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RESUMO 

 

Novas tecnologias surgem diariamente, assim facilitando a transmissão de 

informações e a comunicação. Grande parte destas tecnologias é proporcionada 

pela internet ou pela Web 2.0, que depois de lançadas, começam a fazer parte do 

cotidiano da maioria das pessoas. O avanço dos meios de comunicação foi muito 

importante para criar um tipo de interatividade instantânea. Desta maneira tornando 

possível se comunicar com qualquer um, em qualquer lugar e em tempo real. Estas 

ferramentas são capazes de criar novos espaços midiáticos, vendo isto, grandes e 

pequenas empresas perceberam que se tornou indispensável a sua presença 

nestes novos espaços de comunicação onde os consumidores têm total poder para 

reclamar, elogiar, comprar e vender e opinar sobre produtos. Entretanto, atuar nas 

novas mídias não é tarefa fácil. Estes meios de comunicação requerem que as 

empresas entendam seu público, suas necessidades, e seu comportamento online e 

offline. Este trabalho visa explorar algumas das estratégias usadas por grandes 

Redes de Fastfood, que possuem enorme atividade e engajamento nas mídias 

sociais.   

 

Palavras-chave: Redes de Fast Food; Marketing digital; Midias sociais; 

Posicionamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FREITAS, Letícia da Rocha. The Marketing of Fast Food Franchise in Social 
Media 2018. 27 páginas. Trabalho de Conclusão de Curso Comunicação Social – 
Publicidade e Propaganda – Anhanguera Educacional, Niterói, 2018. 

ABSTRACT 

New technologies emerge daily, facilitating the transmission of information and 

communication. Most of these technologies are provided by the internet or by Web 

2.0, which, once launched, begins to be part of everyday life for most people. The 

advancement of the media was very important to create a kind of instant interactivity. 

This way, you can communicate with anyone, anywhere and in real time. These tools 

are able to create new media spaces, seeing this, large and small companies that 

become indispensable to its presence, new spaces of communication where 

consumers have full power to claim, praise, buy and sell and give opinions about 

products. However, new media is not easy. These media are considered national, 

and their needs, and their behavior online and offline. Fastfood networks, which have 

great activity and performance in social media. 

Key-words: Fast Food’s Restaurants; Marketing digital; Social Midias; Positioning. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Com o auxílio das tecnologias de comunicação e em especial as de 

telecomunicações, o mundo passou por grandes transformações, uma das 

importantes foi a mudança na forma de interação que deixaram de ser locais para 

se tornarem interações globais. O telefone, o rádio, a TV, deram o pontapé inicial 

para tais mudanças na comunicação, mas o maior impacto nessas mudanças do 

século XX foi causado pela chegada da internet. 

Com o crescimento de muitos segmentos como, mídias sociais, plataformas 

de músicas e jogos, produção de conteúdo online e interativo, as empresas 

começaram a crescer e a fabricar conteúdo para novas massas. Os jornais, 

estações de rádio e canais de televisão passaram a ser veículos de propaganda 

para as marcas e o consumidor do século XX passou a ter acesso uma enorme 

gama de produtos de forma explícita e implícita. Os hábitos de consumo foram se 

modificando devido à tecnologia, às ofertas de mercado (aspectos financeiro e 

político) e aos aspectos sociais. Mas nada afetou tanto o comportamento dos 

consumidores como a internet.  

Com o avanço da tecnologia e inúmeras mudanças no comportamento do 

consumidor, hoje em dia a internet faz parte da vida das pessoas. As grandes 

empresas tendo em vista as oportunidades que as mídias digitais poderiam trazer, 

começaram a investir no relacionamento com os consumidores do meio digital. Com 

tal facilidade proporcionada pela internet a relação entre as organizações e seus 

clientes se tornou pessoal e interativa quebrando barreiras geográficas que 

limitavam a comunicação da população.  

O trabalho tem por objetivo a construção de uma análise do tipo de Marketing 

que as grandes redes de fast-food utilizam para gerar grande engajamento e vendas 

nas Mídias Sociais. A problemática gira em torno da modificação do perfil do 

consumidor após o advento da internet e a necessidade das empresas se 

adaptarem a esta nova realidade. 

Atualmente internet e mídias sociais são fortes meios de negócios e 

comunicação mercadológica, com uma ampla possibilidade de distribuir informações 

e inúmeras facilidades tecnológicas, esse canal proporciona uma maneira rápida e 

fácil de consumir, fugindo totalmente os conceitos do marketing tradicional.  



 

Segundo Kotler (2000), até a década 1980, o trabalho do marketing era muito mais 

simples, se baseava em: determinar as características e a qualidade dos produtos, 

criar e organizar serviços, determinar preços, definir canais de distribuição, e como 

distribuir seus recursos entre propaganda, força de vendas e outras ferramentas de 

promoção. “Os profissionais de marketing de hoje, é claro, deparam-se com as 

mesmas difíceis decisões. Mas o mercado de hoje é imensamente mais complexo”  

(KOTLER, 2000, P.17) 

Com as mídias sociais em alta, a visibilidade das opiniões expressadas pelas 

pessoas sobre as marcas e empresas tomaram grandes proporções. Por esse 

motivo se torna muito importante atuar nessas mídias, interagindo e mantendo o 

relacionamento com o público. Visto que o público tem total poder na era do 

marketing digital, as empresas estão investindo cada vez mais seu tempo, estudo e 

dinheiro na prática desse tipo de marketing, posicionando, criando seu valor, e 

formas de comunicação no ambiente digital. 

O presente estudo objetiva demonstrar com base em artigos a importância de 

uma marca ativa nas mídias sociais e que no mercado atual as empresas precisam 

investir no relacionamento com os clientes a fim de criar oportunidades de negócios.  

Como objetivos específicos deste trabalho, temos:  

  Compreender a importância do marketing de relacionamento; 

 Conhecer as estratégias de marketing e construção da marca de uma 

empresa; 

 Entender como as empresas utilizam as mídias sociais para criar 

relacionamento com o consumidor. 

 

O marketing digital vem se tornando cada vez mais importante. As 

plataformas da web 2.0 são vistas pelas grandes empresas como uma oportunidade 

de negócio e uma nova forma de se comunicar com seu público. O tema foi 

escolhido com o objetivo de compreender as estratégias utilizadas por uma empresa 

para se manter no ambiente digital. 

Este estudo se torna importante para compreensão do por que as empresas 

investirem em certo tipo de marketing. Além de abordar formas de vendas online, 

branding em mídias sociais, assim explorando o marketing e suas variáveis. A fim 



de criar conteúdo base para auxiliar estudantes e profissionais de marketing em 

seus próximos estudos.  

Para a realização deste projeto foram realizadas análises qualitativas dos 

dados coletados de conceitos e teorias de especialistas. Segundo a Traldi a 

pesquisa qualitativa “é uma opção para os estudos que buscam os significados que 

as pessoas atribuem às suas experiências do mundo social e como as pessoas 

compreendem e interpretam esse mundo.” 

Para fundamentação do trabalho foi realizado pesquisas bibliográficas no 

Google Acadêmico, livros, revistas, artigos (impressos e de internet), sites e blogs 

especializados. 

A justificativa deste projeto do crescimento das mídias sociais e como se 

tornaram uma ferramenta de vendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 O MARKETING DE RELACIONAMENTO 

 

 

2.1 Web 2.0 

 

Para Barros (2009), definir a Web 2.0 não é uma tarefa simples, uma vez que 

não se trata de uma atualização técnica da internet. Além disso, ela não pode ser 

marcada por um acontecimento histórico específico. A web 2.0 se destaca por usar 

a web como plataforma, muita das vezes substituindo aplicativos, softwares e disco 

pelo navegador do computador.  

O Google é um exemplo de padrão da Web 2.0 e também de beta 

perpétuo. O Google não trabalha com prazos marcados para lançamento 

de novos softwares, mas sim com aperfeiçoamentos contínuos. Não faz uso 

de licenças e oferece apenas a disponibilização dos serviços aos usuários, 

e ele roda sistemas operacionais de código aberto. Ele acontece no espaço 

entre navegador e ferramenta de busca, e o servidor de conteúdo de 

destino, como um intermediário entre o usuário e a experiência on-line 

(O’REILLY, 2005) 

Com a web 2.0 o usuário tem o poder de criar e compartilhar conteúdo para 

sites, blogs e redes sociais, além de obter contato direto com amigos e empresas 

através de chats e fóruns, podendo expor suas opiniões sobre serviços e produtos, 

realizando compras sem sair de casa e com a possibilidade de obter informações de 

forma infinita. 

 

2.1.1 Marketing Digital 

 

O Marketing digital possui o mesmo conceito e foco de marketing tradicional o 

seu diferencial está no meio e nas ferramentas que utiliza para comunicação e 

distribuição de informações. Os meios de trabalho para esse tipo de marketing são 

as mídias sociais, websites, blogs, e-commerce, e-mails e outros. 

Marketing é o processo social “por meio do quais pessoas e grupos de 

pessoas obtêm aquilo de que necessitam e que desejam com a criação, oferta e 

livre negociação de produtos e serviços de valor com outros” (KOTLER2000 p.30) 

O impacto da tecnologia, web 2.0 e marketing digital teve um grande impacto 

nas empresas. As grandes companhias estão investindo muito tempo e dinheiro em 

suas mídias sociais, sites e aplicativos com o objetivo de criar um relacionamento 



ainda maior com seu público alvo, atender seus desejos, criar oportunidade de 

vendas e realizar vendas de forma eficaz e mais rápida. 

A utilização da Internet como mídia, para comunicação e vendas é uma 

ferramenta que estará em crescimento e desenvolvimento continuo. Entre tanto este 

meio é um canal de comunicação muito importante para as empresas que buscam 

conhecer seu público e manter uma comunicação ativa e próxima dele, além de ser 

uma oportunidade de venda e fixar a marca na mente dos consumidores.  A 

interatividade da internet possibilita inúmeras atividades como: diálogos em tempo 

real, criação de estratégias com informações obtidas com o consumidor; criação de 

conteúdo personalizado, entre outras. 

 

2.1.2 Mídias Sociais 

 

As mídias sociais foram criadas com base nos conceitos produzidos na Web 

2.0. Ela possibilita a criação, troca e compartilhamento de conteúdo além de 

conectar amigos e aproximar empresas de seus consumidores.   

Atualmente as mídias geram milhares de acessos diários e assim chamando 

atenção das grandes organizações que começaram a interagir com o público online 

e gerar conteúdo para esse tipo de mídia. A rede de fast-food Burger King percebeu 

as mídias sociais como uma oportunidade e está utilizando da ferramenta como 

forma criar relacionamento e se consolidar com o público. O engajamento e 

interação que a empresa tem com os consumidores nas mídias sociais são 

extraordinários. Em 2012 o Unmetric criou o ranking com os restaurantes que mais 

se destacam nas mídias socias, veja: 

 



 

Figura 1 Infográfico: Redes de fast-food nas mídias sociais 

 

O Burger King ganhou grandíssimo destaque no Facebook e Twitter, 

destaque ganho graças a sua forte presença nas mídias e alto índice de interação e 

respostas aos consumidores. 

 

 

2.1.3 Marketing de relacionamento 

 

Para Kotler (1999, p. 32) “Marketing é um processo social e gerencial pelo 

qual indivíduos e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação, 

oferta e troca de produtos de valor com outros”. 

O conceito do marketing de relacionamento surgiu na década de 90. A ideia 

era criar um tipo de marketing que ligasse os clientes a empresa. Seus objetivos são 

criar, manter e aprimorar fortes relacionamentos com clientes fiéis e lucrativos, e 

elaborar estratégias para atrair novos clientes. 

Segundo Limeira, (in DIAS, 2003,p.301) marketing de Relacionamento é “uma 

estratégia de marketing que visa construir uma relação duradoura entre cliente e 



fornecedor, baseada em confiança, colaboração, compromisso, parceria, 

investimentos e benefícios mútuos, resultando na otimização do retorno para a 

empresa e seus clientes”. 

O marketing de relacionamento recebe uma maior importância com o 

surgimento das mídias sociais, sites e blogs. Essas ferramentas possibilitam às 

empresas obterem informações favoráveis dos consumidores, assim possibilitando 

um conhecimento detalhado do público alvo, entendendo suas expectativas, 

necessidades e desenvolvendo uma linguagem para falar e interagir com esse 

público. Além de gerar receitas recorrentes, o Marketing de Relacionamento 

aproxima o cliente da empresa, o que beneficia ambas as partes, o cliente começa a 

receber um tratamento personalizado com respostas mais rápidas e pessoais e a 

empresa recebe feedbacks aumentando suas chances de melhorar e aprender 

sobre seu público. 

O Marketing de relacionamento é uma estratégia que age em longo prazo, 

com o objetivo de criar uma relação forte e contínua, a presença nas redes sociais é 

uma das estratégias básicas para esse tipo de relacionamento com o cliente. Com 

ela as empresas aumentam e a possibilidade de divulgar seu trabalho para um 

público cada vez maior. Essa mídia tem seu lado positivo e negativo, uma estratégia 

bem estruturada com promoções, ofertas, bônus, pesquisas de satisfação e até 

mesmo frequência de assuntos variados pode levar a página a ter um maior número 

de acesso online, porém ações como a demora para responder os clientes, a falta 

de um cronograma e carência de interação, podem minar a imagem da empresa 

perante a futuro clientes. 

 

2.1.4 Redes sociais e marketing de relacionamento 

 

As redes sociais não podem mais ser ignoradas pelas grandes empresas, 

estar presente nas redes sociais é estar no dia a dia do seu consumidor. As grandes 

redes de fastfood como Buger King, Mcdonald's, Bob’s e outras, perceberam que 

esse tipo de mídia pode ser uma grande forma de relacionamento e vendas. 

consumidor é primordial.  

Escutar o consumidor é primordial, o McDonald’s já sabe disto e realizou uma 

ação exemplar com o auxílio da plataforma “Sprinklr” (Sistema de interação, coleta e 

análise de dados de mídias sociais). A rede de fastfood já sabia que um dos pratos 



favoritos de seus consumidores era o café da manhã, que só era servido de até as 

10h30. Analisando o Twitter, a Sprinklr descobriu que existia mais de 300 mil tweets 

pedindo o “café da manhã o dia inteiro” desde 2007. A plataforma ainda descobriu 

quem foi o primeiro usuário a twettar sobre isso.  

Após oito anos o McDonald’s respondeu o tweet de John Lee, o informando 

que a partir do dia 06/10/2015 ele poderia pedir seu prato favorito em qualquer 

momento do dia. A empresa também respondeu de forma personalizada outros 11 

mil usuários que tinham o mesmo desejo de John. A hashtag #AllDayBreakfast virou 

rapidamente o assunto mais comentado nas redes sociais na época e o lançamento 

do “Café da manhã o dia inteiro” foi um sucesso e segundo a Paul Matson, diretor 

de mídias sociais do McDonald's nos EUA. "Não houve nenhuma mídia paga, 

começamos com as pessoas e elas fizeram a propaganda para nós". 

 

 

Figura 2 McDonald’s no Twitter (2015) 

 

Além do sucesso nas mídias sociais, a jogada da rede de fastfood foi 

responsável por ajudar a reverter um declínio da empresa avaliado em mais de 5 

bilhões, sem contar o uma melhora de 10% na satisfação do cliente. Esse fenômeno 

https://twitter.com/hashtag/AllDayBreakfast?src=hash


provavelmente não teria acontecido sem os dados disponibilizados pelas redes 

sociais. 

 

3 A IMPORTÂNCIA DO MARKETING E DA PUBLICIDADE 

 

3.1 Marketing 

 

O mercado atual é competitivo e rápido, porém existem alguns fatores que 

fazem uma grande diferença em tornar uma empresa líder, a importância do 

marketing para ser um fator positivo nesse caso, é fazer com que a organização 

seja única, diferente e que mantenha um mercado adjacente a um produto. 

Marketing pode ser definido como uma ferramenta que auxilia e facilita o 

entendimento do gestor em relação às necessidades dos consumidores, estratégias 

de vendas, desenvolvimento de negócios e também relacionamento com o cliente. 

Para Cobra (1992), o marketing vai além de avaliar o mercado e adaptar os seus 

produtos, compreendendo a operacionalização de todos os meios envolvidos em 

aproximar a empresa dos desejos e necessidades do consumidor considerando o 

bem comum numa relação de interesse mútuo. O papel do marketing é identificar 

necessidades não satisfeitas, inserindo no mercado produtos e serviços que 

atendam estas e gerem resultados positivos para todos os envolvidos ajudando a 

melhorar a qualidade de vida da comunidade. O elo entre a organização e o meio-

ambiente, valores, normas e a cultura geral em uma sociedade. 

De acordo com Kotler e Armstrong (2003):  

O consumidor moderno busca constantemente novos produtos e serviços, 

neste sentido, é preciso que as organizações acompanhem as mudanças 

desse novo mercado e ofereçam um atendimento de qualidade, causando 

satisfação aos clientes e se fortalecendo perante a concorrência. 

 

Segundo McCarthy (1960), define como composto mercadológico:  

O conjunto de pontos de interesse para os quais as organizações devem 

estar atentas se desejam perseguir seus objetivos de marketing. O Mix de 

Marketing se divide em 4 Ps, que são formas de influências sobre os canais 

de comercialização e dos consumidores finais, que correspondem aos 4 Cs 

do cliente. 

 

Vendo isto, entendemos os 4P’s de marketing como: 



 

Produto: Cliente: tudo o que se refere ao produto ou serviço em si, como 

formulação física, características, produção, qualidade, marca, design, embalagem, 

etc.  

Preço: Custo: política de preços, descontos, e formas e prazos de 

pagamento; 

Praça: Conveniência: tarefas necessárias para apresentar o produto ou 

serviço ao consumidor, para que ele possa comprá-lo e consumi-lo, canais de 

distribuição, cobertura, variedades, locais, estoque, transporte. 

Promoção: Comunicação: todas as tarefas de comunicação que visam 

promover o consumo do produto ou serviço, promoção de vendas, publicidade, força 

de vendas, relações públicas, marketing direto, propaganda, etc. 

 

3.1.1 Publicidade 

 

Publicidade é o ramo profissional responsável pela criação da imagem de 

uma empresa ou produto. Os profissionais dessa área são encarregados da 

divulgação e imagem da empresa com o objetivo de ajudar no crescimento de 

maneira rápida, eficiente e lucrativa. 

A finalidade da publicidade é buscar em consumidores, clientes ou mercado 

captar a atenção, despertar o desejo e criar uma espécie de necessidade de 

aquisição de um produto ou serviço. 

Com o avanço da tecnologia e a chegada da Web 2.0 as formas de anunciar 

e ser visto se tornaram mais fáceis. Atualmente os sites, redes sociais, e até 

aplicativos, já são criados com um layout especial pensando no espaço publicitário. 

Com a WEB 2.0 ocorreu uma interação ainda maior entre o internauta e a 

rede através de anúncios inovadores e atrativos, onde os mesmos devido à 

constante inovação da tecnologia são melhorados a cada dia. Existem várias formas 

de se utilizar da publicidade na internet, desde um simples banner até hotsites 

completos. 

 

3.1.2 Necessidades, desejos e demanda 

 



Conhecer os desejos, demandas e necessidades dos consumidores sempre 

foi um dos principais objetivos do marketing e da publicidade, para posteriormente 

comercializar uma empresa ou produto, assim facilitando o processo de compra e 

venda. Entender o comportamento do consumidor é uma tarefa muito importante, 

pois os consumidores no mercado nada mais são do que indivíduos que compram 

ou adquirem produtos e serviços para consumo pessoal (KOTLER, 1997). 

No século XX, Abraham Maslow, apresentou uma teoria hierárquica das 

necessidades humanas representada na forma de uma pirâmide. Parte-se do 

princípio de que o ser humano tem necessidades comuns que são a força matriz de 

seu comportamento na direção da satisfação destas necessidades distintas em 5 

níveis (REGIS E PORTO, 2011). 

 

 

Figura 3 Pirâmide de Maslow 

 

1 Necessidades básicas ou fisiológicas: como alimento, água, vestuário, e 

sexo. Estão relacionadas diretamente com instintos mais primitivos de sobrevivência 

de forma mais direta. São como pré-requisitos para outras necessidades.  

2. Necessidades de segurança: como saúde e ordem social. De natureza 

mais social, relacionadas à proteção. Sua satisfação pressupõe estabilidade no ciclo 

de vida do sujeito.  



3. Necessidades sociais e de amor: como afeto, família, amizades e lazer. 

Relacionadas à vida em sociedade no convívio com outras pessoas. Também 

formadoras de um sentimento de identidade juntamente com as subsequentes.  

4. Necessidades de estima: como independência, respeito, igualdade e 

oportunidades. Relacionam-se com uma saúde subjetiva maior, boa autoestima e 

sentimento de utilidade para com o mundo.  

5. Necessidades de auto realização: compreensão das coisas e do mundo, 

conhecimento e dar sentido e ordem às coisas. São de natureza cognitiva, ligadas à 

auto realização e individuação. São sujeitas e diretamente influenciadas pelas 

demais necessidades. 

Para Kotler (1998) as demandas são desejos que têm como alvo produtos 

específicos e nos esforços que podem ser despendidos para sua aquisição. Desejos 

se tornam demandas quando aliados ao poder de compra dos sujeitos. As 

demandas, portanto surgem quando o indivíduo deseja algo e consegue vislumbrar 

uma forma de adquirir este objeto dentro do que ele entende por suas 

possibilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 O CRESCIMENTO DO MERCADO DE FASTFOOD 

 

4.1 Redes de Fastfood 

Nas últimas décadas o mercado de restaurantes fastfood teve grande 

expansão. Ainda no século XX era possível a presença deste tipo de restaurantes 

só nas grandes capitais ou centros urbanos. Essas redes acompanharam o 

progresso se espalhando por inúmeras cidades e todo o mundo. Segundo Schlosser 

(2001), os fastfoods estão presentes na cultura das sociedades pós-industriais e 

despertam nos consumidores desejos de consumo sendo cultuados pelas pessoas 

que se sentem confortáveis e a vontade para consumi-los a qualquer momento.  

De acordo com um levantamento feito pela Geofusion, em 2015, o número de 

restaurantes aumentou em 11% em relação a 2014. Neste período, foram 

registradas 630 lojas abertas e apenas 57 fechadas, apesar da crise econômica 

brasileira. A Geofusion considerou as lojas das redes Subway, McDonald’s, Burguer 

King, Bob’s, Spoleto, Habib’s, Giraffas, Pizza Hut e KFC para realização da 

pesquisa. Dos 5.336 restaurantes, 58% se concentra na região sudeste do Brasil, o 

nordeste ocupa a segunda posição, seguida do sul. 

É importante ressaltar que o McDonald’s ainda domina o mercado de fastfood 

no Brasil, tendo como grande concorrente o Subway. Em 2015 a Geofusion, 

contabilizou o Subway com a maior presença em todo o Brasil. Em 2015, foram 

abertas 354 novas unidades, ultrapassando 2 mil restaurantes, o que representa 

39% de todos os fastfood no país. O Subway, que sempre apresente campanhas de 

marketing voltadas a uma alimentação mais saudável (através do Slogan “Eat 

Fresh”), chegou a inaugurar uma loja por dia em média em 2012. O McDonald’s têm 

feito inúmeros esforços para não perder sua fatia do mercado e procura intensificar 

a abertura de novos restaurantes e de também vender opções mais saudáveis aos 

consumidores, possivelmente em resposta ao sucesso da rede Subway. 

Além de constante mudança no cardápio, devido a concorrência, o 

McDonald’s também trabalha com a questão de ocupação territorial. A rede de 

fastfood conta com uma equipe que mapeia os mercados em potencial e procura 

terrenos para suas lojas em pontos estratégicos aqui no Brasil. O trabalho desta 



equipe vai muito além de mapear shoppings, eles buscam grandes áreas de 

circulação na tentativa de mostrar-se presente em quase todos os cantos. 

4.1.1 A marca na internet 

Esforços para fortalecer a marca são essenciais no mercado de consumo 

contemporâneo. “Nessa sociedade, a marca passa a se apresentar como uma 

promessa indenitária, a partir da qual se pode definir a si mesmo e ao outro por 

consumir certos nomes e imagens de marca”. (FONTENELLE, 2007).  

Foco em mídias sociais, criação de aplicativos, cupons de descontos e 

promoções diárias, são estratégias da Web 2.0 utilizadas pelas grandes redes de 

fastfood. Há pouco tempo atrás, a comunicação era feita de um para todos, por 

exemplo, da TV para os telespectadores. Hoje em dia, podemos observar que a 

comunicação dessas redes é feita de forma diferente, a comunicação é 

personalizada. O McDonold’s ao criar uma campanha online, pensa no receptor e o 

mesmo pode interagir e ser visto pela empresa. 

Na campanha “É ou não é Big Mac?” é possível observar a interação do, 

McDonald’s, nas redes sociais. O restaurante criou uma enquete nas mídias sociais 

com a seguinte questão “Big Mac pode ter bacon?” A publicação totalizou mais de 

13 mil curtidas, 231 compartilhamentos e mais de 238 mil visualizações.  

 

Figura 4 - Campanha Mc Donalds no Facebook 

 

 



Segundo Thompson (1998):  

O desenvolvimento dos meios de comunicação cria novas formas de ação e 

de interação e novos tipos de interação sociais – formas que são bastante 

diferentes das que tinham prevalecido durante a maior parte da história 

humana. Ele faz surgir uma complexa reorganização de padrões de 

interação humana através do espaço e do tempo. 

Percebe-se que as mídias sociais são uma forma de comunicação de todos 

para todos. Todos são livres para falar e interagir com um conteúdo que desperte 

nele interesse ou identificação. A rede é um conjunto de novas e modernas 

tecnologias de comunicação, onde estas se apresentam de forma mais rápida, mais 

populares, o que agilizam a transmissão de informação.  

 Gabriel (2009 p.20) ressalta que:  

Mídias sociais são tecnologias e práticas que as pessoas usam para 

compartilhar conteúdo, opiniões, insights, experiências, perspectivas e 

multimídia. Ou seja, em outras palavras, Social Media consiste nos 

conteúdos gerados por redes sociais. 

4.1.2 Campanha de sucesso 

O McDonald’s sempre atento às necessidades dos seus clientes, viu que 

havia uma carência, devido a procedência de seus produtos e o impacto que esse 

material causava no meio ambiente. Foi assim que teve inicio a campanha “Além da 

Cozinha”, a marca buscava apresentar qualidade de seus produtos aos 

consumidores, então com o auxilio das redes sociais, a empresa decidiu mostrar 

cada passo da cadeia produtiva.  

Fizeram parte desta ação, comerciais de televisão e mídias online, anúncios 

impressos com destaque em revistas de ampla circulação e também a participação 

de formadores de opinião (digitais influencers). A seguir a demonstração de 

algumas peças da campanha. 



 

Figura 5: Anúncio Impresso - Carne. Fonte: http://www.ccsp.com.br/ultimas/62453/Alem-da-Cozinha 

 

 

Figura 6 Vídeo Além da Cozinha. Fonte: www.youtube.com 

 

 

http://www.ccsp.com.br/ultimas/62453/Alem-da-Cozinha
http://www.youtube.com/


 

Figura 7 Hotsite . Fonte: www.alemdacozinha.com.br 

 

A utilização dos conceitos da Web 2.0 foi primordial para a execução de 

sucesso desta campanha que une depoimentos de fornecedores, funcionários e 

clientes para falar com detalhes sobre seus produtos, desde a produção dos 

insumos, nos campos, granjas e hortas, até a entrega do produto na bandeja do 

consumidor. Estratégia usada nesta campanha foi conectar o cliente à marca, 

mostrando como tudo funciona, assim aproximando o cliente. 

 

 

 

  

http://www.alemdacozinha.com.br/


5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Com este estudo, foi possível observar a evolução da tecnologia e do 

consumo de informação. Grande parte desta mudança aconteceu por causa da 

internet. O marketing, por exemplo, evoluiu a forma de atrair e interagir com clientes, 

mas mantendo o antigo intuito, gerar vendas. Além disto, também foi possível 

observar a dificuldade que as grandes organizações passaram para aderir a estas 

novas ferramentas de comunicação. Entender como as grandes empresas se 

posicionam na era digital é primordial para o desenvolvimento dos atuais e futuros 

veículos de comunicação. 

Analisando o conteúdo postado nas mídias sociais das grandes Redes de 

FastFood, como, McDonald’s e Burguer King, foi possível notar que ambas se 

posicionam da mesma maneira, criando espaços de interação, com o objetivo de 

trabalhar totalmente com o público, e assim gerando vendas. É possível observar 

com um estudo comparativo, que as mídias destas organizações utilizam uma rotina 

de posts, contendo, divulgação de produtos, promoções, descontos e ações que 

geram apenas engajamento. O Facebook ainda é a principal plataforma de 

engajamento, seguido por Instagram e Twitter. O retorno obtido por essas empresas 

nas mídias socias é notável, então, é o investimento nesse tipo de veículo tem a 

possibilidade de ser cada vez maior. Mas o trabalho vai além das mídias sociais, 

para a execução bem feita de vendas por esses meios de comunicação, são 

utilizados todos os conceitos obtidos pela Web 2.0, com a utilização de aplicativos, 

hotsites, e propaganda em outras páginas da web. 

Conclui-se que as mídias sociais, estão revolucionando a forma de se 

relacionar com o consumidor. Atualmente grande parte da população encontra-se 

online, vendo esta sociedade conectada às empresas precisam se relacionar para 

que não haja perda de mercado. Realizar ações em mídias alternativas vai muito 

além de conquistar público e engajamento, estas atitudes fazem parte da nova 

forma de trabalhar com o marketing. Não existem dúvidas sobre a influência que as 

redes sociais exercem sobre a vida das pessoas e que estão em constante 

expansão, no meio social, mas também no meio empresarial.  
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