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RESUMO 

 

 

 

 A aplicabilidade das mídias sociais, na propaganda por meio das ferramentas 

digitais proporcionou a sociedade como o todo, a acessibilidade tanto ao 

entretenimento como na atrativa de influenciar no consumo dos produtos e serviços, 

com o objetivo de melhorar e fidelizar ainda mais seus clientes. Diante dessa 

percepção, o objetivo desse estudo foi compreender como as mídias sociais podem 

influenciar a propaganda em manter a fidelização e acreditação dos clientes e 

organizações. Quanto à metodologia, apresentou-se descritiva exploratória e de 

abordagem qualitativa por meio de revisão narrativa de literatura. No entanto conclui-

se que as mídias sociais na propaganda tem grande potencial facilitador de interagir 

diretamente com consumidor, possibilitando, além da socialização a acessibilidade 

por meio de aplicativos digitais para movimentar o comércio conforme os próprios 

desejos e satisfação, atingindo a fidelização e a credibilidade.  
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ABSTRACT 

 

The applicability of social media in advertising through digital tools has provided 
society as a whole, accessibility both to entertainment and in attracting influence on 
the consumption of products and services, with the aim of improving and further loyal 
customers. In view of this perception, the objective of this study was to understand 
how social media can influence advertising in maintaining the loyalty and 
accreditation of clients and organizations. As for the methodology, it was presented 
descriptive exploratory and qualitative approach through a narrative review of the 
literature. However, it is concluded that the social media in advertising has great 
potential to interact directly with consumers, making it possible, besides socialization, 
accessibility through digital applications to move commerce according to one's 
wishes and satisfaction, achieving loyalty and accreditation. 
 
 
 
 
 
Key-words: Social media; Advertising; Influence; Loyalty. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

          As mídias sociais são consideradas ferramentas de importante divulgação e 

propagação de vários seguimentos comerciais de produtos e negócios, onde a  

propaganda com toda sua dimensão, complementa e amplia esta divulgação na 

intenção  de captar novos clientes e até mesmo fidelizar determinado grupo. 

        Diante dessa abordagem, o estudo justifica-se que com o uso das mídias 

sociais a propaganda  tem se beneficiado positivamente por ter apresentado  grande 

crescimento na propagação e divulgação dos produtos fazendo com que os 

comércios interajam diretamente com o consumidor, possibilitando a fidelização na 

compra e na qualidade dos produtos ofertados. 

         Seguindo a problemática do estudo, de que forma as mídias sociais podem 

influenciar com a propaganda e manter a fidelização e satisfação dos clientes ? 

Nesse interim as mídias sociais se tornaram grandes canais de socialização e 

passaram a ser utilizadas também como ferramentas de negócio, facilitando assim a 

comunicação com os consumidores e comerciantes como um todo. 

         Quanto ao objetivo geral o estudo buscou-se compreender como as mídias 

sociais podem influenciar a propaganda em manter a fidelização e satisfação dos 

clientes e organizações. Os objetivos específicos foram identificar quais ferramentas 

de comunicação e propagandas são aplicadas pelas mídias sociais, sinalizar as 

estratégias consideradas influenciadoras aplicadas nas mídias sociais na tentativa 

de interagir diretamente com o consumidor na possibilidade de compra e descrever a 

visão positiva e negativa das mídias sociais na aplicabilidade da propaganda. 

            Para construção deste trabalho foi realizado um levantamento nas bases de 

dados o método de pesquisa qualitativa e descritiva, por meio de revisão de 

literatura e artigos publicados on-line. As buscas foram conduzidas por meio de o 

filtro em português no período que compreende os últimos 10 anos (2009 a 2019). 

As buscas foram realizadas por meio do acesso on-line no período de julho de 2019. 

            Os descritores para a pesquisa foram “mídias sociais”, “propaganda”, 

”comunicação” e “influência” separadamente ou em associação entre eles. Livros e 

artigos que apresentaram conteúdos de interesse também foram selecionados. 

 

 



 

 

10 

2. CAPÍTULO I: MÍDIAS SOCIAIS E A INFLUÊNCIA NA PROPAGANDA  

 

           As mídias sociais são vistas como grande canal de comunicação e de 

criação, utilizadas pelas empresas, com estratégias especificas para cada segmento 

em que se apresenta assim, o tema em questão, considera-se relevante por ser 

considerado atual, pois a mídia social encontra-se em constante crescimento junto 

ao marketing digital, evidenciado pelo grande crescimento de compras, que 

demonstra também a influência das mídias sociais sobre os consumidores. 

         Com o grande crescimento das mídias sociais, as empresas procuram se 

colocar em evidência e vender seus produtos de forma mais acessível, procurando, 

através da propaganda, captar novos clientes e até mesmo fidelizar determinado 

grupo. (CARVALHO, 2015) 

        De acordo com Fernandes (2014) a sociedade vive a era da tecnologia e, com 

isto, novas formas de comunicação e interação estão surgindo, visando aprimorar, 

cada vez mais, a utilização de produtos para saciar as mais diversas necessidades 

assim, nos últimos anos, as mídias sociais se tornaram grandes canais de 

socialização e passaram a ser utilizadas também como ferramentas de negócio, 

facilitando assim a comunicação com os consumidores. 

         Diante deste cenário, as empresas foram criando, aperfeiçoando e fomentando 

estratégias para oferecerem aos consumidores não só a divulgação dos produtos, 

como também a satisfação com os mesmos, bem como com os serviços prestados 

com isso, a sociedade vem constatando a importância das mídias sociais como meio 

de facilitar o acesso ao consumidor e também, como uma forma de fidelização da 

clientela que utiliza os serviços oferecidos. (GOMES, 2018) 

          Para conseguir a fidelização e acreditação do consumidor, as mídias sociais 

deve ter a grande capacidade de Influenciar a propagada se dedicando veemente a 

tais  peculiaridade a qual deve  incluir o uso adequado das redes sociais como um 

determinante na fidelização dos consumidores, onde as mesmas são consideradas 

influenciadoras relevantes na propagação do marketing (CARVALHO, 2015) 

           É notório que as mídias sociais tem grande potencialidade na mudança de 

comportamento e tomada de decisões nas pessoas por isso, o cuidado e atenção 

quanto a emitir um enunciado ou divulgar e expor alguma coisa deve ser fortemente 

evitado,  especificamente  propagação negativa e de influência enganosa.  



 

 

11 

         Assim, frente à percepção das mídias sociais em influenciar a propaganda 

Marques, (2018 p.11) descreve que:  

 
As mídias sociais tem grande potencial influenciador nas redes sociais 
impactando fortemente na propaganda e no  marketing  onde assumi um 
papel decisivo no momento da tomada de decisão do consumidor por 
determinado produto, pois a satisfação pela compra é partilhada para a rede 
de contatos de seguidores e fãs, que expõe nas plataformas digitais suas 
motivações e objetos de desejos A evolução da propaganda modernizou-se 
muito a integração dos meios de comunicação a qual sido têm propiciado ao 
indivíduo modificações comportamentais que se refletem nas relações 
comerciais, criando oportunidade para as organizações e  consumidores 
desempenharem novas formas de fazer negócio. 

 
 

          Assim “ao longo do tempo, a mídia sociais vem evoluindo tornando-se base 

para grandes transformações econômicas e sociais, assumindo um cenário global, 

tecnológico, social e ambiental especificamente no marketing e propagada ”. 

(TURCHI, 2018,p.150) 

            Com a evolução tecnológica, a integração dos meios de comunicação 

especificamente à propaganda, tornou-se cada vez mais necessário, pois na 

finalidade de atender as necessidades das pessoas, investir na praticidade conforme 

disponibilidade dos recursos tecnológicos, a melhor maneira de movimentar de 

maneira prática e atrativa a propagação de compra e venda de negócios é os  

aplicativos facilitadores a acessibilidade de propaganda de mídias sociais. 

         As mídias sociais são passivas de inúmeros aplicativos considerados principais 

provedores de comunicação entre uma pessoa e outra, onde tem a capacidade de 

expor e divulgar facilmente todas as informações de propaganda de uma 

organização, incluindo o mecanismo de vitrine digital. (GOMES, 2018) 

           Por ser considerada um disseminador financeiro eficiente, as mídias  sociais  

tem dado retorno satisfatório as organizações a qual os altos ganhos das empresas 

com propaganda  nas redes sociais fortalecendo  comunicação com o cliente que 

satisfeito com a sua compra, pode tornar-se um excelente parceiro e disseminador 

da empresa. (SOUSA, AZEVEDO, 2010) 

         Realizar um bom trabalho, divulgar as informações corretas pertinentes aos 

produtos, não trabalhar com propaganda enganosa de índole duvidosa ajuda a evitar 

a colocar o empreendimento website todo em risco evitando também, a 

desarticulação da marca e de todo o desenvolvimento do marketing digital. 
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          As mídias socais ganhou espaço e se desenvolveu com todos os avanços, 

viabilizando a comunicação e divulgação de tudo o que deseja vender e comprar, 

onde inicialmente era utilizadas apenas como lazer e entretenimento, as mídias 

sociais  evoluíram e na atualidade mostra sua grandiosidade e importância na vida 

das pessoas. (TURCHI, 2018) 

           Pra melhor entendimento do é mídia social o autor Postgrain, (2018, p 50) 

definiu que: 

Mídias sociais como um grupo de aplicações para Internet construídas com 
base nos fundamentos ideológicos e tecnológicos da Web 2.0, e que 
permitem a criação e troca de Conteúdo Gerado pelo Utilizador (UCG), em 
resumo, mídia social é um local da internet onde compartilhamos 
informações, como o Twitter, por exemplo. Logo, o Facebook poderia ser 
considerado uma mídia social? Sim, porque toda rede social é uma mídia 

social. 
 

             Assim entende-se que as mídias sociais veiculam os ambientes a diversos 

tipos de público que procura consumir informações, serviços e produtos, trazendo 

inovação e novos moldes de serviços para grandes empresas, tornando-se uma 

ferramenta poderosa de comunicação e publicidade, mudando hábitos, costumes e 

comportamento de vida. 

            Com mudanças constantes nessas mídias, a sociedade se torna mais 

participativa, com aplicativos que facilitam os relacionamentos e conectando 

milhares de pessoas, possibilitando não só acesso a informação, mas também 

dando a capacidade de produzir a mesma. (MARQUES, 2018) 

           Com grande frequência surge um novo termo relacionado à internet bem 

como também, as mídias sociais, onde muitas vezes acompanhar todas as 

novidades e saber seus significados, torna muitas vezes impossível, onde o poder 

influenciador da propaganda muitas vezes apresenta-se mais difícil. 

            Assim, na finalidade de publicar  apenas fotos e apresentar o entretenimento 

digital, as mídias sociais se insere como a principal porta de entrada  em  influenciar 

a propaganda com as mais diversas funções de acessibilidade de informação que 

atende as necessidade e os desejos dos consumidores. (POSTGRAIN, 2018) 

          Diante dessa percepção nota-se que as mídias sociais tem assumido um 

papel universal para o crescimento econômico das organizações, onde fidelização 

de clientes e consumidores tem sinto um dos pontos determinante na corrida contra 

a competitividade do comércio como o todo. (BRITO, 2017) 
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           Quando as organizações conseguem conquistar ou fidelizar o consumidor, 

isso sinaliza que a mesma está usando de modo correto à estratégia de propaganda  

digital nas mídias sociais, contribuindo fielmente para satisfação e fidelização dos 

seus clientes posicionando-se como referência no ambiente virtual. (GOMES, 2018) 

           No entanto as organizações devem ter em mente que as mídias sociais 

devem ser aproveitadas de modo que venha somar positivamente nos negócios e 

serviços e que as postagem na pagina digital devem está coerente e concernente 

com o que está sendo divulgado sem indeferir nos direitos e deveres do consumidor  

contribuindo assim cada vez mais  na conquista e na fidelização dos cliente e  

consumidores evidenciando assim, como as mídias sociais  influência fortemente a 

propaganda. (SOUSA, AZEVEDO, 2010) 

             As mídias socais é considerado uma grande influenciadora na comunicação 

e propaganda, pois o mecanismo organizacional ético e disciplinar de exposição e 

propagação são levado a sério até mesmo fatores relacionado ao fluxo de 

comunicação e movimentação de bens de consumo é avaliado para melhor 

seguridade do consumidor. 
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3. CAPÍTULO II: FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO E PROPAGANDAS 

APLICADAS PELAS MÍDIAS SOCIAIS 

 
          Na atrativa o de alcançar o maior número de publico/consumidor e conquistar 

novos clientes, as organizações buscam através das mídias, aplicar por meio da 

propaganda, estratégias de promoção e divulgação de produtos e serviços, que 

dependendo do segmento, as empresas utilizam-se das ferramentas que as mídias 

sociais oferecem para contato com seus clientes em potencial, para de forma 

perspicaz introduzir a mensagem publicitária.  

         Nota-se que as mídias, sociais por meio dos  aplicativos remetem a interação, 

trato social, ligando  pessoas a pessoas, através de aplicativos de redes sóciais 

como: twitter, Orkut, blogs, youtube, linkedin e facebook na atrativa de interagir, 

divulgar e publicar inúmeras informações  simultaneamente, abaixo exemplo de uma 

rede social facebook muito usada pelas pessoas considera uma ferramenta de 

comunicação e propagandas muito aplicadas pelas mídias sociais. (Figura 1) 

 

 

 
 

Figura: Redes sociais facebook 

Fonte: Site oficial Facebook, do próprio autor da pesquisa. 
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         De acordo com  Santos (2018) o facebook é uma das redes sociais que mais 

tem crescido nos últimos tempos, ele conecta as pessoas e não mais tem sido visto 

somente como de uso exclusivo de jovens da nova geração assim as empresas tem 

utilizado este canal de compartilhamento e divulgação de seus negócios.  

Com a grande quantidade de usuários nas redes sociais as empresas passaram a 

frequentar, também, essa ferramenta como forma de interagir, incitar, incentivar o 

consumidor a desejar os produtos e serviços ali disponíveis a um simples clique. 

        Muitas empresas criam perfis nessas redes e fazem uso dessa ferramenta para 

divulgar, influenciar e obter feedbacks dos seus produtos e serviços, com o objetivo 

de melhorar e fidelizar ainda mais seus clientes assim o uso das redes sociais tende 

a crescer cada vez mais para suprir as necessidades das pessoas (CARVALHO, 

2015) 

          Tais ferramentas de comunicação e propagandas aplicadas pelas mídias 

sociais divulgação pela internet proporciona as mesmas, a chance de se aproximar 

do público, de maneira mais pessoal e afetiva, conhecendo suas preferências, 

interesses e criando a fidelização do cliente. (GABRIEL, 2018) 

        Assim, “as mídias sociais são vistas como grande canal de comunicação e de 

criação, utilizadas pelas empresas, com estratégias especificas para cada segmento 

em que se apresenta”. (DINO, 2018, p.44) 

Além de poder adicionar fotos e marcar seus amigos e familiares em fotos, a rede 

também disponibiliza para o usuário a realização de check-ins em locais públicos 

como restaurantes, shoppings, lojas e etc, muitos deles utilizados para dar acesso 

as redes wi-fi desses locais.  

         Ainda não se deve  deixar de citar que tal ferramenta, permite que o usuário 

utilize seus dados na mesma plaforma para fazer conexão em outros sites, onde o 

Facebook tem várias vantagens em potencial sobre as outras redes sociais ou 

outros modos de comunicação considerado tão  popular entre as pessoas, inclusive 

em lugares de difícil acesso incluindo zona rural, cuja facilidade de acesso é uma 

realidade, podendo ser definida como um serviço, plataforma ou área on-line 

exclusiva em que a comunicação social e / ou as relações sociais podem ser 

estabelecidas e os indivíduos compartilham informações intensamente. (BRITO, 

2017) 
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           Nota-se que nos últimos anos, as mídias sociais ganharam destaque como 

estratégia de marketing, principalmente na divulgação de produtos e no 

relacionamento com mercado contribuindo assim para diferentes objetivos de 

marketing e propaganda incluindo a expansão do conhecimento sobre as reias 

necessidades dos consumidores (FERNANDES, 2014) 

         As ferramentas de comunicação e propagandas aplicadas pelas mídias sociais 

possibilita reduzir custos na promoção de produtos e campanhas em propaganda 

pelas mídias sociais permitindo segmentar os clientes e fazer campanhas de 

marketing dirigidas para determinados interesses. (DINO, 2018) 

         Conforme estatísticas de acessibilidade a incidência evidenciou que  as redes 

sociais já acumula mais de 1 bilhão de contas ativas espalhadas por todo o mundo, 

onde esse fato aumenta a importância de se fazer presente nas mídias  sociais 

veiculando mais acesso e investimentos por parte das organizações. (GABRIEL, 

2018) 

         Aplicar ferramentas que possibilita  atrair  e gerar identificação com a marca 

nas mídias  sociais, compreende toda a movimentação de bens de serviços na 

plataforma digital incluindo, desde a avaliação do desempenho da pagina da website 

especificamente pelos comentários dos cliente e consumidores. (BRITO, 2017) 

       Diante da vasta possibilidade de acessibilidade digital, a inovação é a 

ferramenta estratégica mais oportuna a se interessar  para se manter ativo nas 

mídias sociais na propagação da marca das organizações a qual as redes sociais é 

uma inovação tecnológica e que constantemente  dever ser inseridos novidade de 

entretenimento com mais atratividade  a ser explorada  incluindo tendências 

atualizadas integrada principalmente a atender  as necessidades e os desejos do 

consumidor . (POSTGRAIN, 2018) 

          A inovação é compreendida por combinações de recursos que geram novos 

produtos, novos processos, novos mercados, novas formas de organização e novos 

materiais, onde a  inovação é bastante utilizado no contexto empresarial, ambiental 

ou mesmo econômico. (FERNANDES, 2018) 

          O ato de inovar significa a necessidade de criar caminhos ou estratégias 

diferentes, aos habituais meios, para atingir determinado objetivo  incluindo o de 

reinventar por meios de  ideias, processos, ferramentas ou serviços importantes para 
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competividade, na propagação da marca e reconhecimento no mercado. (BRITO, 

2017) 

  Com o desenvolvimento da internet e o crescimento das redes sociais, a 

necessidade de planejamento para um sucesso indiscutível, é fundamental, pois é 

impossível buscar posicionamento no mercado sem o uso das mídias  sociais sendo 

que, através delas, além de poderem interagir com o público, as empresas usam 

suas ferramentas para buscar estratégias de planejamento, captação de novos 

clientes e fidelidade. (CARVALHO, 2015) 

             Assim, com a atual tendência em utilizar sistemas de inovação incluindo a 

inovação tecnológica é que as empresas devem aproveitar as oportunidade e 

procurar investir em tais recursos viabilizando estratégias adequadas conforme as 

exigências do mercado e principalmente dos clientes e consumidores. (DINO, 2018) 

           As ferramentas utilizadas pelas  mídias sociais no meio digital se diversifica 

devido as possibilidades dos avanços tecnológicos que disponibilizam inúmeras 

plataformas de acessibilidade digital proporcionando  para o empreendedor  a 

oportunidade de inovar e criar alternativas atrativas para o consumidor. (GABRIEL, 

2018) 

        Diante das tendências de inovação as organizações podem centralizar no 

melhoramento  na definição da loja, sinalizando por exemplo o que realmente sua 

marca atende no ramo de seguimento econômico, podendo ainda melhorar o  

sistema de gerenciamento de pedidos da website disponíveis no mercado, utilizando 

um cadastro previamente montado pelo usuário, abrindo mais franquias com aliança 

com outras empresas, onde essas estratégias torna-se bastante suscetível a 

otimização do negócio 
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4. CAPÍTULO III: ESTRATÉGIAS INFLUENCIADORAS APLICADAS NAS MÍDIAS 

SOCIAIS 

 

         Colocar condições e situações adequadas conforme o perfil necessário e 

atrativo para o cliente e consumidores é uma estratégia inteligente e considerada 

conscientes das adequações exigida no comércio e das obrigatoriedades do direito 

do consumidor diante das mídias sociais 

        As mídias sociais expõem a empresa a riscos podendo coloca-la em situações 

perigosas, portanto, todo cuidado é pouco no ambiente virtual, pois uma divulgação 

errada compartilhada na hora errada pode colocar todo o empreendimento a perder, 

correndo o risco de nunca mais poder se reerguer no período a logo prazo tendo 

sempre em mente que o perfil da pagina digital é um espelho da sua empresa. 

(SOUSA, AZEVEDO, 2010) 

          As redes sociais é um divisor de águas no mundo dos negócios, 

oportunizando as organizações a terem um contato bidirecional com seus clientes 

que tem um canal aberto para opinar sobre produtos/serviços, movimentar comércio 

e negócios. (POSTGRAIN, 2018) 

          Além de divulgar os negócios e serviços a mídia sociais possibilita que as 

empresas usuárias da propaganda  digital proporcione aos clientes e consumidores  

a possibilidade de avaliar e até mesmo discutir por meio de comentários nas 

plataformas disponíveis na pagina digital.    

           “O usuário/consumidor das mídias  sociais espera da organização um canal 

aberto para seus comentários, sugestões e críticas e, acima de tudo, que a sua 

opinião seja respeitada e aceita” (ROCHA,  ALVES, 2010, p.222) 

          Os comentários e opiniões dos usuários diretamente nas plataformas digitais  

pode influenciar de forma positiva direta nas  opiniões dos produtos ou dos serviços 

prestados, onde as  mídias sociais nessa percepção, garante a empresa que souber 

dialogar com o cliente, um espaço gigantesco para expandir os negócios no 

marketing e propagada digital. 

          Com a adoção do diálogo nas plataformas digitais nota-se que essa  

estratégias influenciadoras aplicadas nas mídias sociais permite as organizações ter  

a oportunidade de falar com o cliente  na tentativa de entender e saber  como está o 
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desempenho dos serviços e negócio no marketing da propaganda digital por  meio 

das redes sociais. (SOUSA, AZEVEDO, 2010) 

         “As mídias sociais permitem por meio de ferramentas estratégicas de 

monitoramento de avaliação do desempenho das páginas, onde é possível analisar 

se os conteúdos postados estão captando e despertando o interesse dos usuários”. 

(POSTGRAIN, 2018, p.11) 

          As empresas necessitam estar inseridas nas mídias sociais estreitando o 

contato direto com seus clientes de forma estratégica, onde mostram a sua 

capacidade de inovação e, por mensurar de forma rápida, os impactos causados no 

consumidor. (DINO, 2018) 

           “A forma que as empresas tem se relacionado com o consumidor através das 

mídias  sociais tem sido um desafio, pois existe a percepção da necessidade de agir 

neste ambiente para atender aos anseios do cliente sem expor de forma negativada” 

(GABRIEL, 2018, p.45) 

            Diante dessa percepção nota-se que a prática das redes sociais tem 

assumido um papel universal para o crescimento econômico na empresa, onde 

fidelização de clientes e consumidores tem sinto um dos pontos determinante na 

corrida contra a competitividade das organizações. (CASTRO, 2012) 

           Quando a organização consegue conquistar ou fidelizar o consumidor, isso 

sinaliza que a mesma está usando de modo correto à estratégia de propaganda  

digital nas mídias  sociais, contribuindo fielmente para acreditação e fidelização dos 

seus clientes posicionando-se como referência no ambiente virtual. . (CARVALHO, 

2015) 

          As empresas devem ter em mente que as mídias sociais devem ser 

aproveitadas de modo que venha somar positivamente nos negócios e serviços e 

que as postagem na pagina digital devem está coerente e concernente com o que 

está sendo divulgado sem indeferir nos direitos e deveres do consumidor  

contribuindo assim cada vez mais  na conquista e na fidelização dos cliente e  

consumidores. (TURCHI, 2018) 

          Criar valores é apresentar os benefícios, despertando desejo pelo produto, 

onde, para isso, se faz necessário entender as necessidades, elaborar estratégias, 

construir relacionamentos e capturar valor a qual o processo social pelo qual se cria 
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valor e se constrói relacionamentos baseados em trocas. (SOUSA, AZEVEDO, 

2010) 

       As estratégias influenciadoras aplicadas nas mídias sociais define-se como uma 

atrativa  no processos de criação da comunicação na propaganda  viabilizando a 

entrega e a troca de ofertas que motiva o valor aos clientes, consumidores, parceiros 

e a sociedade como um todo. (CASTRO, 2012) 

           As estratégias influenciadoras interferem no comportamento do consumidor 

pelas atividades mentais e emocionais realizadas na seleção, compra e uso de 

produtos/ serviços para a satisfação de necessidades e desejos, uma vez que o 

propósito da propaganda centra-se em atender e satisfazer às necessidades e aos 

desejos dos consumidores, torna-se fundamental conhecer o comportamento de 

compra e da necessidade de  consumo. (TURCHI, 2018) 

           As mídias sociais utiliza  uma série de técnicas, práticas e estratégias que 

tem como objetivo principal agregar valor à marcas e produtos atribuindo maior 

importância para seu público-alvo  tendo como  propósito  na propaganda  e no 

marketing  atender e satisfazer às necessidades e aos desejos dos consumidores, 

torna-se fundamental conhecer o seu comportamento de compra. (GABRIEL, 2018) 

           Diante dessa percepção muitas  organizações  tem investido na propaganda 

e publicidade que por sua vez, divulga o produto para o consumidor e esse, logo ao 

adquirir o produto através das mídias sociais, que além  de consumir tem a 

oportunidade de avaliá-lo podendo ainda  influenciar na decisão de compra de 

outros consumidores como também aponta qualidades ou defeitos para aquele que 

está colocando o produto no mercado. (BRITO, 2017) 

            Identificando  o público alvo e de que forma atingi-lo, marcas usam as mídias 

sociais para sobressair no mercado, se tornando mais atrativos através da 

divulgação de seus produtos online, onde  uma vez publicada positivamente, o 

determinado produto tem grande probabilidade de alcançar maior números de 

visualizações e consequentemente solicitações de pedidos para compra e venda 

(FERNANDES, 2018) 

             As estratégias das mídias sociais visa focar em métodos essenciais de 

diferenciação, competitividade e crescimento em um número cada vez maior de 

negócios, que conforme Santos (2018) a adoção de estratégias e práticas inovativas 

nas empresas está estreitamente associada à busca de diferenciações capazes de 
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produzir produtos e serviços para o mercado que gerem vantagens competitivas 

sustentáveis em relação a seus competidores e que diante da chamada “era das 

incertezas”, que é provocada por mudanças rápidas e dinâmicas  exige-se cada vez 

mais das organizações  a capacidade de lidar com a imprevisibilidade, 

descontinuidade e instabilidade em todos os setores de atividade principalmente das 

mídias sociais  

          Assim, a estratégias aplicadas nas mídias sociais, são ferramentas 

fundamentais e estruturais importantes para conquistar a fidelização do consumidor, 

pois tais estratégias se infundem por medicas e interfases intelectuais 

administrativas e resolutivas na tentativa de acompanhar a velocidade  dos avanços 

tecnológicos sem por em risco qualquer condição financeira e lucrativa da 

organização. (BRITO, 2017) 

          A mídia social dispõe-se do marketing e da propaganda por estratégias 

distintas, mas com um mesmo objetivo final, que é de conquista seus clientes como 

uma das estratégias permanente que  viabiliza manter a fidelização do consumidor 

sempre ativa, para que em futuras movimentação de compra e negócio, o 

consumidor tenha a confiabilidade de ser um multiplicador, voltado estritamente para 

propagar  por meio das redes sociais o lado positivo em ser usuário  satisfeito com 

os serviços digitais. (ROCHA,  ALVES, 2010) 

         O a mídias socais é um mediador de estratégias, pois sem elas o e-

commerce,  não poderá desenvolver e apresentar o material atribuído às 

necessidades do consumidor, sendo um potencializado no desenvolvimento das 

exposições de marketing durante campanhas nas plataformas digitais.  

       Antes de qualquer estratégia de marketing e propaganda é importante levar em 

conta a conjuntura tecnológica envolvida, pela qual fará um grande diferencial 

incluindo a qualidade e o potencial de satisfação do cliente, pois assim facilitará na 

aplicação de investimento  para melhor atender  o público alvo.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
         Diante do tema apresentado foi possível compreender que as mídias sociais na 

propaganda tem grande potencial facilitador de interagir diretamente com 

consumidor possibilitando, além da socialização acessibilidade por meio de 

aplicativos digitais de movimentar o comercio conforme os próprios desejos e 

satisfação, viabilizando atingir a fidelização e satisfação.  

         As ferramentas de comunicação e propaganda aplicadas pelas mídias sociais, 

são considerada um mediador que  torna cada vez mais os usuários e consumidores 

mais participativo, pois os  aplicativos sociais como  Facebook e Instagram 

influenciam a vida e o cotidiano de milhões de usuários diariamente, por ser 

considerados um facilitador social de  relacionamentos conectando milhares de 

pessoas simultaneamente, possibilitando não só acesso a informação, mas também 

de acessibilidade  ao consumo de maneira mais prática e de propagação rápida. 

         Ainda é de relevância que as estratégias aplicadas na mídia social são 

consideradas influenciadoras, pois ocasiona grande impacto na tentativa de interagir 

diretamente com o consumidor especificamente na tomada de decisões que viabiliza 

maior interesse pelo consumo, induzido pela atratividade das mídias sociais. 

        Contudo, as mídias sociais  tem a propaganda como um instrumento de marca 

que possibilita criar uma relação como o publico de modo direto, que viabiliza 

atender  aos clientes e usuário de modo satisfatório, a qual na tentativa de suprir as 

necessidades da vida moderna  a organização cada vez mais tende a investir no uso 

das mídias  sociais na finalidade de acompanhar a evolução tecnológica e se manter 

ativo no comercio 
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