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RESUMO
Este artigo trata do uso das mídias sociais como ferramenta estratégica na ﬁdelização de
clientes na empresa Deskontão Atacado, localizada na rodovia BR 101, Barro, no Estado de
Pernambuco. O estudo teve como objetivo analisar a eﬁciência das redes sociais como
principal canal de marketing e comunicação. Entre as referências teóricas pode-se destacar
como principal fonte trabalhos desenvolvidos por Philip Kotler (1998; 2007; 2018). A
pesquisa foi centrada em 500 consumidores, que é a média diária de acesso ao portal do
campo investigativo, e teve como amostra 10% desse total, correspondendo a 50
consumidores que colaboraram com a pesquisa de campo, além do gerente geral. A pesquisa,
ocorrida nos meses de outubro e novembro de 2019, utilizou como ferramentas o questionário
e a entrevista semiestruturada. A pesquisa, de natureza bibliográﬁca e de campo, com método
de análise propositivo, na forma qualitativa, demonstrou que é reconhecida a importância das
mídias sociais como ferramenta de marketing digital pela empresa Deskontão Atacado que já
vem utilizando essa estratégia e logrando êxito junto aos seus consumidores, embora precise
ajustar alguns detalhes na sua relação com o mercado, conforme demonstra a pesquisa de
campo contemplada neste artigo.
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INTRODUÇÃO
O marketing e a internet constituem ferramentas de grande importância para o
desenvolvimento das organizações, contribuindo diretamente para o alcance do sucesso das
mesmas. A internet deixou de ser vista apenas como uma fonte de pesquisa para fazer parte do
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dia a dia dos seres humanos, facilitando o compartilhamento de informações, promovendo
relação entre as organizações e a sociedade de modo geral, quebrando barreiras anteriormente
existentes que impossibilitavam uma comunicação mais rápida e direta entre todos. Essa
mudança no cenário tecnológico proporcionou uma nova maneira de consumo para a
sociedade, provocando signiﬁcativos impactos no modo tradicional de se fazer o marketing
nas organizações.
É nesse cenário que surgiu a motivação para o desenvolvimento deste artigo, intitulado
“Mídias sociais: ferramentas estratégicas na ﬁdelização de clientes”, que tem como campo
investigativo a empresa Deskontão Atacado 3.

REFERENCIAL TEÓRICO
Neste item serão trazidos, ao contexto do tema central do trabalho, conceitos que tratam
de abordagens especíﬁcas necessárias à boa compreensão sobre o marketing tradicional,
marketing digital e as mídias sociais, de modo a facilitar a articulação do leitor entre a teoria e
a realidade prática consideradas no artigo.

Marketing tradicional: deﬁnições e características
Considerar a importância do marketing para o processo administrativo em geral e
conhecer seus conceitos constituem fatores imprescindíveis para compreender a realidade
prática que permeia as organizações, além dos esforços para a captação e ﬁdelização de
clientes.
Apesar de muitas pessoas entenderem o marketing apenas como uma ferramenta de
vendas e propaganda a sua real função vai muito além dessas ﬁnalidades, pois
Se o proﬁssional de marketing entender as necessidades dos clientes,
desenvolver produtos e serviços que ofereçam valor superior e deﬁnir preços,
distribuir os produtos e promovê-los de maneira eﬁciente, esses produtos serão
vendidos com facilidade (KOTLER; ARMSTRONG, 2007, p. 4).

De certa forma, Kotler (1998, p. 32) já considerava essa abordagem quando aﬁrmou que
"Marketing é um processo pelo qual indivíduos e grupos obtém o que necessitam e desejam
através da criação, oferta e troca de produtos de valor com outros." Nessa perspectiva, o
processo de troca envolve análise, planejamento, implantação e controle, ou seja, contempla

3

Rede atacadista genuinamente pernambucana que conta com 4 lojas no formato “cash and carry” atacarejo,
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uma ampla administração de marketing com o propósito de produzir satisfação para todas as
partes envolvidas no processo de oferta e demanda de produtos, sejam eles tangíveis ou não.
Em 1960, Jerome McCarthy modiﬁcou a maneira de expressar os elementos do
composto de marketing e passou a chamá-lo de 4 Ps (produto, preço, praça e promoção).
Esses conceitos ganhariam ainda mais força depois que Philip Kotler (2017) adicionou
um quinto “P” - Pessoas -, se referindo ao esforço interno e ao sucesso do marketing interno, a
partir das pessoas nessas ações envolvidas. Quanto maior o esforço de pessoas dentro da
organização, tanto maior será o sucesso. O novo marketing é focado nas pessoas e, dessa
forma, é preciso buscar novas ferramentas para maior satisfação dos clientes.

A Internet e as mudanças no ambiente do marketing tradicional – o marketing digital
Marketing digital consiste em promover produtos ou marcas por meio de mídias
digitais, através da internet. Na era digital é uma das principais maneiras que as empresas têm
para se comunicar com o público de forma rápida, direta e no momento certo. Kotler (2017) é
considerado o pai do marketing e o conceitua como "o processo social por meio do qual
pessoas e grupos de pessoas satisfazem desejos e necessidades com a criação, oferta e livre
negociação de produtos e serviços de valor com outros.”
Nesse contexto, é impossível falar de marketing, atualmente, ignorando que a população
de modo geral está conectada diariamente à internet e, quase que ininterruptamente,
interagindo e fazendo cada vez mais compras através da internet. É por isso que o marketing
digital é a principal forma de fazer, gerar e conceituar marketing na atualidade. O termo
“marketing digital” é utilizado para resumir todos os esforços do marketing, realizados no
ambiente virtual – a internet.
Assim, há fatores culturais, psicológicos, geográﬁcos e jurídicos que inﬂuenciam na
hora de comprar ou vender um produto ou serviço. Dessa maneira, cada um deve fazer o que
pode com os bens que tem para encontrar a oportunidade certa, na hora certa, gerando o maior
lucro para a organização. Meios digitais envolvem de forma direta na evolução do marketing
digital.
O grande ﬂuxo de comunicação globalizada que a internet proporciona favorece
estratégias ágeis como: Search Engine Optimization, Inbound Marketing 4 e Marketing de
Conteúdo. É nessa dinâmica que fatores culturais, psicológicos geográﬁcos e jurídicos se
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mesclam e diminuem barreiras e diferenças anteriormente existentes em todas as partes do
mundo (CURADO, 2018), o que favorece as ações estratégicas do marketing digital.
Os 8 Ps do Marketing Digital
Com o avanço da tecnologia do marketing digital, conceitos do marketing tradicional
tiveram que evoluir ao longo do tempo. Exemplo disso é a metodologia 8 Ps desenvolvida por
um dos maiores especialistas em marketing digital: Conrado Adolpho Vaz.
Segundo Sousa (2013), a metodologia aborda formas eﬁcazes de marketing digital,
gerando mudanças de consumo pela internet, comportamento, relacionamento com as
organizações, desenvolvimento de campanhas e a monitorização dos resultados.
Dessa maneira, a metodologia 8 Ps contempla uma série de procedimentos que a
organização deve seguir para obter sucesso na sua estratégia digital, desde o inicio de seus
planejamentos até a obtenção de resultados esperados. Adolpho (2018) caracteriza cada "P"
como: 1º P, de pesquisa; 2º P, de planejamento; 3º P, de produção; 4º P, de publicação; 5º P,
de promoção; 6º P, de propagação; 7º P, de personalização; e 8º P, de precisão. Conceitos
imprescindíveis às ações do marketing digital, de modo a torná-lo mais eﬁciente e eﬁcaz em
seus resultados.

O Marketing nas mídias sociais
Enquanto as organizações empregam esforços na concepção e execução de seus planos
de marketing, a opinião dos consumidores está se espalhando, inﬂuenciando e sendo
inﬂuenciada, através das mídias sociais, para milhares de outros consumidores conectados
diariamente às redes sociais, afetando drasticamente as estratégias de marketing das
organizações. Para Turchi (2012, p. 131), foi "[...] a partir da evolução da internet, mais
precisamente da web 2.0 e da interatividade propiciada pelas mídias sociais que o consumidor
ganhou voz e poder de fato." Assim, as organizações devem estar, cada vez mais, ligadas e
presentes nas mídias sociais, construindo seu próprio conteúdo de forma que eleve o valor dos
seus produtos e serviços. Na mesma linha de pensamento, Torres (2009, p. 111) já destacava
que “As mídias sociais têm um enorme poder formador de opinião e podem ajudar a construir
ou destruir uma marca, um produto ou uma campanha publicitária”.
Portanto, é de extrema importância compreender como as mídias sociais atuam e avaliar
seu poder de persuasão. É preciso compreender que o marketing virtual vem ganhando força,
volume e velocidade nas mídias sociais. Se no mundo físico a opinião de um consumidor
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pode inﬂuenciar certa quantidade de pessoas, no mundo virtual essa quantidade de alcance
pode ser elevada à enésima potência (TURCHI, 2012).
Para compreender melhor o marketing nas mídias sociais é necessária a abordagem de
alguns conceitos como os de Turchi (2012, p. 113), ao considerar mídias sociais como “[...]
sites na internet que permitem a criação e o compartilhamento de informações e conteúdos
pelas pessoas e para as pessoas, nas quais o consumidor é ao mesmo tempo produtor e
consumidor da informação”.
É importante lembrar que nas mídias tradicionais como a televisão e o rádio o conteúdo
é gerado por especialistas e controlado por alguns poucos proprietários desses meios de
comunicação, proporcionando uma interação mínima, praticamente de via única. Já nas
mídias sociais não há controle, pois o próprio consumidor também é produtor de informação e
julga o que vale a pena ser lido, copiado e repassado (TORRES, 2009). As mídias sociais,
diferentemente das tradicionais, possibilitam a interação do consumidor com o emissor e o
receptor da mensagem, seja concordando, discordando ou compartilhando seu conteúdo com
milhares de outros consumidores.

Mídias sociais, marketing de relacionamentos e fidelização de consumidores
O marketing nas mídias sociais permite criar um relacionamento direto com os
consumidores, com baixo investimento e alto impacto. Ele permite que as organizações
conheçam seus consumidores, mostrem sua dedicação para com eles e descubra suas
necessidades de forma rápida e, muitas vezes, antecipadamente. Torres (2009) aﬁrma que não
existe uma palavra melhor para descrever o que pode ser feito no marketing de mídias sociais
que o relacionamento. Fator importante para o entendimento da sua ligação com as mídias
sociais, vez que:
O marketing de relacionamento é o processo de garantia e satisfação contínua e
reforço aos indivíduos ou organizações que são clientes atuais ou que já foram
clientes. Os clientes devem ser identiﬁcados, reconhecidos, comunicados, indagados
em relação à satisfação e respondidos, pois esse é o fator-chave em se tratando de
criar estabilidade no relacionamento organização-cliente (TAVARES; SANTOS,
2013).

O marketing de relacionamento é uma relação de longo prazo, tendo como objetivo a
retenção de clientes e a sua beneﬁciação. Sua base está centrada na conﬁança e no
compromisso, tendo como foco a emoção e a intimidade com o consumidor (TAVARES;
SANTOS, 2013). Dessa forma, com o consumidor cada vez mais exigente, o relacionamento é
uma estratégia para ﬁdelizar. Nesse sentido, Torres (2009) já considerava o marketing de
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relacionamento como uma importante estratégia de construção de relacionamentos duradouros
com consumidores, numa perspectiva de conﬁança e credibilidade.
As organizações estão percebendo a importância de satisfazer e reter seus consumidores
através da criação de vínculos de relacionamentos. Brambilla (2010) destaca que Kotler
(1998) falava sobre a importância das organizações manterem contatos constantes com seus
consumidores, com o propósito de monitorarem suas experiências de consumo. O
mapeamento dessas experiências é o caminho para melhoria do desempenho organizacional.
É essencial conhecer as demandas e as respostas dos consumidores perante os produtos e
serviços adquiridos.
Torres (2009) aborda algumas vantagens obtidas com a implantação do marketing de
relacionamento. A primeira delas é que o consumidor, satisfeito com seu relacionamento com
a organização, percebe melhor a qualidade dos seus produtos. A segunda vantagem é que
ouvindo o consumidor é possível se tornar mais ativo no mercado – consumidor ouvido tende
a realizar suas reclamações abertamente porque sabe que algo será feito. A terceira vantagem
é que o programa de relacionamentos de consumidores estimula a melhoria contínua e a
competitividade. Quando o consumidor se relaciona com a organização se torna mais ativo e o
que seria uma reclamação passa a ser uma sugestão: o de melhoria.

METODOLOGIA
O objeto de estudo deste artigo consiste em demonstrar a importância do marketing e
das redes sociais na ﬁdelização de clientes do Deskontão Atacado. De maneira mais
especíﬁca, o que se almejou foi:
a) Identiﬁcar como o Deskontão utiliza as redes sociais em suas políticas de ﬁdelização
de clientes;
b) Analisar o retorno que as políticas de marketing, em redes sociais, têm
proporcionado à empresa;
c) Apresentar estratégias de melhor uso das redes sociais na fidelização de
consumidores.
Para o desenvolvimento deste artigo foram utilizadas pesquisas bibliográﬁcas e de
campo, com método de análise propositivo, na forma qualitativa. Como principais
instrumentos de coleta de dados tivemos um questionário semiaberto e a aplicação de
entrevista semiestruturada (apêndices A e B ).
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A pesquisa de campo foi centrada em 500 consumidores que é a média diária de
acesso ao portal da empresa Deskontão Atacado, tendo como amostra um percentual de 10%,
que correspondeu a 50 consumidores. A pesquisa também contemplou o gerente geral, através
da técnica da entrevista.

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA DE CAMPO
Neste item são destacados alguns dados coletados em campo e que chamam a atenção
pela signiﬁcância das respostas:

Quanto ao lançamento de novidades do Deskontão nas mídias sociais

Nesse item foi registrada uma expressiva parcela de 72% daqueles que costumam
acompanhar as novidades lançadas pela empresa através das mídias sociais. Por outro lado,
considera-se oportuno que a empresa envide esforços para “provocar” a pequena minoria
(28%) a seguir seus lançamentos através das mídias sociais, por se tratar de uma ferramenta
atual, moderna e extremamente utilizada pelas pessoas na contemporaneidade.

Sobre a importância de satisfazer os consumidores por meio das mídias sociais

O percentual de 84% demonstra com clareza que o Deskontão tem valorizado bastante o
uso das redes sociais como instrumento para satisfazer seus consumidores, com informações
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agilmente atualizadas. Deve a empresa, no entanto, interagir melhor com seus consumidores,
ouvindo as críticas e sugestões, de modo a promover melhorias necessárias para cativar os
16% que avaliaram esse item negativamente.

A atualização de conteúdos no Instagram do Deskontão

Com relação à atualização de conteúdos observa-se que 32% dos consumidores
avaliaram como ótima a atualização de conteúdo no Instagram. 54% avaliaram como boa e
apenas 14% como péssima. Esses dados ressaltam a importância de realizar postagens diárias
nas redes sociais, sobretudo nesse veículo, altamente difundido e utilizado pelas pessoas,
atualmente.
Imagem de ﬁdelidade e conﬁança

Nesse item 50% dos clientes avaliaram que o Deskontão Atacado passa a imagem de
conﬁança, o que resulta em boa estratégia de ﬁdelização . 32% dizem que a empresa passa um
pouco dessa imagem. 18% dos pesquisados acham que a empresa não consegue passar uma
boa imagem de ﬁdelização e conﬁança, demonstrando a clara necessidade de melhorar esse
item na comunicação institucional.
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Tempo de resposta dos colaboradores

Conforme a pesquisa, 14% dos clientes avaliaram como ótimo o tempo para as
respostas às perguntas. 46% avaliaram como bom e 40% como regular. Assim, apesar da
maioria ter avaliado esse quesito positivamente (tendo 86% entre bom e regular), é preciso
que a empresa reavalie suas estratégias de velocidade quanto às respostas demandadas por
seus clientes, através das redes sociais, pois 40% conﬁgura-se como uma avaliação que deve
levar preocupação à empresa.
No contexto da entrevista realizada com o gerente geral cabe destacar as seguintes
questões:
a) Dentro dessas estratégias de marketing qual a importância da ﬁdelização dos
clientes? “Acreditamos que clientes ﬁdelizados é certeza de consumidores ativos e
que com essa troca de informações podemos entender hábitos de consumo, tendo
assim um retorno de clientes nas lojas.”
Nesse depoimento ﬁca nítida a valorização da ﬁdelização de clientes que é dada pela
empresa, utilizando como estratégia a troca de informações para melhor compreender os
hábitos de consumo de seus clientes, como preconizado no referencial teórico deste artigo.
b) As mídias sociais e políticas de marketing geram valor para o Deskontão Atacado?
“Atualmente investir em Mídias Sociais e Marketing Digital, além de um bom
negócio, vem sendo imprescindível para alcançar clientes. Cada dia que passa uma
grande parcela de consumidores pesquisa na internet antes de tomar uma decisão de
compra e o Deskontão Atacado, pensando nesses possíveis clientes, vem investindo
cada vez mais nessas mídias.”
Aqui, o gerente geral destaca a importância de se investir em políticas de marketing
digital, através das mídias sociais, o que facilita a proposição da empresa tornar mais
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“agressiva” suas políticas de marketing digital, como de certa forma já o vem fazendo,
conforme o depoimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do contexto analisado, através da pesquisa de campo, pode-se constatar que a
empresa Deskontão Atacado vem investindo em marketing digital, através das mídias sociais
(notadamente do Instagram), mas que deve, de certa forma, estar atenta à parcela de clientes
pesquisado que demonstraram estarem sendo pouco afetados por essas ferramentas de
comunicação virtual. Nesse sentido, foi possível identiﬁcar que a empresa vem exibindo
informações sobre seus produtos e que tem alcançado a maior parcela de seus clientes,
conforme o pesquisado.
A pesquisa também evidenciou que a empresa vem logrando benefícios como o
reconhecimento da promoção de preços competitivos, a melhoria no relacionamento com seus
clientes, além do maior alcance de suas publicações junto ao mercado.
Sugere-se, no entanto, que a empresa intensiﬁque ainda mais, nas redes sociais, a
divulgação maciça de informações sobre os produtos como preços promocionais, se ainda
estão disponíveis, formas alternativas de pagamentos, entre outros, já que muitas pessoas
acompanham as mídias em busca dessas informações. Recomenda-se também que seja
designado um proﬁssional alinhado com a área de marketing digital para atender e responder,
exclusivamente, as demandas diárias de seus clientes.
Portanto, pode-se concluir que o uso das redes sociais como ferramentas de marketing
digital é uma importante estratégia que proporciona vantagem competitiva às organizações,
mas que precisam ser continuamente monitoradas, revisadas e atualizadas, de modo a que se
possa conquistar e ﬁdelizar clientes com maior velocidade e menor esforço.

REFERÊNCIAS
ADOLPHO, Conrado. Como aumentar as vendas usando a metodologia dos 8 Ps do
marketing digital. 2018. Disponível em: https://fabiomoraes.com/os-8-ps-do-marketingdigital-para-fazer-sucesso-na-internet. Acesso em: 25 maio 2019.
BRAMBILLA, Flávio Régio; PEREIRA, Luciana V.; PEREIRA, Paula Bristot. Marketing
de relacionamento: deﬁnição e aplicações. Revista INGEPRO - Inovação, Gestão e
Produção. São Paulo, v. 2, n. 12, p. 1-9, dezembro 2010. Disponível em:
http://www.ingepro.com.br/Publ_2010/Dez/306-941-1-PB.pdf. Acesso em: 20 maio 2019.

118

CURADO, Adriano. Como a globalização derrubou as fronteiras mundiais. Conhecimento
cientíﬁco, 2018. Disponível em: https://conhecimentocientiﬁco.r7.com/como-a-globalizacaoderrubou-as-fronteiras-mundiais/. Acesso em: 09 dez. 2019.
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 12 ed. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2007.
KOTLER, Philip. Administração de Marketing: análise, planejamento, implementação e
controle. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1998.
. Marketing 4.0 - do Tradicional ao Digital. Rio de Janeiro: Sextante, 2017.
SOUSA,
Gonçalo.
Metodologia
8
Ps.
E-book.
Disponível
em:
www.beatdigital.pt/upload/webpage/ﬁles/ebook -metodologia8ps.pdf. Acesso em: 15 maio
2019.
TAVARES, Talita Silva; SANTOS, Márcia Hellen Soutello Mendes. Redes Sociais e o
Marketing de Relacionamento para as Organizações: como o Facebook pode ajudar as
organizações
a
ﬁdelizarem
seus
clientes.
2013.
Disponível
em:
http://www.fenassec.com.br/site/xii_semissec2013_artigos/redes-sociais-e-o-marketing-derelacionamento.pdf. Acesso em: 21 maio 2019.
TORRES, Cláudio. A bíblia do Marketing digital: tudo o que você queria saber sobre
marketing e publicidade na internet e não tinha a quem perguntar. São Paulo: Novatec
Editora, 2009.
TURCHI, Sandra R. Estratégia do marketing digital e e-commerce. São Paulo: Atlas,
2012.

Apêndice A - Modelo de questionário para pesquisa de campo (aplicado aos
funcionários)

Este questionário tem como objetivo coletar dados sobre as inﬂuências do marketing
digital nas estruturas organizacionais do Deskontão Atacado; o marketing nas mídias sociais e
o relacionamento direto com os clientes; a utilização do marketing social na ﬁdelização de
clientes.
1. Você acompanha as novidades d o Deskontão nas mídias sociais? ( )Sim ( )Não
2. Você ac essa o perﬁl do Deskontão com que frequência?
( )Todos os dias ( )Uma vez por semana ( )Raramente
3. O Deskontão vem percebendo a importância de satisfazer os clientes por meio das
mídias sociais? ( ) Sim ( ) Não
4. A divulgação feita nas redes sociais inﬂuencia você a ir à loja e comprar algum
produto? ( )Sim ( )Não ( )Talvez
5. Você acredita que propagandas em redes sociais contribuem para a melhoria de
vendas do Deskontão? ( )Muito ( )Um pouco ( )Não
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6. Acredita que há vantagem para você, na divulgação de produtos do Deskontão, nas
redes sociais? ( )Com certeza ( )Um pouco ( )Não
7. Sobre nossas ofertas de promoções e sorteios, como as considera?
( )Ótimas ( )Boas ( )Regulares
8. Está satisfeito com a atualização de conteúdos no Instagram do Deskontão?
( )Ótimo ( )Bom ( )Péssimo
9. Como classiﬁca a qualidade de fotos e peças promocionais impressas nas redes
sociais do Deskontão? ( )Ótima ( )Regular ( )Péssima
10. Para você o Deskontão passa a imagem de uma empresa ﬁel e de conﬁança?
( )Sim ( )Um pouco ( )Não
11. Você se sente confortável e bem atendido?
( )Com certeza ( )Um pouco ( )Não
12. Como está o tempo de resposta dos colaboradores às suas demandas?
( )Ótimo ( )Bom ( )Regular
13. Indicaria o Deskontão para amigos e/ou familiares?
( )Sim ( )Talvez ( )Não
14. Em sua opinião, o uso das redes sociais como ferramenta de marketing contribui
para o trabalho de ﬁdelização dos clientes? Por quê?

Apêndice B - Roteiro de entrevista para pesquisa de campo (aplicado ao gerente de loja)

Esta entrevista tem como objetivo coletar dados sobre como o Deskontão utiliza as
redes sociais em suas políticas de ﬁdelização de clientes, além de analisar o retorno que as
políticas de marketing, em redes sociais, têm proporcionado à empresa.
a) Como o Deskontão Atacado utiliza as redes sociais para ﬁdelizar os clientes?
b) Foi fácil programar as políticas de marketing dentro do Deskontão?
c) Dentro dessas estratégias de marketing qual a importância da ﬁdelização dos
clientes?
d) Com a utilização das redes sociais qual a parte mais difícil: conquistar o consumidor
ou manter o consumidor ﬁel?
e) As mídias sociais e as políticas de marketing geram valor para o Deskontão Atacado?

Apêndice C - Tabulação das respostas não contempladas no item relativo ao
desenvolvimento da pesquisa de campo

1. Você acessa o perﬁl do Desko ntão com que frequência?
( ) Todos os dias ( ) Uma vez por semana ( ) Raramente
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2. A divulgação feita nas redes sociais inﬂuencia você a ir à loja e comprar algum
produto? ( ) Sim ( ) Não ( ) Talvez

3. Você acredita que propagandas em redes sociais contribuem para a melhoria de
vendas do Deskontão? ( ) Muito ( ) Um pouco ( ) Não

4. Acredita que há vantagem para você, na divulgação de produtos do Deskontão, nas
redes sociais? ( ) Com certeza ( ) Um pouco ( ) Não
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5. Sobre nossas ofertas de promoções e sorteios, como as considera?
( ) Ótimas ( ) Boas ( ) Regulares

6. Como classiﬁca a qualidade de fotos e peças promocionais impressas nas redes sociais
do Deskontão? ( ) Ótima ( ) Regular ( ) Péssima
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7. Você se se nte confortável e bem atendido? ( ) Com certeza ( ) Um pouco ( ) Não

8. Indicaria o Deskontão para amigos e/ou familiares? ( ) Sim ( ) Talvez ( ) Não

9. Em sua opinião, o uso das redes sociais como ferramenta de marketing contribui para o
trabalho de ﬁdelização dos clientes? Por quê?
“Sim, já é comprovado que atualmente as pessoas passam grande parte do seu dia conectado,
seja em redes sociais, seja fazendo pesquisas na internet, e a decisão sobre a compra tem sido
bastante inﬂuenciada por esse novo comportamento do consumidor. Sendo assim, em tempos
de tecnologia e da grande massa de informações digitais, as empresas precisam urgentemente
acompanhar esse novo perﬁl de cliente se quiserem se manter competitivas frente a esse
mercado tão desaﬁador”.
Apêndice D - Respostas apresentadas pelo gerente geral, durante entrevista, não
contempladas no item relativo ao desenvolvimento da pesquisa de campo
Dados do questionário aplicado com o gerente do Deskontão Atacado:
a) Como o Deskontão Atacado utiliza as redes sociais para ﬁdelizar os clientes?
“Geramos conteúdos que mostram que o Deskontão Atacado tem a oferecer de melhor
para seus clientes, despertando assim a ﬁdelização e o engajamento, criando uma
relação mais próxima e mais assertiva.”
b) Foi fácil programar as políticas de marketing dentro do Deskontão?
“Estratégias de marketing nunca são fáceis de implantar, principalmente em uma
empresa familiar. Dependemos de vários fatores externos, internos, sazonalidade, mas
aos poucos estamos cumprindo com nosso calendário de marketing.”
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c) Com a utilização das redes sociais, qual a parte mais difícil: conquistar o consumidor
ou manter o consumidor ﬁel?
“Conquistar novos clientes é tão importante quanto ﬁdelizar e para essa conquista
precisamos estar sempre em evidência para sermos lembrados. A ﬁdelização de
clientes é de suma importância para qualquer empresa que deseja entender e
personalizar promoções para determinados grupos, pois o cliente ﬁel compra satisfeito
e com mais frequência.”
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