, passando confiança, segurança e satisfação. Para Sarquis (2009, p. 143), 

"A estrutura da mensagem compreende a maneira de apresentação das informações 

a serem passadas, incluindo a exibição dos argumentos, complexidade e a forma de 

declaração das conclusões".  

 

2.2 Redes Sociais 

Para Silva e Ferreira (2007), rede social é um conjunto de pessoas ou 

empresas ou qualquer outra entidade socialmente criada e interligadas por um 

conjunto de relações sociais tais como amizade, relações de trabalho, trocas 

comerciais ou de informações. É uma estrutura social composta por pessoas ou 

organizações conectadas a um ou vários meios de informações, sendo canais de 

relacionamentos entre pessoas físicas com pessoas físicas e pessoas jurídicas com 

pessoas jurídicas e físicas. 

De acordo com Ribeiro (2010), as redes sociais é a estratégia que vem 

mudando o meio de comunicação das empresas com seus clientes, pois as pessoas 

estão cada vez mais informadas e exigentes, assim, pode se ver que relacionamento 

não é mais baseado somente em transmitir mensagens e informações, mas também 

em receber o retorno com as reações através de mensagens, comentários entre 

outros, e a empresa precisa esta organizada para responder a cada dúvida ou crítica 

de seus clientes, e isso requer planejamento e organização da empresa. 
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O mercado está altamente competitivo, é preciso acompanhar as 

tendências, redes sociais era apenas um diferencial, isso ficou no passado, pois hoje 

são exigências que podem favorecer muito qualquer empresa, seja ela grande ou 

pequena. Como Baldan et al. (2011),explica "[...] as empresas que não estiverem 

preparadas para encarar a essa nova realidade poderão perder seu lugar no 

mercado por não se relacionarem de forma eficaz com o seu publico." 

 

2.2.1 Vantagens das redes sociais para as empresas como marketing de 

divulgação: 

 

Para Hegel III e Armstrong (1999), a comunicação virtual é beneficial tanto 

para empresa quanto para consumidor, todos temos a necessidade de interagir com 

outras pessoas, nas redes sociais temos essa comunicação, não somente com 

outras pessoas, como temos a oportunidade de conhecer empresas, produtos ou 

serviços pelo meio virtual. 

As empresas se preocupam com o comportamento dos clientes que estão 

cada dia mais exigentes, e com o meio virtual estas empresas podem ter acesso 

direto para saber o que as pessoas procuram e suas opiniões sobre o produto ou 

serviço oferecido. A satisfação dos clientes é importante para imagem da empresa e 

principalmente para o faturamento, a empresa precisa ser dinâmica e entender seu 

público (ANDRADE, 2010). 

Antigamente as empresas não tinham noção dos gostos e exigências dos 

consumidores, por não ter aquele acesso direto com os clientes as organizações 

tinham dificuldade em exercer suas mudanças em relação aos produtos oferecidos. 

Da mesma forma acontecia com clientes, eles não tinha um fácil acesso com a 

empresa, onde dificultava muita coisa também, por exemplo, uma reclamação etc. 

Nos dias de hoje tudo está mais rápido e prático. Ferreira et al. (2012, p.1) explica 

que:  

No mundo em que vivemos, os modos de vida que a modernidade fez 
nascer fez com que nos afastássemos de todos os tipos tradicionais de 
ordem social, nos levando tanto a estabelecer uma nova forma de 
interligação social à escala do globo, quanto alterar algumas características 
mais íntimas e pessoais da nossa existência quotidiana.  
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Hoje em dia, essas dificuldades já não existem, as organizações pode ter um 

relacionamento muito bom com os consumidores, isso é, se a mesma estiver por 

dentro do mundo da internet e colocar em prática dentro e fora da empresa, com o 

auxilio do marketing e comunicação.   

 

2.2.2 Os 5 principais aplicativos das redes sociais para se desenvolver o 

marketing de divulgação. 

 

 Realizado o levantamento das principais redes sociais, tem-se: 

 Facebook: aplicativo criado em 2004 por Mark Zuckenber, que tinha o 

objetivo que o mesmo fosse uma rede de relacionamentos entre alunos que 

ingressavam para universidade, mas, se tornou uma rede de comunicação 

entre pessoas de todo mundo com milhões de usuários ativos leciona Arima e 

Moraes (2011). O Facebook é uma ferramenta muito utilizada também pelas 

empresas como forma de divulgação de produtos e serviços, é uma 

oportunidade de interagir com varias pessoas ao mesmo tempo, ferramenta 

utilizada para postagens de seus produtos, preços, promoções e novidades, 

esperando o publico responder com curtidas, comentários e 

compartilhamentos dos conteúdos. 

 

 Instagram: criado em outubro de 2010 pelo americano Kevin Systron e o 

brasileiro Mike Krieger, o objetivo era compartilhamentos de vídeos e fotos 

entre familiares e amigos, e o aplicativo se tornou um meio comercial no qual 

as empresas fazem propagandas de seus produtos ou serviços. As marcas 

conquistam os usuários, pois conseguem aproximá-los através de seus 

compartilhamentos. Essa técnica é conhecida como compatibilidade, 

defendida por (SHIMP, 2002, P.171) como "adequação à maneira como 

pessoa faz as coisas",  a plataforma garante a aproximação das pessoas e o 

acesso é fácil, garantindo também um excelente meio de propaganda. 
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 Youtube: um dos aplicativos mais acessados do mundo, abre novas 

oportunidades de negócios para as empresas interagirem com o público. O 

site de compartilhamentos de vídeos, sendo um dos sites mais acessados 

pode ser utilizado como veículo de propaganda de um produto ou serviço. "O 

Youtube é uma plataforma de que pode dar certo, sendo bem monitorada e 

alimentada com compartilhamentos de novidades para que o público interaja 

com a empresa" (RAMALHO, 2010, p.83). 

 

 LinKedIn: Segundo Reed (2012) o aplicativo é o currículo online das 

empresas e de muitos profissionais, sendo sem dúvidas, a rede social mais 

conhecida quando o assunto é negócios. O LinKedIn oferece alguns recursos 

que são: 

  - Exposição da empresa: é possível interligar os funcionários da empresa, 

criando uma Company Page, é possível maior exposição e credibilidade a sua 

marca. 

  - Compartilhamento de conteúdo: mostrar o que a empresa faz de melhor e 

os resultados gerados, para que os clientes tenham mais acesso as 

informações da marca. 

  - Anúncios: apenas com o CompanyPages a empresa tem a disponibilidade 

de anunciar e é de muita importância para o marketing da empresa e 

possibilita também que empresa tenha uma boa segmentação,para prover 

seus conteúdos, quando bem planejados e alinhados geram bons resultados. 

 

 Whatsapp: O aplicativo foi criado em 2009, no Vale do Silício, nos Estados 

Unidos, por dois rapazes ex-funcionários da Yahoo, o aplicativo é febre entre 

as pessoas, pois é uma ferramenta que nos proporciona uma velocidade 

maravilhosa de comunicação individual ou em grupos, e o mais importe é que 

as pessoas precisam ter o seu número de telefone para se comunicar, tendo 

assim mais privacidade. Ferreira, M, M.(2015) denomina como o aplicativo 

que permite trocar mensagem sem pagar SMS e no celular exigindo apenas o 

número de telefone e disponível para Windows Phone, Black Berry, IPhone, 

Nokia e Android, e sim, esses telefones podem trocar mensagens entre si. 

Como o WhatsApp Messenger usa o mesmo plano de dados de internet que 
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você usa para e-mails e navegação, não há custo para enviar mensagens e 

ficar em contato com seus amigos. 

 

2.2.3 ALGUNS CUIDADOS QUE A EMPRESA PRECISA TER AO USAR REDES 

SOCIAIS: 

A empresa precisa tomar cuidado ao aderir esse meio de comunicação, pois 

da mesma forma que traz benefícios, também podem trazer resultados negativos. 

Como seciona Almeida  (2007), como todo negócio que pode não dar certo, as redes 

sociais também pode não dar, pois tem que ser bem gerenciada e por pessoas 

capacitadas na área. 

Participar ou não participar de mídias sociais gera risco para as empresas 
devido a falta de informações nas redes sociais, existe algumas armadilhas, 
a primeira delas é que as redes sociais pouco fazem quando trabalhadas 
isoladamente, elas precisam ser melhor aproveitadas e guiadas por 
profissionais que entendem para que aja um bom resultado. Depois seguem 
outras observações como: tomar cuidados ao contratar especialistas para 
cuidar dessa área , pois o mercado existe profissionais e por outro lado 
também existe aventureiros. MIRANDA (2010. p. 29).  

As redes sociais têm benefícios e trazem muitos resultados positivos, mas, 

da mesma forma que trazem retornos positivos, também podem trazer resultados 

negativos que podem prejudicar a imagem da empresa. Por tanto, a empresa 

precisa monitorar constantemente por um responsável que entenda do assunto e 

observe o que os consumidores estão falando dos produtos/serviços. De acordo 

com Weinberg (2010), a empresa precisa ter cuidado com mídias que utiliza, pois 

mesmo que a marca tenha um bom nome na praça a concorrência ou os 

consumidores podem utilizar a internet para manchar o nome da marca, isso graças 

a liberdade de comunicação. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse artigo foi a coleta de 

dados com informações obtidas com proprietário do salão, senhor Dione Miguel, 

desenvolvida como sendo de teor exploratório-descritivo, a partir da pesquisa 

bibliográfica onde foram consultados livros, artigos e revistas. De acordo com 
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Boccato (2006), a pesquisa bibliográfica busca a hipótese de um problema por meio 

de varias contribuições cientificas como: referenciais teóricos publicados, discutidos 

e analisados. Esse tipo de pesquisa traz facilidade para o conhecimento sobre o que 

esta sendo pesquisado, fazendo com que o pesquisador tenha a visão da literatura 

das principais teorias que relaciona o trabalho cientifico.   

Quanto ao método utilizado para a pesquisa de campo o instrumento 

aplicado foi uma entrevista não formal, ou seja, uma entrevista qualitativa. Todos os 

dados obtidos foram referentes à divulgação através das redes sociais. A conversa 

foi com o proprietário do salão de beleza Dione Beleza e Produções de Aparecida de 

goiânia-GO. Sendo assim, a abordagem realizada fundamentou-se na abordagem 

qualitativa. 

De acordo com Kauark et al. (2010,  p.26) Esse tipo de abordagem diz que:  

O pesquisador é o instrumento chave e o ambiente natural é a fonte direta 
para coletas de dados, não sendo necessário os meios técnicos e o uso de 
métodos, pois a interpretação dos fenômenos e atribuição de significados 
são básicas. O processo e seu significado são os focos principais de 
abordagem. No ambiente físico da pesquisa é o melhor lugar para adquirir 
os dados necessários. 

A Dione Beleza e Produções é uma empresa pequena de grande valor, 

principalmente quando se diz respeito da imagem, se preocupa muito com a imagem 

de seu salão. Hoje em dia o Dione Beleza e Produções, procura está o mais perto 

possível de seus clientes procurando saber a satisfação de todos diante de seus 

serviços. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

Dione Beleza e produções é um salão de beleza pequeno com dois 

atendentes, incluindo o proprietário Dione Miguel. O salão é um local  movimentado 

com pessoas a procura de seus serviços, o espaço ainda é pequeno, mas a agenda 

é bem organizada para o controle e tempo suficiente para um serviço bem feito. O 

salão trabalha com cortes masculinos e femininos, escova, alongamentos, tintura, 

produções e design de sobrancelhas. Entretanto os elementos analisados na 

pesquisa são referentes as mídias das redes sociais.   
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Sempre buscou se interagir de alguma forma com seus clientes. Apesar de 

usar as redes sociais como uma dessas ferramentas, ainda tinha o que ser 

melhorado, porém para isso precisa tempo ou uma pessoa para se dedicar a essas 

divulgações, pois o cuidado nunca é demais quando se trata de satisfação e 

conquista de novos clientes. 

 

Gráfico 1 Acesso as redes sociais 

 

Fonte: Produzido pela autora (2019) 

 

De acordo com o levantamento realizado, percebe-se que é de muita 

importância o uso das redes sociais pelo salão, pois 48% do público alvo usam com 

freqüência e diariamente e 32% em média de uma vez ao dia.  

Vários clientes que moram longe e ele tem que ficar o tempo todo no 

aplicativo whatsapp respondendo mensagens e agendando horários no salão, 

muitas das vezes isso acontece quando ele está no ato de um trabalho e isso as 

vezes pode atrapalhar. Então isso é um dos pontos que podem ser melhorado, teria 

que ter uma pessoa somente para esse trabalho, onde ficaria responsável por 

responder todas as redes sociais e agendar os trabalhos, isso com tempo iria 

aumentar o número de clientes e claro que teria que ter mais pessoas para ajudar no 

48% 

32% 

14% 

6% 

Frequência em que o público alvo interagem através das 
redes sociais 

mais de 2 vezes ao dia

1 vez ao dia

Quase não usa

nunca usa as redes sociais
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trabalho do salão, mas isso não seria um problema e sim uma solução para o 

desenvolvimento da empresa. 

Por fim a relevância do uso das redes sociais nas organizações, onde esse 

uso não é mais apenas um diferencial, mas sim exigências, pois o mercado está 

altamente competitivo e é preciso acompanhar as tendências, as mudanças e as 

novas formas de interação e atração de clientes, caso contrário, nunca terá chance 

de se destacar ou será apenas mais uma empresa abaixo de muitas outras 

atualizadas.  

O uso da internet é fundamental nos mais diversos segmentos, hoje em dia 

todas essas tecnologias é indispensável na vida das empresas e das pessoas. 

Schleder e Silva (2010, p.2) explica que:    

As empresas precisam interagir com o publico interno e externo através da 
internet, através de propaganda nas redes sociais, facilitando os serviços 
como: atendimento ao cliente, o relacionamento com os funcionários,  
fornecedores etc. A empresa precisa de adequar as tecnologias, pois elas 
trazem muitos benefícios, principalmente na comunicação, e o mais 
importante é as pessoas vivem muito nesse mundo virtual e a empresa 
precisa chamar a atenção de alguma forma, interagindo com o consumidor. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O uso das redes sociais como fonte de divulgação nas empresas é de 

grande importância para os resultados positivos da mesma, tendo isso em mente, a 

empresa Dione Beleza e Produções ainda não explora muito, talvez pelo fato de ser 

uma empresa pequena não precise aderir a todas e sim as principais e mais usadas, 

sendo assim, podemos notar que empresa já usa algumas, mais que pode ser 

explorado mais vezes e com mais freqüência, isso com certeza ajudaria muito se o 

uso for adequado e com devidos cuidados. Quando poderia ter um site onde o 

cliente possa se interagir melhor com a empresa, e assim ter mais credibilidade em 

seus serviços. 

Observou-se também que no geral a empresa usa de forma inadequada as 

redes, pois as atualizações não são feitas com freqüência e não procura estar 

inovando e assim chamando a atenção dos clientes. Nesse contexto Dione Beleza e 

Produções se mostra bem disposto a mudar essa realidade para que os resultados 

sejam mais satisfatório que os atuais, impactando positivamente nas reduções dos 
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gastos com divulgações através de outros meios. De acordo com o problema 

levantado sobre a freqüência do uso das redes sociais a pesquisa evidenciou que a 

empresa precisa ser mais eficiente com as divulgações e procurar chamar a atenção 

do público. 

Por fim, essa pesquisa mostra a importância do uso das redes sociais nas 

organizações, onde esse uso não é mais apenas um diferencial, mas sim 

exigências, pois o mercado está altamente competitivo e é preciso acompanhar as 

tendências, as mudanças e as novas formas de interação e atração de clientes, caso 

contrário, nunca terá chance de se destacar ou será apenas mais uma empresa 

abaixo de muitas outras atualizadas. Por ser um meio de comunicação forte entre os 

usuários, as redes sociais são indispensáveis para qualquer negócio quando o 

interesse é divulgar os benefícios de produtos ou serviços. 
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