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RESUMO 

 
O presente trabalho pretende compreender a utilização da co-criação como 
estratégia de comunicação na gestão de marcas. O estudo da estrutura das redes 
sociais e da gestão de marca foi utilizado como suporte para uma reflexão acerca do 
tema. Para tanto, foram selecionados estudos que compuseram o referencial teórico, 
dentre os quais se destacou os estudos de Recuero (2009), Bertolini e Bravo (2001), 
Aaker (1998), Kotler (2000) e Sampaio (1999). A pesquisa é exploratória, de cunho 
qualitativo e a metodologia empregada foi a netnografia seguida de análise dos 
eventos da campanha. A empresa Gafisa foi escolhida pelo pioneirismo em sua 
categoria no desenvolvimento de uma comunicação focada na colaboração de 
ideias. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

As formas tradicionais de gestão de marca estão sofrendo alterações. Isso 

devido às transformações ocorridas no capitalismo, na abertura dos mercados 

internacionais e, principalmente, na forma como as novas tecnologias têm 

modificado a maneira como as pessoas vivem. Hoje em dia elas trabalham, 

relacionam-se e compram de uma forma muito mais integrada com outras pessoas e 

marcas. É um cenário ainda novo e que as empresas estão tentando se adaptar 

para não perder espaço. 

Com as possibilidades que os avanços tecnológicos proporcionaram, os 

anunciantes vêm sendo desafiados a implementar estratégias para atingir um 

público cada vez mais exigente e, ao mesmo tempo, disperso pelas inúmeras ofertas 

de produtos e diversos canais de comunicação. A globalização dos mercados 

resultou num incremento da concorrência entre diversas empresas do mundo inteiro. 

Os canais de comunicação de antigamente eram bem definidos e claros, e hoje 

assumem diversas formas. Existem múltiplos pontos de contato com o consumidor, 

e desenvolver um plano que insira as marcas dentro do cotidiano do cliente é um 

dos desafios de um plano de comunicação na gestão de marca.   

Sempre que há uma mudança no comportamento do consumidor, o marketing 

precisa evoluir para conseguir atender às novas demandas. Hoje, um plano de 

marca tem como objetivo diferenciar marcas e produtos. Apenas comunicar as 

qualidades e diferenciais de produtos já não é o bastante para este público. O poder 

da marca está na sua habilidade de influenciar o comportamento na hora da compra. 

É necessário, então, criar uma relação afetiva entre empresa e público, para gerar 

preferência, fidelização, e, se possível, que o público seja um multiplicador da 

própria marca. 

Por isso, dentro de um plano de gestão de marca, passa a ser fundamental 

incluir as plataformas sociais como um dos canais de comunicação com o público. 

Hoje o consumidor passa mais tempo dentro de redes sociais do que de sites 

normais. O tempo médio diário de navegação dentro do Facebook é de 37 minutos1. 

                                                        
1 Segundo pesquisa realisada pela ComScore e acessada em: 
http://www.smartis.com.br/2011/09/estudo‐revela‐que‐908‐dos‐usuarios‐brasileiros‐
acessam‐as‐redes‐sociais/ 



Aproximadamente 90%2 dos usuários de internet brasileiros frequentam alguma rede 

social. É nesse espaço social que os usuários conversam, consomem e geram 

conteúdo, criam e disseminam ideias, compartilham e consomem experiências. É 

um espaço com melhor potencial de se criar um vínculo afetivo com os 

consumidores. 

Nesse cenário, alternativas vêm sem exploradas pelo mercado anunciante, 

entre elas a co-criação de produtos, de comunicação e de conteúdo. Segundo a 

pesquisa Social Media Around the World, 43% dos usuários de redes sociais querem 

participar ativamente na criação e desenvolvimento de produtos da marca. As 

oportunidades de interação seduzem e realçam o envolvimento com as marcas que 

possibilitam a participação de seus públicos, potencializando o conceito de co-

criação de experiências como recurso valioso de valor para a marca. Durante o 

processo, ambos são colaboradores e competidores: colaboradores na criação de 

valor e competidores pela extração de valor econômico na transação. (PRAHALAD, 

RAMASWAMY, 2004). 

Desse modo, o presente trabalho possui como tema a utilização da co-criação 

com o objetivo de fortalecer o relacionamento entre a marca e seus clientes nas 

redes sociais. Ele tem como corpus o caso Ideias Gafisa, uma campanha 

desenvolvida pela construtora Gafisa para inserção da marca nas redes sociais, 

entendendo como objeto de estudo as práticas da empresa na aplicação da co-

criação em sua estratégia de comunicação na gestão da marca. A partir do 

acompanhamento das linhas de comunicação no setor da construção civil no Brasil, 

o caso a ser analisado mostrou-se como um divisor nas estratégias aplicadas na 
comunicação de marcas. Nenhuma outra empresa do setor havia se apropriado da 

estratégia de co-criação com tanta amplitude quanto a Gafisa, o que estimulou o 

estudo do caso em um trabalho acadêmico. 

A escolha desse tema se justifica pela importância atribuída ao caso, por 

utilizar as redes sociais como uma plataforma de comunicação inovadora no 

mercado brasileiro. A partir de um levantamento de campanhas no setor da 

construção civil, identificou-se Ideias Gafisa como um marco na estratégia de 

comunicação em redes sociais. Isso devido à profundidade das interações 

                                                        
2 Segundo pesquisa realisada pela ComScore e acessada em: 
http://www.smartis.com.br/2011/09/estudo‐revela‐que‐908‐dos‐usuarios‐brasileiros‐
acessam‐as‐redes‐sociais/ 



permitidas aos clientes. Eles puderam sugerir ideias para desenvolver o 

empreendimento de forma personalizada. É o primeiro projeto desse tipo no ramo da 

construção cívil, um dos mais importantes ramos da economia brasileira. Muitas 

empresas usam a estratégia de co-criação como fator para agregar valor à marca, 

porém o pioneirismo do projeto da Gafisa valida o presente estudo. Também se 

justifica pelo interesse do autor, que trabalha com comunicação e redes sociais há 5 

anos e participou de projetos para empresas como Olympikus, Ambev e Banrisul, 

contribuindo no argumento de que o caso Ideias Gafisa definiu novos parâmetros de 

gestão de marcas nas redes sociais. 

O problema que norteou este trabalho foi descobrir como a Gafisa se 

relacionou nas plataformas digitais com seus clientes durante este projeto, e se ela 

conseguiu implementar uma campanha que se baseia na co-criação  utilizando 

tecnologias digitais. Para tal, foi definido como objetivo geral desse trabalho 

identificar a estratégia da Gafisa de comunicação com vias à interação, e qual a 

repercurssão com base nos acessos e interações nas redes utilizadas. A partir 

disso, foram estruturados os seguintes objetivos específicos:  

1) Estudar os relacionamentos e conexões em redes sociais;  

2) Analisar as novas estratégias de gestão de marca;  

3) Analisar as redes sociais utilizadas pela marca;  

4) Estudar as formas de interação disponibilizadas pela marca nas redes 

sociais. 

Para o desenvolvimento deste trabalho foi realizado um estudo de caso. Essa 

metodologia se caracteriza por ser uma intensiva análise empírica sobre um 

fenômeno contemporâneo da vida real. É preciso coletar evidências para serem 

feitas análises do caso. Foram utilizadas as seguintes fontes para realização deste 

trabalho: documentos e observação direta. 

O presente trabalho foi dividido em 3 capítulos a partir da Introdução: A 

Estrutura das Redes Sociais, A Gestão de Marcas e Análise da Idéias Gafisa. Na 

primeira parte são trabalhados os elementos básicos que formam uma rede social. 

Após são estudadas as conexões e laços que se formam a partir dos 

relacionamentos desenvolvidos, pois é a partir disso que as marcas vão interagir 

com o consumidor. Para isso, esse estudo apoiou-se no referencial teórico de 

Raquel Recuero (2009) e Bertolini e Bravo (2001), também sendo utilizado 

conteúdos de Oeiras e Rocha (2000), Donath e Boyd (2004), Boyd e Ellison (2007) e 



Braga (2009). 

Na segunda parte são estudadas as novas estratégias de marketing para 

Gestão de Marcas. O conceito de marca é introduzido com base nas afirmações de 

Aaker (1998), Kotler (2000), Sampaio (1999) e Kapferer (2003). Após, é analisado 

como as mudanças no comportamento dos consumidores na sociedade moderna 

estão transformando o processo de gestão de marca, e quais as novas estratégias 

do marketing para conseguir agregar valor às marcas. Para isso, são citados os 

autores Aaker e Joachimsthaler (2004), Gale e Wood (1996), Ries e Ries (1998), 

Doyle (1990) e Kotler (1999). Já Gabriel (2010), Tapscot e Williams (2007), Payne, 

Storbacka e Frow (2007) e Bruner (1998) são usados como referência bibliográfica 

para abordar o estudo de caso da gestão da marca em redes sociais. 

Na última parte do trabalho, é apresentada a metodologia de estudo, e análise 

da campanha Ideias Gafisa. Primeiro é analisada a história da marca, para verificar 

a sua identidade e posicionamento. Depois, vemos como a marca vem atuando 

dentro das redes sociais, e que tipos de ações estão sendo propostas. E para 

finalizar é estudada a campanha Ideias Gafisa, analisando as formas de contato com 

o usuário dentro do projeto. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



2. A ESTRUTURA DAS REDES SOCIAIS  
 

A partir da análise dos elementos que compõem uma rede social, de como 

ocorre  as interações e de que maneira uma informação se propaga nas redes, será 

possível analisar como o marketing se apropria destas interações para disseminar o 

conteúdo de uma marca. No presente capítulo, definiremos o que são redes sociais, 

bem como seus atores e conexões, e a importância do capital social nas interações 

dos mesmos. 

2.1 Redes Sociais 
Apesar do conceito de redes sociais não ser novo e de não ser um fenômeno 

exclusivamente digital, é com o advento da internet que a formação deste tipo de 

rede ganha proporções gigantescas: no Brasil, segundo pesquisa da ComScore3, 

90,8% dos usuários de internet participam de pelo menos uma rede social. As redes 

sociais com maior acesso no país, segundo o mesmo estudo, são o Orkut com 35,7 

milhões de usuários; o Facebook com 24 milhões de usuários; o Windows Live com 

14 milhões de usuários e o Twitter com 12 milhões de usuários. Esses dados nos 

mostram a importância dessas redes hoje e como elas se infiltraram no cotidiano 

dos usuários. 

Como reflexo do uso crescente das redes sociais pelos brasileiros, de acordo 

com um levantamento realizado pela Forrester Research4 em parceria com a 

Shop.org5, cerca de 72% das empresas do varejo planejam aumentar seus 

invetimentos em marketing nas redes sociais este ano. Além disso, ainda segundo 

este estudo, 18% dessas empresas acreditam que as redes sociais estão entre os 

principais canais para conquistar novos clientes, o que demonstra que estão 

conscientes da importância das redes sociais para seus negócios. 

No figura abaixo é possível visualizar uma tabela com a ordem cronológica da 

criação das redes sociais que ajuda na compreensão de como as redes vão 

evoluindo ao longo do tempo. 
                                                        
3 ComScore é uma multinacional especializada em métricas na internet. http://www.comscore.com/ - 
Acessado em: 22 de Outubro de 2011. 
4 Forrester Research é uma empresa de pesquisa de tecnologia e mercado. http://www.forrester.com/ ‐ 
Acessado em: 22 de Outubro de 2011. 
5 Shop.org é uma divisão da National Retail Federation. http://www.shop.org/  ‐ Acessado em 18 de 
Outubro de 2011. 



 

 
Figura 1 – A Historia das Mídias Sociais – Disponível em http://www.midiassociais.net/2010/11/a-historia-

das-midias-sociais/ 

 

As principais redes sociais hoje são: 



1) Facebook:  é a principal rede social do momento, em que os usuários 

criam perfis com fotos, informações e interesses pessoais, na qual é possível 

enviar mensagens públicas e privadas com seus amigos ou outros 

participantes do grupo. É gratuita. 

 O diferencial do Facebook é o espaço fornecido para que as marcas 

tenham páginas e aplicativos especialmente desenvolvidos, que oferecem 

uma interação com as informações e conteúdos dos usuários como nenhuma 

outra rede. 

2) Google+: Pronunciado como Google Plus, é uma rede social em 

desenvolvimento que veio para competir com o Facebook. É um subproduto 

do Google que promete uma alta integração entre os usuários e todos os 

serviços oferecidos gratuitamente pela empresa, como ferramentas de e-mail, 

buscas, vídeo e outros. 

 Apesar da alta repercussão em seu lançamento, ainda não atingiu o 

status esperado e o número de usuários ativos caiu 60%, segundo pesquisa 

da Chitika Insights6. Assim como o Facebook, permite  que os usuários criem 

perfis com fotos, informações e interesses pessoais, na qual é possível 

compartilhar mensagens públicas e privadas com seus amigos ou outros 

participantes do Google+.  

3) Twitter: é uma rede social muito simples, seu o objetivo é a troca de 

mensagens entre pessoas. Os usuários podem enviar mensagens para seus 

seguidores (followers) e receber atualizações de quem você segue (following) 

em, no máximo, 140 caracteres. Essas publicações das pessoas que utilizam 

o Twitter são conhecidas como “tweets”.  

 O principal diferencial do Twitter é que é uma rede atualizada em tempo 

real, as trocas de conteúdo são valorizadas por serem instantâneas. 

4) Orkut: uma das primeiras redes sociais que ganhou popularidade no 

Brasil. São ao todo 48 milhões de usuários no mundo. Muito parecido com o 

Facebook: você cria um perfil e compartilha informações com seus amigos. 

Porém, como ele não permitia uma interação especial com as marcas, 

métricas e nem monitoramento acabaram sendo deixadas de lado pelas 

empresas e perdendo público para o Facebook. 
                                                        
6 Chitika Insights é uma empresa global de pesquisas: http://insights.chitika.com/  ‐ Acessado em 18 de 
Outubro de 2011. 



5) Tumblr: mistura de Twitter e blogs, é uma rede social em forma de blog em 

que é possível publicar textos, imagens, vídeos, áudio e publicações de 

outras pessoas. Como no Twitter, também é possível retwittar a publicação da 

outra pessoa (o termo aqui é reblogar). Há também um botão para mostrar 

que você gostou do conteúdo visto, como o botão curtir no Facebook, e a 

interatividade através de comentários de outras pessoas. 

6) Foursquare: é um serviço de geolocalização, que permite aos usuários 

dizerem aonde estão naquele determinado momento. Tem como base 

principalmente os dispositivos móveis, pois o foco é a mobilidade em tempo 

real. Permite integração com o GPS de celulares, o que facilita na divulgação 

do seu posicionamento geográfico. Permite ainda que usuários troquem dicas 

sobre locais visitados, recomendações de novos lugares e que empresas 

distribuam brindes para quem divulgar que está visitando a empresa naquele 

momento. 

7) Myspace: rede social que acabou sendo difundida e utilizada pelo ramo da 

música, permite que bandas façam um perfil, disponibilizem suas músicas, 

agendas de shows, troquem informações com outras bandas, etc. 

Com o sucesso do Facebook, está perdendo acessos continuamente. 

8) Flickr: sucesso durante um curto período de tempo, era considerada a 

rede perfeita para quem gostasse de imagens fotográficas, design, ilustrações 

e vídeos. Consistia basicamente num grande arquivo de fotos que poderiam 

ser compartilhadas com seus amigos. 

9) Linkedin: rede social com caráter exclusivamente profissional. Estimula o 

networking entre profissionais, sem muitas interações entre eles. O objetivo é 

manter seu perfil / currículo atualizado para que sua rede consiga visualizá-lo 

de maneira correta. Muito utilizada por empresas para procurar profissionais. 

Para entender porque as redes sociais alcançaram tamanho sucesso, vamos 

analisar como o fenômeno começou. Desde o tempo das cavernas, em busca da 

sobrevivência, os homens têm a tendência a se organizar e conviver em grupos. 

Segundo Mafesoli (1998) essa tendência ainda é muito presente na cultura da 

sociedade contemporânea. Ele denomina esse fenômeno social de tribalização. 

Uma vez que os indivíduos possuem a tendência a se aproximarem uns dos outros 

ao reconhecerem suas semelhanças, nota-se que, atualmente, é em volta destes 

interesses em comum dos indvíduos que são construidas estas novas redes sociais. 



A necessidade de comunicação de vários tipos de público e 
diferentes interesses (comercial, científico, social) deu origem a 
diversas modalidades de CMC7. Surgiram o correio-eletrônico, os 
BBSs (Bulletin Boards Systems), MUDs (MultiUser Dungeons), 
MOOs (MUD-Object-Oriented), fóruns (newsgroups), listas de 
discussão, bate-papo (chat) e videoconferência, dentre muitas 
outras. (OEIRAS e ROCHA, 2000, p. 2) 

A primeira geração da internet, que chamamos de web 1.0, não favorecia a 

troca de informações, pois apresentava páginas estáticas para seus usuários 

navegarem. Não existiam interações entre usuários, apenas através das trocas de e-

mail. Por isso o surgimento da web 2.0 favoreceu ao sucesso das redes sociais, uma 

vez em que ela estimula a interação e a colaboração na utilização da internet. Para 

Terra (2008, p.21), "a web 2.0 difere da primeira geração de internet principalmente 

pelo dinamismo das interfaces em contraposição às páginas praticamente estáticas 

da web 1.0." Para Primo (2003, p.42), foi o momento em que “o emissor muda de 

papel, na medida em que ele não mais emite uma mensagem (conforme o modelo 

clássico), mas constrói um sistema”. 

As tribos existem em diferentes locais na vida contemporânea. Mas, antes da 

criação da internet, este fenômeno de tribalização exigia um requisito imprescindível: 

a presencialidade.  
O desenvolvimento dos meios de comunicação cria novas forma 

de ação e de interação e novos tipos de relacionamentos sociais. E 
assim, com o desenvolvimento dos meios de comunicação, a 
interação se dissocia do ambiente físico, de tal maneira que 
indivíduos podem interagir uns com outros ainda que não partilhem 
do mesmo ambiente espaço-temporal (THOMPSON, 2002 Apud 
ABREU; BALDANZA. 2007, p 1) 

 

 Para se relacionar com um grupo em torno de um mesmo interesse, o indivíduo 

precisava estar fisicamente envolvido com este grupo. Com o desenvolvimento da 

rede mundial de computadores, a presencialidade deixou de ser requisito, o que 

potencializou a criação de redes sociais:  
 A internet reforça e estende redes sociais por interconectar 

indivíduos em um diálogo de proporções globais, altera a maneira 
como muitas pessoas trabalham, aprendem, jogam e se comunicam, 
tornando mesmo difícil imaginar um mundo sem a internet. (BRAGA, 
2009, p. 76). 

 

 Uma vez que eu posso estar em contato com diversas pessoas ao mesmo 

                                                        
7 Comunicação mediada por computador 



tempo sem sair de casa, é possível estar envolvido com diversas redes sociais ao 

mesmo tempo. Raquel Recuero resume este pensamento na seguinte assertiva: 
O advento da internet trouxe diversas mudanças para a 

sociedade. Entre essas mudanças, temos algumas fundamentais. A 
mais significativa [...] é a possibilidade de expressão e sociabilização 
através das ferramentas de comunicação mediada pelo computador 
(CMC). Essas ferramentas proporcionam, assim, que os atores 
pudessem construir-se, interagir e comunicar com outros atores, 
deixando na rede de computadores, rastros que permitem o 
reconhecimento dos padrões de suas conexões e a visualização de 
suas redes sociais a partir desses rastros. (RECUERO, 2009, p.24) 

Donath e Boyd completam o pensamento, validando a funcionabilidade da 

internet para desenvolvimento de redes, mas questionando o grau de envolvimento 

entre os agentes: 
As novas tecnologias de comunicação podem expandir o número 

de pessoas que mantemos como amigos? Ter uma conversa 
significativa com 500 amigos implicaria em muito gasto de tempo – 
mas mandar um e-mail em massa para todos eles substituiria de 
alguma forma aquela experiência?. (DONATH e BOYD, 2004, p.8) 

 

Para Boyd e Ellison (2007), os sites de redes sociais foram definidos como 

serviços que permitem:  

1) a construção de um perfil público ou semi-público através de uma página 

pessoal;  

2) articular uma lista de usuários com quem é dividida uma conexão;  

3) a possibilidade de visualizar as conexões dos demais integrantes da rede 

social;  

Segundo os autores, o principal diferencial das redes sociais é permitir aos 

usuários articular e tornar visíveis suas redes sociais, pois facilitam a interação entre 

interagentes. 

Primo (2007) acrescenta que “uma rede social online não se forma pela 

simples conexão de terminais. Trata-se de um processo emergente que  mantêm 

existência através de interações entre os envolvidos”. Enfatiza com  isso, que uma 

rede social não se consolida pelo simples adicionar de perfis e, sim, pelos efetivos 

processos estabelecidos entre os atores (ou nodos). 

Com certeza, o desenvolvimento da internet se mostra relevante para o 

encontro de pessoas através de seus interesses pessoais em comum. Mas assim 

como na sociedade offline, no ambiente online as pessoas associam-se de 

diferentes maneiras a fim de formarem grupos distintos, com ou sem objetivos. As 



pessoas são os nós das redes sociais e a comunicação entre elas são as conexões, 

por isso chama-se rede social. Estas tribos se encontram e formam redes sociais 

virtuais. Recuero (2009) define a sua concepção de rede social: 
Uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: 

atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas 
conexões (interações ou laços sociais)(Wassermen e Faust, 1994; 
Degenne e Forse, 1999). Uma rede, assim, é uma metáfora para 
observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir das 
conexões estabelecidas entre diversos atores. A abordagem da rede 
tem, assim, seu foco na estrutura social, onde não é possível isolar 
os atores sociais e nem suas conexões. (RECUERO, 2009, p.24) 

Portanto, para que seja possível um estudo mais minucioso das redes sociais 

digitais, é necessário estudar os elementos que as compõem bem como seus 

processos dinâmicos. E são justamente estes elementos que trataremos a seguir. 

2.2 Atores Sociais 
Como já comentamos anteriormente, o sucesso das redes sociais digitais 

deve-se principalmente pela não exigência de uma presencialidade dos atores. 

Quando atores interagem em um plano físico, fica fácil perceber carcterísticas da 

personalidade através de roupas, acessórios, postura ou tom de voz. Isso facilita a 

compreensão da personalidade dos atores. Mas devido ao distanciamento, nas 

redes sociais, os atores não podem ser identificados de uma forma imediata como 

em um encontro físico. Eles são analisados através de representações sociais, 

aonde os seus materiais digitais os representam. Um ator pode ser representado por 

uma foto do seu perfil, pelas informações do perfil no Twitter ou um weblog. São 

estes espaços que os atores utilizam para expressarem suas idéias, suas 

individualidades, onde eles vão construindo uma representação através do conteúdo 

abordado. Sendo assim, um perfil no Twitter pode representar um único nó, mesmo 

mantido por diversas atores. Pois a representação desse perfil é construída a partir 

da individualidade dos diversos atores que constroem o seu conteúdo. 

Pegamos como exemplo um usuário comum: ele pode ter um perfil no 

Facebook, um no Twitter e pode administrar um weblog com os amigos. No seu 

perfil do Facebook, através das suas fotos nos álbuns, da descrição de seu perfil e 

dos posts e interações que ele vai fazendo com outros atores, ele vai construindo 

sua identidade. Que pode ser completamente diferente da identidade construída por 

ele no seu perfil do Linkedin, aonde ele pode usar esta ferramenta de maneira mais 

profissional, postando e se relacionando com outros atores somente com conteúdo 



de sua profissão, por exemplo. E consequentemente essas duas identidades 

anteriores podem ser diferentes da identidade do weblog, aonde é a soma das 

características de todos os seus amigos que irá criar esta identidade. 

 Como esta representação dos atores é percebida pelos outros através do 

conteúdo que o mesmo disponibiliza dentro das redes sociais, ela pode ser 

controlada e moderada pelo próprio ator, podendo este selecionar apenas alguns 

aspectos do seu "eu" que ele vai querer mostrar. Portanto, os usuários vão 

construindo sua representação através de palavras, videos ou fotos. Por esta 

questão é que, para ser "aceito" por um determinado grupo nas redes sociais, o ator 

precisa mostrar determinadas características, ele precisa ser visto e entendido como 

um possível integrante daquele grupo: 
É preciso ser "visto" para existir no ciberespaço. É preciso 

constituir-se parte desta sociedade em rede, apropriando-se do 
ciberespaço e constituindo um "eu" ali (EFIMOVA, 2005). Talvez, 
mais do que ser visto, essa visibilidade seja um imperativo para a 
sociabilidade mediada pelo computador. [...] Judith Donath (1999) 
sustenta que a percepção do Outro é essencial para a interação 
humana. Ela mostra que, no ciberespaço, pela ausência de 
informações que geralmente permeiam a comunicação face a face, 
as pessoas são julgadas e percebidas por suas palavras. Essas 
palavras, constituídas como expressões de alguém, legitimidas pelos 
grupos sociais, constroem as percepções que os indivíduos têm dos 
atores sociais. É preciso, assim, colocar rostos, informações que 
gerem individualidade e empatia, na informação geralmente anônima 
do ciberespaço. Este requisito é fundamental para que a 
comunicação possa ser estruturada. (RECUERO, 2009, p.27) 

 
Portanto, apesar das redes sociais digitais não exigirem uma presença física 

dos seus atores, o que contribuiu para seu sucesso, ela segue as mesmas 

características de uma rede social offline: os indivíduos possuem a tendência a se 

aproximarem uns dos outros ao reconhecerem suas semelhanças, é em volta destes 

interesses em comum dos indvíduos que são construídas estas redes sociais. E, 

assim como em uma tribo urbana uma pessoa pode se vestir de uma maneira para 

parecer de um grupo, numa rede social digital ela pode postar conteúdo e mostrar 

fotos suas que a aproximem de um determinado grupo, ocultando informações que 

poderiam afastá-la de tal grupo. E é muito comum o usuário participar de diferentes 

tribos em diferentes redes sociais digitais. 

Portanto, ao inserir um conteúdo em alguma rede social, o ator está dando 

dicas de como quer se visto e identificado por outros atores sociais. Ao compartilhar 

um video com seus amigos, o usuário quer que este video reforce a imagem do “eu” 



que ele está tentando construir. Esta informação é determinante para o marketing, 

como veremos no próximo capítulo, uma vez que, para disseminar o conteúdo de 

uma marca, o usuário precisa se identificar com este conteúdo, este conteúdo 

precisa ajudar na construção deste “eu”, deve aproximar este usuário a tribo que ele 

deseja.  

2.3 Conexões 
Após apresentarmos os elementos básicos de uma rede social (atores), é 

interessante entender como estes interagem entre si para criarem conexões. 

Segundo RECUERO (2009), as interações sociais entre diferentes atores são os 

laços sociais de uma rede, e estes laços formam as conexões desta rede. Ela 

propõe estudar o fenômeno das conexões a partir das Interações, Relações e Laços 

Sociais. 

A interação é considerada a materia-prima para criação e desenvolvimento de 

relações e laços sociais. Segundo Parsons e Shill (1975), os elementos 

fundamentais de uma interação serão sempre o alter e o ego, nos quais a ação de 

um depende da reação do outro. Para Watzlawick, Beavin e Jackson (2000), a 

interação representa sempre um processo comunicacional. Cooley (1975) afirma 

que ao estudarmos a comunicação entre os atores, estudaremos a interação social. 

A interação é, portanto, qualquer tipo de comunicação envolvendo múltiplos 

atores, é a partir dela que vão ser construídas relações e laços sociais. Pode ser um 

comentário num post do Facebook, uma troca de tweets, um comentário em um 

blog, enfim, qualquer tipo de interação entre dois ou mais atores. Em alguns casos, 

não precisa nem haver troca de palavras, como no Facebook, onde existe o botão 

"curtir": um botão cuja utilidade é dizer as outras pessoas que uma pessoa gostou 

de um conteúdo. Ao utilizar este botão, um usuário está dizendo que aprovou, está 

dando seu aval e se associando a um conteúdo gerado por outro usuário, e, através 

disso, eles estão se comunicando. Da mesma forma quando um usuário do Twitter 

retuitar (copia uma frase e distribui aos seus seguidores, dando os créditos ao autor 

da frase) um conteúdo de alguém: apesar destes atores não conversarem, o usuário 

está dizendo que gostou da frase que está compartilhando com seus seguidores. Ou 

seja, apesar da internet oferecer múltiplas formas de interação, ela sempre vai ter 

um caráter comunicacional entre múltiplos atores. 

É a partir de um conjunto de interações que serão construídas as relações 



sociais. E diferentemente de relações em outros contextos, as relações sociais na 

internet tendem a ser mais variadas, segundo explicam Garton, Haythornthwaite e 

Wellman (1997). Como a multiplicidade de ferramentas é a mola propulsora do 

sucesso da internet, é normal os usuários usarem diferentes tipos de redes sociais 

para abordarem diferentes tipos de assuntos. Por exemplo, um agente pode usar o 

Orkut para se relacionar com sua família, o Facebook para falar com os amigos e o 

Twitter como uma ferramenta de informação profissional. Portanto, segundo 

RECUERO (2009 p. 37), "...a ideia de relação social é independente de seu 

conteúdo", pois este pode ser variado de acordo com a multiplicidade de 

plataformas. 

Outro fator importante a ser levado em conta são as características de uma 

relação mediada por computador, uma vez que elas se diferem das relações do 

mundo presencial. E são estas as características que o marketing precisa entender 

para criar relações entre atores e marcas: 
As relações podem ser mediadas pelo computador, da mesma 

forma que a interação. Neste caso, a relação poderá ser diferente da 
relação que aconteceria em um quadro de interação face a face 
devido às limitações contextuais da mediação. Logo, a mediação 
pelo computador traz aspectos importantes para a relação social, 
como o distanciamento entre as pessoas envolvidas na construção 
dessa relação pode alterar a forma através da qual ela é 
estabelecida. Esse distanciamento proporciona, por exemplo, 
anonimato sob muitas formas, já que a relação entre o corpo físico e 
a personalidade do ator já não é imediatamente dada a conhecer. 
Logo, é mais fácil iniciar e terminar relações, pois muitas vezes, elas 
não envolvem o "eu" físico do ator. (RECUERO, 2009 p. 37) 

 
Os laços sociais são construídos a partir das interações e relações sociais, e 

“o laço é a efetiva conexão entre os atores que estão envolvidos nas interações” 

(RECUERO, 2009 p.38). Mas diferente das relações e interações, ele exige um grau 

de relacionamento maior, já que  é construído através do tempo e de múltiplas 

interações. O laço é, portanto, um aprofundamento em uma relação: 
Wellman (2001, p.7) define-os: Laços consistem em uma ou mais 

relações específicas, tais como proximidade, contato frequente, 
fluxos de informação, conflito ou suporte emocional. A interconexão 
destes laços canaliza recursos para localizações específicas na 
estrutura dos sistemas sociais. Os padrões destas relações - a 
estrutura da rede social - organiza os sistemas de troca, controle, 
dependência, cooperação e conflito. (RECUERO, 2009 p. 38) 

 

Quando o laço social é construído através de interação social, como vimos 

até agora, ele é denominado laço dialógico. Mas existe outro tipo de laço, um laço 



criado a partir de relações e não de interações, um laço constituído por um 

sentimento de pertencimento a um grupo, local ou instituição. Estes laços são 

chamados de laços associativos, pois apesar de criarem um vínculo entre agentes, 

não necessariamente precisam criar interação.  

Quando um ator conversa com alguém no chat do Facebook, quando deixa 

um recado no Orkut para um amigo ou quando tira dúvidas pelo Twitter, ele está 

interagindo com diferentes agentes das redes sociais. Ele está criando um laço 

dialógico com diferentes atores, pois seu relacionamento e interações com estes 

agentes estão aumentando e se aprofundando. Já quando este mesmo ator aceita 

no seu círculo de amigos no Orkut algum colega dos tempos do colégio, com o qual 

ele não interage mais, ele está criando um laço associativo com este ator. 

Há ainda outras formas de classificar os laços, mas para análise do 

relacionamento das marcas com atores nas redes sociais é importante ressaltar a 

diferença entre laços fortes e fracos:  
Os laços sociais também podem ser fortes e fracos, de acordo 

com Granovetter (1973, p.1361), "a força de um laço é uma 
combinação (provavelmente linear) da quantidade de tempo, 
intensidade emocional, intimidade (confiança mútua) e serviços 
recíprocos que caracterizam um laço"8. O trabalho do autor é seminal 
no sentido de analisar e discutir como são formados e o quão 
importantes são essas conexões. (RECUERO, 2009, p. 41) 

 

Laços fortes são aqueles que ocorrem quando há um relacionamento 

constante e íntimo entre os envolvidos, quando há a intenção de manter a conexão 

entre os mesmos por um longo periodo. Usando como exemplo o Facebook, os 

laços fortes são aqueles em que os atores conversam mais, compartilham mais 

entre si os conteúdos, seguidamente estão se falando. 

Já os laços fracos são aqueles em que a interação é muito esparsa, aonde 

não há uma continuidade na conexão. Seguindo o mesmo exemplo do Facebook, 

quando os atores pouco falam ou pouco interagem entre si, estão construindo um 

laço social, porém um laço fraco.  

2.4 Capital Social 
O conceito de capital social ainda é bastante discutido, e não existe uma 

                                                        
8 Tradução da autora: "The strength of a tie is a (probably linear) combination of the 
amount of time, the emotional intensity, the intimacy (mutual confinding) and the 
reciprocalservices wich characterize the tie". 



definição única para o que ele representa. O que se discute é que ele é um dos 

elementos mais importantes nas relações entre os atores em redes sociais, pois, de 

acordo com grande parte dos autores ele é "um valor constituído a partir de 

interações entre atores sociais" (RECUERO, 2009). Pode-se dizer, também, que o 

capital social é a soma dos esforços realizados por um grupo para manter a sua 

rede social, atendendo as necessidades do grupo e dos indivíduos. Ele está inserido 

nas relações sociais, não se encontra nos indivíduos, mas embutido nas relações 

sociais entre atores.  

A medida em que os atores de um grupo interagem entre si, aumentam suas 

relações e fortalecem os seus laços. Com isso vão acumulando capital social. E 

esse capital é de poder daquele grupo. O capital social existe apenas como um 

recurso coletivo, ele só é acumulado a partir das relações entre atores de um 

determinado grupo. Porém é um recurso que pode ser utilizado individualmente, em 

benefício próprio para o ator. Portanto, o capital social possui uma dupla faceta: 

coletivo e individual. Recuero afirma que: 
Embora seja um conjunto de recursos coletivo, como salientado 

por Putnam e por Bertolini e Bravo, são recursos estes que estão 
embutidos nas relações sociais e, ao mesmo tempo, são definidos e 
moldados pelo conteúdo destas relações. Portanto, o capital social 
poderia ser percebido, pelos indivíduos, através da mediação 
simbólica da interação (a partir de Bourdieu) e, igualmente, através 
de sua integração às estruturas sociais. Por conta disso, o capital 
social pode ser acumulado, através do aprofundamento de um laço 
social (laços fortes permitem trocas mais amplas e íntimas), 
aumentando o sentimento de grupo. (RECUERO 2009, p. 49) 

 
 A partir destas afirmações era preciso definir como se apresenta o capital 

social. Procurando estabelecer um padrão, Bertolini e Bravo (2001) concluiram que o 

capital social pode ser classificado de diferentes maneiras e níveis. Num primeiro 

nível, que pode variar de acordo com o agente, se encontrariam os tipos de capital 

social “relacional”, “normativo” e “cognitivo”, que são tipos que se referem a aspectos 

individuais dentro de uma rede social: 

- Capital Social Relacional: é adquirido através das relações, dos 

laços e das trocas sociais entre atores dentro de uma mesma rede. É 

construído a partir da relação entre dois ou mais atores, a medida que 

eles vão interagindo entre si. Uma mensagem pessoal em uma rede 

social é um exemplo deste tipo de capital social; 



- Capital Social Normativo: compreende os valores e as normas 

de comportamento de um grupo. Em um fórum de designers avançado, 

por exemplo, ninguém poderia fazer uma pergunta a respeito do 

programa Paintbrush, pois seria considerado um iniciante e seria 

expulso da comunidade. As redes sociais possuem “normas”, e, ao 

segui-las, você está criando capital social para o grupo; 

- Capital Social Cognitivo: compreende a soma dos 

conhecimentos e informações compartilhados por um grupo. Seria o 

conhecimento produzido por este grupo em torno do tema abordado 

por ele. Pegando como exemplo o fórum de designers avançados 

citado anteriormente, todas as dicas compartilhadas, portifólios ou 

solução de problemas discutidos entre os integrantes, irá gerar capital 

social cognitivo; 

Num segundo nível se encontrariam os aspectos que poderiam ser 

desfrutados apenas pela coletividade. A presença destes aspectos demonstra uma 

maturidade por parte de uma rede social, uma vez que eles são mais fortes em 

redes que possuem maior tempo e profundidade nas relações. Estes aspectos são a 

“confiança no ambiente social” e “institucional”: 

Capital Social de Confiança no Ambiente Social: compreende a 

confiança que se têm no comportamento dos indivíduos pertencentes a 

um grupo.  Em uma rede social de emos, por exemplo, os indivíduos 

acreditam que ninguém irá defender um estilo musical conflitante com 

o que é defendido pelos seus participantes, o que gera a confiança 

descrita antes. 

Capital Social Institucional: relacionada à criação de instituições, 

podendo estas serem formais ou não. Neste tipo de rede o nível de 

organização e estruturação é bem alto e rígido. 

Os diferentes tipos de capital social, além de motivarem o surgimento e 

manutenção das conexões, auxiliam a definir os padrões que vão moldar as redes 

sociais. Portanto, estudar o capital social é fundamental porque: 
"É preciso, assim, estudar não apenas a existência das conexões 

entre atores nas redes sociais mediadas pelo computador, mas, 
igualmente, estudar o conteúdo dessas conexões, através do estudo 
de suas interações e conversações. Esse conteúdo pode sim auxiliar 



a compreender também a qualidade dessas conexões de forma mais 
completa." (RECUERO 2009, p. 54) 

 Nos próximos capítulos veremos como o Marketing deve se apropriar destes 

conceitos de relacionamento social em benefício da criação de uma conexão forte e 

duradoura entre atores e marcas nas redes sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. A GESTÃO DE MARCAS  
Depois de conceituar e discutir as redes sociais, o objetivo deste capítulo é 

analisar a evolução das estratégias de marketing neste cenário no qual as 

tecnologias das plataformas digitais se tornam ferramentas promissoras para a 

comunicação publicitária. Para isso será abordada a evolução do marketing digital 

nos últimos anos, abordando o conceito de construção de marcas e revendo como a 

gestão das marcas nas redes sociais foi impactada pelo aumento do poder do 

consumidor no marketing digital. 

3.1 Definição de Marca 
A marca escocesa de uísque Old Smuggler, em 1835, é considerada por 

Aaker (1999) como a primeira a utilizar a marca para se diferenciar da concorrência. 

Como ela precisava comunicar que o processo de destilação daquela linha de 

uísque era especial, foi necessário criar esta diferenciação que resultou em uma 

marca. 

Já Souza e Nemer (1993) sugerem a origem das marcas a partir da 

Revolução Industrial, quando o uso das técnicas de promoção e vendas passou 

considerar a importância da seleção de nomes e marcas. O certo é que em meados 

de 1890, os principais países industrializados já possuíam algum tipo de legislação 

específica para a propriedade e proteção de marcas. Desse momento em diante, 

pode-se admitir a existência formal do conceito de marca e a consequente busca por 

sua valorização como parte da estratégia de negócio, como base de distinção em 

relação aos concorrentes e meio de identificação e relacionamento entre clientes e 

produtos.  

Para AAKER (1999, p.7) a definição de marca é:  
“Uma marca é um nome diferenciado e/ou símbolo (tal como um 

logotipo, marca registrada, ou desenho de embalagem) destinado a 
identificar os bens ou serviços de um vendedor ou de um grupo de 
vendedores e a diferenciar esses bens e serviços daqueles dos 
concorrentes”. 

 

 KOTLER (2000, p.426) complementa citando a definição de marca da 

American Marketing Association:  
“Uma marca é um nome, termo, símbolo, desenho – ou uma 



combinação desses elementos – que deve identificar os bens ou 
serviços de uma empresa ou grupo de empresas e diferenciá-los dos 
da concorrência”.  

 

Ambos os autores trabalham em cima do conceito de que a marca não é 

somente um nome ou símbolo para se distinguir de seus concorrentes no mercado, 

mas um diferencial que pode influenciar na hora da compra, servindo de resguardo 

para o produtor e consumidor. SAMPAIO (1999) comenta a respeito da importância 

da marca na hora da compra. 
“A marca age como um facilitador operacional, eliminando 

processos de decisão relativamente complexos a cada momento da 
existência; como um elemento catalisador, acelerando, de forma 
segura, esses processos decisórios; e como forma de expressão 
social, transformando essas decisões em fatos de interação social”. 

 

 O consumidor sempre espera algo a mais quando compra um produto ou 

serviço de uma marca que ele admira. Essas marcas admiradas devem estar 

atentas, pois suas marcas já sinalizam um comprometimento e recompensa para o 

consumidor. 
“As marcas podem ser em grande parte ´promessas` criadas na 

mente dos consumidores, mas estas precisam ser feitas e 
cumpridas, e toda vez que elas forem descumpridas, haverá uma 
diminuição na credibilidade e, também, do valor da marca”. 
PRINGLE e THOMPSON (2000, p.49) 

 

Portanto, a importância monetária de uma marca, em muitos casos, não pode 

ser somente medida através dos valores de suas edificações, máquinas ou 

instalações, ou seja, apenas pelos valores dos seus ativos. É preciso levar em 

consideração seus ativos intangíveis, incluindo o valor da marca que leva anos para 

ser solidificada na mente do consumidor. Um exemplo de valor de marca pode ser 

observado no ranking da Interbrand das marcas brasileiras mais valiosas.  



 
Figura 2 - Disponível em http://www.interbrand.com/ 

 



Somente a marca da empresa de calçados infantil Ortopé (sem incluir 

nenhum bem tangível), por exemplo, foi vendida no ano de 2007 pelo valor de R$ 

19.000.000,00 ao Grupo Paquetá, mesmo após ter ficado anos fora do mercado 

devido a sua falência. Isso demonstra a força que uma marca pode ter junto ao 

consumidor. 

Para Kapferer (2003), uma marca tem valor na medida em que o símbolo 

adquire um significado exclusivo, que se sobressai, associado a características 

tangíveis e satisfações imateriais psicológicas ou sociais. Já para Aaker (2007), a 

identidade de marca é a forma como se emite tal significado ao público-alvo, e deve 

ajudar a estabelecer o relacionamento entre a empresa e o cliente, por meio de uma 

proposta de valor envolvendo benefícios funcionais, emocionais ou de auto-

expressão.  

Portanto o posicionamento da marca tem um papel fundamental na identidade 

da marca, porque irá influenciar diretamente no seu posicionamento. O 

posicionamento é a ação de projetar o produto e a empresa, para que ocupem um 

lugar de destaque na mente do consumidor, maximizando a vantagem potencial da 

empresa e criando motivos convincentes para que o consumidor adquira o produto. 

(KOTLER; KELLER, 2006) 

Para Ries e Trout (1996), posicionamento não é o que se faz com o produto, 

mas é o que se faz na mente do consumidor para que ele passe a perceber um 

produto ou marca de uma determinada forma. O posicionamento busca 

estrategicamente delimitar as conexões que já existem na mente do consumidor. 

Porém, não dura para sempre. Segundo Kotler (2003, p. 179), “com as mudanças 

nos consumidores, nos concorrentes, na tecnologia e na economia, as empresas 

devem reavaliar o posicionamento das suas principais marcas”. 

O posicionamento definirá todas as diretrizes básicas que a marca seguirá, 

por isso é um conceito fundamental para a gestão de marcas. Este posicionamento 

deve se estender a todos os ativos da marca: tangíveis ou intangíveis, pois isso irá 

garantir uma gestão de marcas mais eficaz. 

Ellwood (2004) diz que o modelo empresarial do novo milênio se centra na 

importância das pessoas: é a atuação das pessoas que cria posição de liderança 

sobre a concorrência. Portanto, já não é possível considerar a gestão de marca um 

domínio exclusivo da área ou do departamento de marketing. Todos os funcionários 

devem entender todas as metas e os valores da empresa e transpirá-los em seu 



trabalho diário. 

Existem diversas ferramentas a serem utilizadas para a construção de 

marcas, mas atualmente a internet é a que mais se destaca pela possibilidade de 

interação. Segundo uma pesquisa da Forrester Research, 43% das empresas 

pretendem aumentar seus investimentos em plataformas digitais. Para Ellwood 

(2004), o uso da tecnologia digital e do poder das redes de computadores permitiu a 

criação de uma forma muito eficaz de marketing que vem se tornando rapidamente 

uma parte fundamental da atividade empresarial. Os autores concluem que a marca 

já não está isolada, intocada, a uma certa distância do consumidor. Ela caminha 

entre as pessoas, criando uma situação que envolve riscos e oportunidades. 

Portanto, a construção de marcas na internet está muito atrelada à criação de 

ações contínuas que permitam interação, envolvimento e experiência personalizada 

com o consumidor. E, dentro da internet, a plataforma que melhor se apresenta para 

uma solução eficaz para este problema são as redes sociais. 

 

3.2 Gestão de marca 
Uma gestão de marca eficiente tem como objetivo posicionar a marca no 

cotidiano do consumidor. Promover somente as qualidades e diferenciais de um 

produto ou serviço já não é mais suficiente. Com o avanço da tecnologia e do amplo 

acesso aos mercados em função da globalização (KOTLER, 1999), o número de 

produtos e marcas concorrentes no mercado aumentou consideravelmente. Por isso, 

é necessário criar uma relação afetiva entre empresa e consumidor para uma gestão 

de marca mais eficiente. Antes as marcas eram quem definiam seus mercados. Hoje 

os consumidores estão cada vez mais exigentes que são as marcas que precisam 

se adequarão universo do seu público alvo. 

É fundamental para o processo de marketing introduzir a marca nas mentes 

dos consumidores. Os atributos funcionais de um produto costumam ser 

insuficientes para diferenciá-lo da concorrência. O poder de uma marca está na sua 

habilidade de influenciar o comportamento na hora da compra. Desenvolver 

produtos e serviços inovadores é apenas mais é apenas mais um dos desafios que 

as empresas enfrentam no século XXI (CHIAVENATO, 2001). Além disso, a 

globalização e a necessidade de acompanhar os avanços tecnológicos impõem às 

empresas a busca por novas formas de gestão, cujo foco está cada vez mais 



centrado nos ativos intangíveis: pessoas, idéias, agregação de informações 

estratégicas, patentes e marcas.  

"Chegar ao coração da marca" é um elemento chave defendido por Schultz 

(2001),  o que significa o entendimento do que a marca significa ou poderia significar 

pelo seu público relevante. Por público relevante entende-se não somente 

consumidores, mas fornecedores, parceiros, mídia, distribuidores, e qualquer pessoa 

ligada à marca de alguma maneira. Para o autor, a construção da marca depende 

também da avaliação de seus elementos práticos, e que seguem descriminados: o 

produto entregue, sua qualidade ou desempenho e como encaixa-se com as 

necessidades dos clientes. Além disso, devem ser consideradas as práticas internas 

da organização, que podem tanto auxiliar quanto depreciar a proposição de valor de 

uma marca.  

Para Doyle (1990) as marcas dificilmente são consolidadas somente pela 

publicidade. Para ele, a função da propaganda é acelerar o processo de 

comunicação, induzindo o consumidor a ter interesse e conhecimento pela marca. 

Isso resulta num aumento de confiança por parte do público na hora da compra. 

Para este autor, a construção de marcas sólidas insere qualidade percebida pelo 

consumidor, serviço agregado superior, inovação e a busca  pela diferenciação. 

Doyle defende também, assim como Ries e Ries (1998), que é fundamental chegar 

primeiro ao mercado. Isso pode ser feito através de novas tecnologias, novos 

posicionamentos, novos canais de distribuição, novos segmentos de mercado e por 

oportunidades criadas por mudanças no meio-ambiente. 

Referente à qualidade na construção de marcas, os autores Ries e Ries 

(1998) reforçam que ter um produto ou serviço de melhor qualidade no mercado não 

é garantia de construção de uma marca forte. É a percepção de qualidade por parte 

do público consumidor que importa. Gale e Wood (1996) afirmam que “se os clientes 

associam seu nome à satisfação, qualidade e valor, você ganha lealdade do cliente, 

preços mais altos, compras repetidas, propaganda boca a boca e um fluxo contínuo 

de lucros altos”.  

É importante salientar que todas estas afirmações não indicam que a 

propaganda não tem mais a mesma importância no processo de compra. A 

propaganda exerce papel fundamental dentro da gestão de marca, geralmente 



melhorando a qualidade relativa percebida da marca pelo público. O que os autores 

citados afirmam é que, principalmente nos últimos anos, a gestão de marcas está 

abrangendo um leque cada vez maior de atividades. E estas atividades visam 

seduzir e envolver o consumidor em todos os pontos de contatos com a marca, 

fazendo-o perceber suas qualidades. 

No "modelo de liderança de marca" proposto por Aaker e Joachimsthaler 

(2000, p.39) existem quatro estâncias que devem ser trabalhadas na gestão de 

marcas: a criação de uma organização construtora de marcas, o desenvolvimento de 

uma arquitetura de marcas abrangente, o desenvolvimento de uma identidade 

motivadora e de um posicionamento diferenciador e o desenvolvimento de 

programas de construção de marca eficientes e eficazes com um sistema para 

acompanhar os resultados.   

Em cima deste modelo de liderança e a partir do estudo da construção de 

marca da Adidas e da Nike, Aaker e Joachimsthaler (2004) reforçam nove lições 

para a construção de marcas: 

1) Construção de marca vai além da propaganda, e inclui diversas estratégias 

como patrocínios, lojas-modelo, linhas especiais de produtos, embalagens ou 

ações promocionais; 

2) Para construir uma marca é necessário inovação, por isso é necessário 

haver um projeto de gestão que reconheça, avalie e assimile novas idéias; 

3) Excelência na execução da propaganda é muito importante;  

4) É preciso que os produtos ou serviços da marca estejam à altura do que é 

esperado pelo consumidor. Eles são uma peça-chave na gestão da marca, 

por isso precisam ser inovadores e com atributos especiais; 

5) Uma marca é muito maior que um produto: ela precisa ter personalidade, 

emoção e auto-expressão; 

6) A identidade da marca deve guiar o desenvolvimento e a execução de 

todos os programas da empresa; 



7) Uma empresa deve trabalhar com diversos parceiros para desenvolver um 

plano de comunicação: agências de propaganda, agências de promoção, 

escritórios de relações públicas e outros. Porém é dever da equipe de marca 

orientá-los para a estratégia central de construção de marca; 

8) É importante estabelecer conexões emocionais com o consumidor; 

9) A utilização eficiente de submarcas pode ajudar a contar a história da 

marca, mas é necessário que elas sejam coerentes com o posicionamento da 

marca principal; 

Este modelo de marca nos evidencia como são vários os aspectos a serem 

trabalhados para uma gestão de marca eficiente. E o marketing em redes sociais é 

um dos elementos imprescindíveis para a marca, pois nele é possível trabalhar 

diversos aspectos apontados neste capítulo. 

3.3 Gestão de marcas em redes sociais  
 

Como observado até agora, o trabalho de gestão de marcas é cada vez mais 

essencial para o sucesso de empresas. Todos os aspectos da organização devem 

estar alinhados com a identidade da marca, inclusive o plano de marketing. E para 

criar um vínculo forte com os consumidores nas redes sociais, uma das principais 

estratégias tem sido a de co-criação de ideias.  

Sempre que ocorrem mudanças no comportamento do consumidor, as 

dinâmicas do marketing precisam ser revistas para atender a esse novo 

comportamento. Isso ocorreu em diferentes etapas da nossa história, como na 

Primeira Revolução Industrial, de 1760 a 1850, ou na Segunda Guerra, de 1939 a 

1945, por exemplo. Portanto, conforme as tecnologias digitais vão se tornando cada 

vez mais presentes nas atividades humanas, mais influência os aspectos digitais 

terão no marketing. Se o consumidor utiliza mais as redes sociais do que 

antigamente, as marcas deverão estar nas redes sociais para se relacionar com este 

consumidor.  

A grande evolução no comportamento do consumidor nos últimos anos é que 

ele deixou de "estar" conectado para "ser" conectado: 
"Estar" conectado significa que você eventualmente entra e sai da 

internet, como era na época das conexões discadas à rede na 
década de 1990 (e ainda hoje muitos lugares do Brasil e no mundo e 



também nos telefones celulares que acessam momentaneamente a 
internet para navegação). "Ser" conectado significa que parte de 
você está na rede - você vive em simbiose com ela. (GABRIEL, 
Martha, 2010, p.74) 

 

Isso pode ser comprovado pelo fato de hoje o consumidor acessar a internet e 

buscar informações na palma de sua mão: o acesso mobile à internet é o que mais 

cresce no mundo. Segundo pesquisa global da MEF(1), feita em 9 países dos 5 

continentes, 72% dos usuários acessam a internet via celular diariamente. Isso 

muda a dinâmica do comportamento do consumidor, pois ele pode a qualquer hora, 

em qualquer local, buscar informações, fazer compras, conversar com os amigos, 

etc. No Brasil, segundo dados do Mobilize Book, o número de celulares com acesso 

a internet cresceu 227% em 2009, chegando aos 20 milhões de aparelhos. 

Durante a década de 1990, no início da internet, as pessoas apenas 

navegavam e consumiam informações, não havia interação. Era a internet definida 

pela O’Reilly Media como web 1.0 ou web estática, “onde as pessoas apenas 

navegam e consomem informações” (GABRIEL, 2010 p. 78). A tecnologia de 

programação e a tecnologia de acesso a internet daquela época não permitiam que 

as marcas trabalhassem as diversas plataformas que temos hoje em dia. As marcas 

só se comunicavam com os consumidores através de seus sites, sem que o 

consumidor pudesse contribuir ou participar de um diálogo. Existiam poucos pontos 

de contatos e conversação, como e-mail e formulários de contato em sites, mas 

como não ficavam visíveis para todos os usuários e poderiam sofrer manipulações, 

não eram considerados confiáveis. Era uma informação de mão única, e que não 

tinha muita credibilidade, pois não poderia ser comparada com outras informações. 

É a partir do segundo momento da internet, classificada de web 2.0 pela 

O’Reilly Media, que ela começa a ter um papel fundamental na vida dos 

consumidores. “A web 2.0 é a web da participação” (GABRIEL, 2010, p.79). Foi 

quando as pessoas começam a participar, a colaborar, a trocar informações de 

todos os tipos. A popularização da banda larga, o acesso a internet de alta 

velocidade, permitiu que o usuário conseguisse trocar informações de forma mais 

ágil e segura, e foi um dos fatores que ajudaram no crescimento da internet, mas 

não foi o único. Com o surgimento de plataformas digitais, que permitem o 

compartilhamento de informações e arquivos, o consumidor começou a mudar o seu 

comportamento. É a partir dessas plataformas que ele cria um desejo de participar, 



de colaborar e de criar. Tapscott e Williams (2007) ressaltam que o consumidor 

ganha mais poder por ter acesso à informação e por isso consegue conhecer, 

questionar, comparar e divulgar sua opinião sobre produtos, serviços, marcas e 

empresas e assim exige uma mudança na proposta de valor das empresas e, 

consequentemente, nos seus esforços de marketing.  

Como a partir da web 2.0 a geração de conteúdo na internet passou a ser 

maior, o número de informações disponíveis na rede aumentou proporcionalmente.  
 " Neste cenário emergente, para conseguirmos atuar na web e 

encontrar o que é relevante a cada instante, precisaremos de um 
novo paradigma de busca e organização da informação e esse novo 
paradigma é a web 3.0, ou a web semântica. Na web semântica, 
além da informação em si, o contexto e as ligações referentes a essa 
informação permitirão encontrar um significado que auxilie o uso da 
web." (GABRIEL, Martha, 2010, p.79) 

 

Novamente as empresas necessitarão desenvolver suas estratégias digitais 

para que seu conteúdo tenha maior visibilidade em meio às informações da web. 

Conseguir que o consumidor chegue rapidamente ao seu conteúdo vai ser o grande 

desafio das marcas. 

Conforme afirmado por Prahalad (2004), para sobreviver a um mercado com 

uma concorrência cada vez maior , é preciso perceber o mercado como um fórum 

para o debate sobre as condições que criam valor. O conceito de valor para o 

consumidor é definido por Payne, Storbacka e Frow (2007) como "uma experiência 

interativa relativa à preferência", ou seja, é através da experiência que o consumidor 

define o que é valioso para ele. Sob essa perspectiva, as empresas estão sendo 

exigidas a repensar a forma como trabalhavam a criação de produtos, comunicação 

ou ofertas para envolver mais o consumidor na criação de valor. 

Sabemos que a grande vantagem da internet para as campanhas de 

marketing é a capacidade de interação com as marcas, enquanto que na mídia 

tradicional o consumidor tem uma postura mais passiva (BRUNER, 1998). Limeira 

(2003) destaca que o principal fato para as pessoas na internet são as experiências 

do aqui e agora. Ao ser impactado por ações de marketing, o consumidor 

imediatamente produz inspirações e idéias. As ideias não mais precedem a sua 

realização, já que nesse mundo as idéias não são mais uma propriedade dos 

“criativos”; ao contrário, as ideias nascem do relacionamento entre as pessoas e as 

sensações que experimentam a cada navegação. A experiência sensorial das 



pessoas, a realização das suas “viagens multimídia”, de preferência para lugares 

bem distantes dos sistemas convencionais e pasteurizados de mídia, são os 

aspectos relevantes na internet (PERROTTA; TOLEDO, 2008).  

Para Prahalade Ramaswamy (2004), é necessário criar um ambiente de 

experiência no qual consumidores possam criar experiências personalizadas e 

únicas de consumo. O mercado é assim transformado em um grande fórum através 

da co-criação, onde a base da interação é o diálogo com o consumidor. O mercado 

então passa a ser percebido pelo cliente como um espaço potencial para 

compartilhar experiências, no qual as restrições e escolhas dos consumidores 

definem sua disposição para pagar por esta vivência. (PRAHALAD E 

RAMASWAMY, 2004a, p.12). 

E o maior potencial de interatividade na internet encontra-se nas redes 

sociais, pois nelas encontram-se uma série de recursos que permitem aos 

consumidores, além de interagir, controlar a mensagem e, também, produzi-la 

conjuntamente de forma bidirecional (SOUSA, 2006). Isso demonstra porque elas 

obtiveram tanta audiência nos últimos anos: segundo uma pesquisa do Ibope, 90% 
dos usuários de internet no Brasil utilizam alguma rede social. Dentro das redes 

sociais, o consumidor pode opinar sobre um produto, elogiar uma campanha, 

compartilhar um comercial ou até fazer alguma reclamação. Segundo um 

levantamento feito pela Folha de São Paulo, o Twitter chega a ser 8,4 mil vezes 

mais eficiente que o Procon na hora de fazer uma reclamação para alguma marca.  

Diante destes fatos, é defendida a ideia de que o consumidor é como um 

recurso da operação, visto como um colaborador dentro do processo, que cocria 

valor com a empresa (LUSCH et al, 2007). 

Sousa (2006) considera que os fundamentos da interatividade mais 

importantes são três: 
1) Participação / Intervenção - participar não é apenas responder 
"sim" ou "não" ou escolher uma opção dada, significa modificar a 
mensagem; 
2) Bidirecionabilidade / hibridação - a comunicação é produção 
conjunta da emissão e da recepção, é co-criação, os dois pólos 
codificam e decodificam; 
3)Potencialidade / permutabilidade - a comunicação supõe amplas 
redes articulatórias de conexões e liberdade de trocas, associações 
e significações; 
(SOUZA, 2006, p.172) 

 

 Segundo Prahalad e Ramaswamy (2004), a chave para promover novas fontes 



de vantagem competitiva  são as interações de alta qualidade, que permitem ao 

cliente individual co-criar experiências originais. Assim, os fatores que determinam 

modificações importantes derivadas da interação devem ser acoplados aos modelos 

existentes de marketing (RUST, 2004a). 

De acordo com Jenkins (2006) e Grunig (2009), é possível afirmar que hoje as 

pessoas controlam muito mais as formas como usam as mídias do que a mídia 

controla o comportamento das pessoas. Isso demonstra como o público conquistou 

uma atenção das marcas nunca antes vista na história do marketing. Como passou 

a ter o poder da geração de conteúdo, o consumidor interage com as empresas de 

forma mais direta e aberta, construindo um canal de comunicação nas redes sociais 

muito mais eficiente. 

Porém como alerta Gillin (2009), o problema é que as pessoas se conectam 

às redes sociais primeiramente para se relacionarem com outros usuários, e não 

com marcas. As redes sociais são criadas para relacionamentos interpessoais, 

focado nas pessoas. Quando uma marca tenta se comunicar de maneira tradicional 

e intromissiva, pode acabar ganhando a antipatia de seu público. Por isso é 

essencial que as empresas se insiram na dinâmica das relações sociais como 

parceiros, ao invés de vendedores. 

Apesar do objetivo dos usuários em redes sociais seja se relacionar com 

outras pessoas, para Li (2009) isso não quer dizer que elas não queiram se 

relacionar com as marcas. Como visto no primeiro capítulo, os atores precisam 

construir sua identidade dentro das redes sociais através das informações que eles 

compartilham com outros atores. É através de fotos, informações do perfil, notícias 

compartilhadas ou qualquer outro tipo de conteúdo compartilhado que os atores vão 

construindo suas identidades. E uma forma de reforçar esta identidade é associando 

sua imagem a imagem das marcas que reforcem seu estilo de vida ou o estilo de 

vida que queiram mostrar dentro das redes.  

Ao compartilhar um lançamento de uma empresa ou disseminar um 

comercial, por exemplo, o ator está usando a identidade da marca para reforçar a 

sua própria identidade. Portanto, é importante que todo o tipo de informação 

disponibilizada pelas marcas nas redes sociais reflita a identidade do seu público 

alvo, pois isso irá facilitar a disseminação do conteúdo. Quando isso acontece, o 

consumidor passa a compartilhar cada vez mais as informações da marca, criando 

um laço emocional com a mesma.  



"Apesar de "público-alvo" continuar sendo o consumidor que 
pretendemos alcançar e converter para os nossos objetivos de 
marketing, no cenário digital que se apresenta, o público-alvo não é 
mais apenas alvo, mas passou também a ser mídia e gerador de 
mídia." (GABRIEL, Martha, 2010, p.109) 

 

As oportunidades de interação por parte do cliente seduzem e realçam o 

envolvimento dele com a marca, potencializando o conceito de co-criação de 

experiências personalizadas como recurso valioso de valor. A interação entre os 

dois pontos é critica para o bom desempenho. Durante o processo, ambos são 

colaboradores e competidores: colaboradores na criação de valor e competidores 

pela extração de valor econômico na transação (PRAHALAD, RAMASWAMY, 

2004a). 

Para uma gestão de marca eficiente em redes sociais, é importante também 

as empresas monitorarem constantemente o que estão falando delas (e com elas). É 

possível fazer uma boa pesquisa sobre um produto ou marca apenas investigando 

comentários e opiniões nas redes sociais. Estas informações podem servir de base 

para futuras alterações na produção ou comunicação. Dentro das redes sociais, os 

consumidores comentam a respeito do sabor de um produto, sobre a embalagem, 

sobre defeitos, problemas e outros retornos que podem ser usados como base para 

a busca de melhorias e inovação. Ou seja, é possível ter insights valiosos apenas 

monitorando os comentários. 

Antes era necessário fazer uma pesquisa de mercado e audiência. Este 

processo se torna mais dinâmico nas redes sociais, e é necessário estar atento a 

isso. Um exemplo disso é a campanha da Arezzo para o inverno de 2011. Com o 

título de "Pele Mania", a marca lançou uma linha de produtos feita com peles de 

coelho, raposas e cabras, e iniciou uma campanha de marketing em cima da 

coleção. Porém o público ficou revoltado pelo uso de peles de animais de verdade, e 

até mesmo os fãs e embaixadores da marca acabaram por iniciar uma campanha 

nas redes sociais pedindo para ninguém comprar nenhum produto da marca. Devido 

à grande repercurssão do caso, a marca acabou retirando a campanha e os 

produtos de circulação. Apesar de retirar os seus produtos do mercado, a Arezzo fez 

uma declaração em que não assumia a culpa nem pedia desculpas, o que 

prejudicou ainda mais a imagem da marca. 

Mas só se focar em monitoramento e conteúdo não é o bastante. É preciso 

criar um relacionamento, um vínculo entre marcas e pessoas. As marcas devem se 



inserir no dia a dia dos usuários de forma natural, não bruscamente como na mídia 

tradicional. E a forma mais aceita nas redes sociais é a disponibilização de serviços 

sem nenhum custo aos usuários. Ao fazer isso, a marca consegue com que as 

pessoas se envolvam com o seu conteúdo de maneira positiva. 

Se uma marca consegue trabalhar nas áreas apresentadas anteriormente, ela 

certamente conseguirá um lugar de destaque no dia a dia dos consumidores. Mas se 

ela realmente quiser se destacar perante as outras, o maior fenômeno das redes 

sociais é a co-criação com os usuários, com o qual podem levar ao máximo o seu 

poder de interatividade. E é este ponto que trataremos no subcapítulo a seguir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Análise da Gafisa 
A partir da análise dos pontos apresentados até agora, o capítulo a seguir 

discorre sobre o objeto desta monografia de forma contextualizada, bem como os 

procedimentos metodológicos adotados para realização da análise, trazendo ao seu 

final os resultados a que foi possível chegar com a mesma. 

 

4.1 Método de Estudo 
 

O procedimento metodológico adotado neste trabalho será o estudo de caso. 

Existem várias definições para esse método, porém a mais citada é a de Yin (2001): 
O estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um 
fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, 
quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é 
claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são 
utilizadas. (YIN, 1989, p.23) 

 
 

Tal metodologia foi escolhida também por ser uma "análise intensiva, 

empreendida numa única ou em algumas organizações reais (Bruyne, Herman e 

Schoutheete, 1991, p. 224).  Segundo os autores, para que esta metodologia 

obtenha os melhores resultados possíveis, é necessário reunir o máximo de 

informações possíveis para apreender a totalidade da situação. Por isso deve-se 

utilizar variadas técnicas de coleta de informações, como observações, entrevistas 

ou documentos. 

Segundo Bonoma (1985, p. 207), os métodos qualitativos são utéis "quando 

um fenômeno é amplo e complexo, onde o corpo de conhecimentos existente é 

insuficiente para permitir a proposição de questões causais e quando um fenômeno 

não pode ser estudado fora do contexto no qual ele naturalmente ocorre". 

Segundo McClintock (1983, p.150), os objetivos do método de Estudo de 

Caso "são capturar o esquema de referência e a definição da situação de um dado 

participante [...] permitir um exame detalhado do processo organizacional e 

esclarecer aqueles fatores particulares ao caso que podem levar a um maior 

entendimento da causalidade." 

Os objetivos do Método do Estudo de Caso não são a quantificação ou 

enumeração, "mas, ao invés disso, descrição, classificação (desenvolvimento de 



tipologia), desenvolvimento teórico e o teste limitado da teoria. Em uma palavra, o 

objetivo é a compreensão" (BONAMA, 1985, p. 206) 

Segundo Merriam (1988), o estudo de caso possui quatro características 

fundamentais: 

 
1. particularismo: o estudo se centra em uma situação, 
acontecimento, programa ou fenômeno particular, proporcionando 
assim uma excelente via de análise prática de problemas da vida 
real; 
2. descrição: o resultado final consiste na descrição detalhada de um 
assunto submetido à indagação; 
3. explicação: o estudo de caso ajuda a compreender aquilo que 
submete à análise, formando parte de seus objetivos a obtenção de 
novas interpretações e perspectivas, assim como o descobrimento 
de novos significados e visões antes despercebidas; 
4 indução: a maioria dos estudos de caso utiliza o raciocínio indutivo, 
segundo o qual os princípios e generalizações emergem a partir da 
análise dos dados particulares. Em muitas ocasiões, mais que 
verificar hipóteses formuladas, o estudo de caso pretende descobrir 
novas relações entre elementos (MERRIAM, 1988, apud DUARTE, 
2009, p.217) 

 

A pesquisa teve como foco a construtora Gafisa, que atende o mercado 

imobiliário de vários estados brasileiros. O caso estudado é a campanha Ideias 

Gafisa, sendo realizada uma pesquisa bibliográfica em obras, periódicos e sites 

referentes ao estudo científico do marketing digital e das redes sociais. O projeto 

Ideias Gafisa é um marco na gestão de marcas, uma vez que ele é o primeiro prédio 

do Brasil construído colaborativamente com os consumidores. Através das redes 

sociais, eles vão poder sugerir ideias para desenvolver o empreendimento de forma 

personalizada. É o primeiro projeto desse tipo no ramo da construção civil, um dos 

mais importantes ramos da economia brasileira. 

 

4.2 Histórico da Marca 
 

Segundo o seu site institucional, a Gafisa S.A. é uma das empresas líderes no 

mercado de construção residencial, atuando em 120 cidades de 22 estados do país. 

A empresa é formada pela exploração de 3 marcas: a Gafisa, a Tenda e a Alphaville. 

A Gafisa é uma incorporadora com foco em empreendimentos residenciais no 

Segmento de Média, Média-Alta e Alta Renda, com preço de venda unitário superior 



a R$200 mil. Já a Tenda é uma incorporadora com foco em empreendimentos 

residenciais no Segmento Popular, com preço de venda unitário entre R$50 mil e 

R$200 mil. Para finalizar, a GAFISA S.A. possui o controle acionário da Alphaville, 

uma empresa de desenvolvimento urbano focada na venda de lotes residenciais 

com preço unitário entre R$70 mil e R$500 mil. 

A história da Gafisa S.A. começa em 1954, quando se constituiu a Gomes 

Fernandes Ltda., ou "GAF", que atuava no setor imobiliário nas cidades do Rio de 

Janeiro e São Paulo. Em Dezembro de 1997 começa a restruturação da empresa: a 

GP Investimentos S.A. firma uma parceria com os acionistas da GAF criando assim 

a Gafisa S.A.. Em 2004 a GP assume o controle de toda a companhia. Em 2005, 

uma afiliada da Equity International Management adquire 32% da nova companhia 

através da integralização do capital. E em fevereiro de 2006 acontece um marco 

dentro da empresa: a oferta pública das ações da companhia na Bolsa de Valores 

(BOVESPA). A negociação das ações na bolsa implica uma série de mudanças 

dentro de uma empresa, pois ela necessita prestar contas com os acionistas. Ela 

precisa estar muito bem estruturada administrativamente e nos seus balanços 

econômicos a transparência é essencial. Mas principalmente ela deverá buscar 

ampliar seus negócios, pois haverá pressão dos acionistas de que as ações 

valorizem.  

Em Outubro de 2006 a Gafisa S.A. firma um contrato para a aquisição de 

100% da Alphaville Urbanismo S.A., uma das maiores incorporadoras de 

condomínios residenciais do Brasil com foco na identificação, incorporação e venda 

de condomínios de alto padrão. Em Março de 2007, cria uma nova subsidiária 

integral, a FIT Residencial Empreendimentos Imobiliários Ltda., ou "FIT", para a 

incorporação, construção e administração de projetos residenciais para a população 

de baixa e média-baixa renda. Em outubro de 2008 foi incorporada pela Construtora 

Tenda S.A. 

Hoje a Gafisa S.A. é organizada desta forma: 



 
Figura 3 – Disponível em http://www.gafisa.com.br/ 

Atuando com as três bandeiras da marca, a Gafisa atende a demanda de 

todos os segmentos de renda do mercado imobiliário residencial brasileiro. Fora 

isso, os seus diferenciais são: 

Presença em Todo Território Nacional: atua na construção e incorporação 

de empreendimentos em mais de 120 cidades em 22 dos 26 estados 

brasileiros e no Distrito Federal.  

Land bank9 Estratégico em Regiões Privilegiadas: extenso land bank em 

regiões privilegiadas, dificilmente replicável por seus concorrentes. 

Reconhecimento da Marca: as três marcas da Companhia, “Gafisa”, “Tenda” 

e “AlphaVille”, se destacam entre as de maior reconhecimento no mercado 

imobiliário brasileiro.  

Sólidas Políticas de Governança Corporativa: única companhia brasileira 

do setor de construção listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE). A 

Companhia adota as melhores práticas de governança corporativa, tem seu 

Conselho de Administração composto por maioria de conselheiros 

independentes e conta com Comitês de Finanças, Auditoria, Indicação de 

Profissionais, Ética e Remuneração, de acordo com as regras aplicáveis a 

empresas americanas listadas na NYSE.  

Administração Profissionalizada e Dedicação ao Desenvolvimento de 

                                                        
9 Estoque de terrenos. 



Talentos: fomento de talentos dentro da Companhia, oferecendo aos 

funcionários oportunidades para desenvolver suas habilidades e sua carreira, 

e a promoção e crescimento profissional baseados na meritocracia distinguem 

a cultura da Gafisa e garantem o expertise necessário para manter sua 

posição de liderança no mercado imobiliário residencial no Brasil. 

Gafisa, a empresa de maior Liquidez no setor imobiliário brasileiro: única 

construtora brasileira listada na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE), o 

que contribui para que suas ações continuem sendo as mais líquidas do setor. 

 A Gafisa é uma empresa que tem seus valores e visão bem definidos: 

Visão 

A Gafisa visa manter posição de liderança em vendas residenciais nos 

setores de desenvolvimento urbano e construção residencial, oferecendo aos 

acionistas um maior retorno de seus investimentos. 

Valores 
Gente: Atrair, reter e manter os melhores talentos; 

Inovação: Desenvolver produtos inovadores, antecipar tendências globais e 

atingir as expectativas e necessidades de nossos clientes; 

Objetividade: Focar no essencial, ser pragmático e agilizar a tomada de 

decisão; 

Custos: Empregar controles de custo rigorosos na busca de maior 

lucratividade; 

Resultados: Alcançar crescimento e resultados fortes e consistentes para 

nossos acionistas; 

Etica: Manter elevados padrões éticos e morais e observar normas legais que 

garantam nossa credibilidade nos mercados em que operamos; 

Qualidade: Desenvolver e implementar tecnologias de ponta com o objetivo 

de assegurar a qualidade de nossos produtos e processos; 

Meio ambiente e comunidade: Respeitar o meio ambiente e as 

comunidades em que desenvolvemos nossos projetos; 

Divulgar as ações tomadas que violem o Código de Ética. 

 A Gafisa é, portanto, uma empresa muito preocupada com a gestão de marca. 

Ao abrir seu capital, a empresa foi obrigada a planejar uma reestruturação 

administrativa, tornando a administração mais transparente e as estratégias 

comerciais mais agressivas. Devido a todos esses dados, ela se destaca na gestão 



de redes sociais. 

 

4.3 A Gafisa nas Redes Sociais 
 

O histórico da Gafisa nas redes sociais parece ser recente, pois seus perfis 

foram criados há menos de um ano. O que realça a ideia de que a empresa está 

fazendo um esforço de comunicação para estar presente em todas as plataformas 

sociais e iniciar o relacionamento com o seu público. Abaixo temos um resumo da 

sua presença digital nas redes: 

Blog: muito bem estruturado, com um conteúdo interessante a respeito de 

decoração, tendências e empreendimentos. Replica o conteúdo do seu perfil 

do Twitter, do Flickr e do seu site. Possibilita o compartilhamento de todos os 

conteúdos. 

 
Figura 4 – Disponível em http://blog.gafisa.com.br/ 

Facebook: Página personalizada no Facebook ativa, com 12.979 curtidos. É 

constantemente atualizado com notícias do blog da empresa, imagens do 

Flickr, conversas com consumidores e notícias do mercado. Possui ainda 

conteúdo sobre lançamentos, imóveis, mapas e aplicativo para Iphone. 



 
Figura 5 – Disponível em http://www.facebook.com/construtoragafisa 

Twitter: perfil no Twitter ativo, com 9.385 seguidores e 1.468 tweets. É 

constantemente atualizado com notícias do blog da empresa, imagens do 

Flickr, conversas com consumidores e notícias do mercado.  



 
Figura 6 – Disponível em http://twitter.com/#!/Gafisa 

Youtube: a marca personalizou um canal próprio muito bem estruturado no 

Youtube. Nele é possível ver vídeos de apresentação  de todos os 

empreendimentos da construtora. O canal é bem atualizado, sendo que 

o último vídeo é datado de 19 de Outubro. Todos os vídeos da marca possuem 

um total de 36.678 visualizações, existem 117 usuários seguindo a empresa no 

Youtube. O canal possui um design atrativo, possibilidade de segmentar os 

vídeos por região, links para outras redes sociais da empresa. 



 
Figura 7 – Disponível em http://www.youtube.com/gafisa 

Foursquare: a empresa personalizou uma página no Foursquare, unificando 

todas as informações de geolocalização da empresa, o que demonstra uma 

organização e um esforço para se comunicar com o público nesta rede. No 

total ela lista 158 empreendimentos da empresa, em diferentes regiões do país, 

permitindo que as pessoas dêem check-in (dizer o local que estão) nos imóveis 

da empresa. Além disso há uma breve descrição da marca e links para outras 

redes sociais da empresa. Nesta rede ela possui 4.185 seguidores. 

Flickr: perfil personalizado profissional que oferece imagens de eventos e 

lançamentos da empresa. Os arquivos são separados em pastas com as 

categorias: Eventos, Novos Mercados, Rio de Janeiro e São Paulo. A última 

atualização é do dia 28 de Outubro, e seus álbuns possuem 460 visualizações. 

Slideshare: a empresa possue um perfil personalizado aonde concentra as 

apresentações dos seus empreendimentos.  No total são 44 apresentações de 

empreendimentos, gerando 453 visualizações.  

Formspring: perfil restrito, aonde só seguidores da empresa podem tirar suas 

dúvidas. 

Linkedin: perfil personalizado no Linkedin que conta com o cadastro de 908 

funcionários como empregados. 

Orkut: perfil menos atualizado da empresa, com apenas um amigo, e nenhum 

conteúdo de empreendimentos. 

 



4.4 Ideias Gafisa 
 

O projeto Ideias Gafisa tem como objetivo construir o primeiro prédio 

colaborativo do Brasil através das redes sociais. A proposta é que os futuros 

moradores do empreeendimento possam decidir pontos chaves na construção do 

prédio, elencando necessidades que são mais pertinentes para suas vidas. Como 

vão estar envolvidos na construção, decidindo ideias para melhorar o prédio, a 

intenção é que este consumidor se sinta mais atraído por comprar um produto que 

atenda as suas necessidades.    

Visto o poder da co-criação para gerar envolvimento com os usuários, a ação 

da Gafisa atinge um público muito maior que apenas possíveis compradores do 

empreendimento: o público participará de uma experiência única, podendo interferir 

na construção de um prédio. Além disso, vão poder ver e interagir com as ideias dos 

outros usuários, criando um forte laço emocional com a marca. 

Para participar, o usuário precisa entrar na fan page da Gafisa no Facebook. 

Nesta página ele encontra todas as informações sobre o projeto, conforme mostra a 

figura abaixo: 



 
Figura 8 – Disponível em http://www.facebook.com/ideiasgafisa 

 

O projeto foi dividido em 3 fases: uma primeira fase na qual o público poderia 

sugerir o nome do prédio, que representasse o ideal do projeto. Após várias 

sugestões, uma comissão formada por profissionais de diferentes áreas elegeu o 

nome Eureka como ideal para o empreendimento. A segunda fase abria a 

participação para sugestões de ideias para melhor equipar o empreendimento. Elas 

poderiam ser de 5 categorias: geral, sustentabilidade, apartamento, lazer ou 

tecnologia. Além de inserir suas ideias no projeto, o consumidor pode ver e interagir 

com as ideias de outras pessoas, concordando ou questionando a viabilidade de 

execucão. 



 
Figura 9 – Disponível em http://www.facebook.com/ideiasgafisa 

  



 
Figura 10 - Disponível em http://www.facebook.com/ideiasgafisa 

 

Na terceira fase a Gafisa selecionou algumas ideias para serem testadas e 

comentadas pelos consumidores. Através de vídeos de 2min, havia a figura de um 

engenheiro que era responsável por testar as ideias. Ele montava maquetes, fazia 

simulações, utilizava princípios da física e da química para no final dizer se a 

sugestão era viável ou não.  



 
Figura 11 - Disponível em http://www.facebook.com/ideiasgafisa 

 

Havia também simulações das ideias através de ilustrações, para a 

viabilidade ser discutida com o público: 



 
Figura 12 - Disponível em http://www.facebook.com/ideiasgafisa 

 

Algumas idéias acabaram sendo testadas de forma inovadora, como games 

na página da Gafisa no Facebook. O público podia jogar e ao mesmo tempo decidir 

se a idéia valia a pena ou não. 



 

Figura 13 – Disponível em http://www.facebook.com/ideiasgafisa 

 

Para divulgar a campanha fora das redes sociais, foram feitas algumas ações 

específicas, como o banner na home do site Yahoo.com.br. Neste banner o usuário 

poderia participar de uma das idéias enviadas, no caso o campo de paintball, na 

forma de um jogo interativo com os elementos do site. Os adversários ficavam atrás 

de notícias, e seu objetivo era acertá-los, e não as notícias do portal. 

A empresa desenvolveu ações para ativar a campanha for a das redes sociais 

também. Durante o Planeta Terra 2011, festival de música realizado pela maior 

empresa latino-america de mídia digital, a Gafisa montou um stand dentro do 

festival. Nele o público interagia com a marca e seu conteúdo. As pessoas 

visualizavam o projeto Ideias Gafisa, poderiam sugerir ideias na hora, tirar fotos com 

uma imagem do prédio como pano de fundo e publicar tudo nas redes sociais. Esta 

ação gerou grande visibilidade da marca, uma vez que 20 mil pessoas eram 

esperadas no evento. E atingiu de maneira inovadora um público que é sedento por 

novidades e interações, uma vez que ali no meio do festival poderiam ajudar a 

construir um prédio. 



 

Figure 14 – Disponível em http://www.facebook.com/ideiasgafisa 

 

O Projeto conta ainda com a colaboração de três blogueiros que são os 

responsáveis por alimentar as redes sociais da marca com conteúdo e por interagir 

com o público. São eles: Allan Szacher, artista gráfico com 18 anos de experiência, 

idealizador da revista de arte Zupi; Janara Lopes, fundadora da IdeiaFixa, uma 

revista online colaborativa de artes visuais; Claudio Hollanda, jornalista e 

colaborador da Gafisa. O objetivo é que os diferentes perfis de profissionais se 

completem e entreguem aos usuários um conteúdo diversificado e de qualidade. 

Nas mídias tradicionais, eram veiculadas algumas ideias enviadas pelos 

consumidores, sempre convidando o público a enviar suas ideias. Na figura abaixo 

um exemplo de anuncio de revista: 



 

Figura 15 – Disponível em http://www.facebook.com/ideiasgafisa 

Até a presente data, já houveram 39.184 curtidas na página da empresa no 

Facebook. A marca conta com 9.614 seguidores no Twitter. No Youtube, as 

visualizações dos vídeos da marca ultrapassam as 40.000 visualizações. Todo o 

projeto foi desenvolvido pela agência de publicidade Giovanni+Draftfcb. O 

responsável pelo projeto, Ricardo John, diretor executivo de criação da agência, 



resume o objetivo do projeto: "Vivemos um momento em que o consumidor não quer 

apenas comprar algo. Quer se sentir parte, estar envolvido no que está adquirindo". 

Foi, portanto, para atender a uma mudança no comportamento do consumidor, que 

está mais partcipativo e receptivo a trabalho de co-criação quea campanha foi 

criada.  

 

4.5 Análise do Caso 
 

O presente trabalho teve por objetivo analisar, após levantamento de 

campanhas no setor da construção civil, um caso identificado como inovador na 

estratégia de comunicação nas redes sociais. Após o desenvolvimento teórico dos 

conceitos de redes sociais e gestão de marca, faz-se necessária a identificação, 

apontamento e, então, reflexão sobre as soluções propostas pela Gafisa como 

estratégia que explora a interação com os consumidores. Tornar disponíveis canais 

de comunicação interativos com o consumidor é um fator preponderante e é uma 

vantagem competitiva que se tem. Essa abertura para que o consumidor participe 

pode ser a chave para que ele diga o que deseja e crie laços de fidelização com a 

empresa. Por isso foi fundamental analisar todas as plataformas utilizadas na 

campanha, para destacar as diferentes formas de interação possíveis nas redes 

sociais utilizadas pelo caso estudado. 

A partir do detalhamento das peças da campanha Ideias Gafisa, e de seu 

conteúdo nas redes sociais, é possível realizar uma análise geral sobre a utilização 

da co-criação como ferramenta de comunicação com o objetivo de agregar valor à 

marca utilizando-se das redes sociais. De acordo com Bonama (1985), o método de 

estudo de caso tem como objetivo a compreensão de um fenômeno, portanto a 

análise da campanha da Gafisa pode trazer insights relevantes pelo pionerismo na 

relação de uma marca com os consumidores no contexto das redes sociais. Se 

tantas marcas ainda têm dificuldades para estabelecer um relacionamento com seus 

clientes, a Gafisa abre um espaço para os consumidores desenvolverem o primeiro 

prédio colaborativo utilizando a comunicação como mote para a interação. 



Apesar de não serem um fenômeno novo, as redes sociais ganharam força 

nos últimos anos com os avanços tecnológicos da sociedade. Um dos fatores 

decisivos para isso é que as pessoas deixaram de "estar" conectados para "ser" 

conectados: hoje um percentual das pessoas já vivem em simbiose com a internet, 

permanecendo conectados grande parte do tempo (GABRIEL, 2010). E acabaram 

encontrando nas redes sociais o lugar ideal para navegarem e investirem seu tempo: 

nela as pessoas se relacionam, trocam conteúdos e consomem informações. Hoje 

90% dos usuários de internet brasileiros acessam as redes sociais, número que 

demonstra a relevância de um estudo aprofundado para análise de gestão de marca 

nessas redes. Segundo o Mídia Dados, o nível de penetração da internet chegou a 

48% no ano de 2010. 

No caso dessa análise, é importante retomar que apesar das redes sociais 

digitais não exigirem uma presença física dos atores, ela mantêm uma característica 

das redes sociais offline: os indivíduos possuem a tendência a se aproximarem uns 

dos outros ao reconhecerem suas semelhanças. Por isso é necessário ser "visto" 

para existir no ciberespaço (RECUERO, 2009), é necessário mostrar aos outros 

atores a sua personalidade. Por isso os atores constroem suas identidades através 

das palavras, vídeos, fotos ou qualquer outro tipo de conteúdo que vão 

compartilhando.  É através destas informações que os outros usuários vão 

percebendo a identidade de um ator. Portanto, ao inserir um conteúdo, o ator está 

dando dicas de como quer ser identificado por outros atores sociais. 

Por isso é fundamental para uma marca que o conteúdo compartilhado por 

uma marca reflita a personalidade do seu público. Quando isso acontece, há uma 

maior probabilidade do conteúdo ser consumido e disseminado pelos consumidores. 

Esse é um dos diferenciais do projeto Ideias Gafisa: o conteúdo gerado pela 

empresa era relacionado a design, decoração, tecnologia e construção, assuntos 

totalmente conectados com o seu público. Poder visualizar ideias inovadoras sobre 

imóveis é de interesse da maioria das pessoas que pensam em comprar um 

apartamento. No caso da Gafisa, além de abrir espaço para os próprios clientes 

gerarem o conteúdo, três profissionais de diferentes áreas ficavam responsáveis 

pelas interações e publicação de informações pertinentes. Dois desses profissionais 

eram pessoas reconhecidas como destaques na área de inovação em design: Allan 

Szacher, idealizador da Revista Zupi e Janara Lopes, fundadora da revista on-line 



IdeiaFixa. Isso demonstra o quão estrategicamente planejada a ação da empresa 

estava para atender as necessidades de seu público. 

Outro fator determinante para o sucesso da campanha foram as 

possibilidades criadas para interação com os consumidores. A interação é 

considerada a matéria-prima para criação e desenvolvimento de relações sociais. Os 

laços sociais são construídos a partir dessas relações sociais, e “o laço é a efetiva 

conexão entre os atores que estão envolvidos nas interações” (RECUERO, 2009 

p.38).  Os laços podem ser fortes e fracos, dependendo do grau do relacionamento 

entre atores e marcas. Portanto o objetivo de uma marca é criar um laço social forte 

com seus clientes a partir das interações, visando agregar valor à sua relação. A 

empresa Gafisa conseguiu criar um laço forte com o seu público na medida que 

planejou um projeto que possibilitaria diversas interações com o público. Além de 

poder contribuir com suas ideias, havia a possibilidade do consumidor comentar as 

ideias de outra pessoa, o que gerava uma conversa em cima das ideias e várias 

interações. Os vídeos da campanha, que testavam ideias era outro fator 

determinante na construção do laço: eles eram divertidos e geraram muitas 

visualizações. As ideias eram testadas de diferentes maneiras, hora através de 

ilustrações, hora através de jogos online. Havia a possibilidade de interagir com os 

três profissionais responsáveis pela geração de conteúdo. E todas essas 

informações eram disponibilizadas em doze redes sociais, o que permitia diversos 

tipos de relacionamentos. 

Mas o projeto Ideias Gafisa se destaca pela gestão da marca. Conforme 

afirma Doyle (1990) as marcas dificilmente são consolidadas somente pela 

publicidade. A construção de marca vai além da propaganda, por isso é 

imprenscindível estabelecer conexões emocionais com o consumidor, e as redes 

sociais, por sua competência, permitem que isso seja provocado. É através da 

experiência que o consumidor define o que é valioso para ele. Sob essa perspectiva, 

as empresas estão sendo exigidas a repensar a forma como trabalhavam a criação 

de produtos, comunicação ou ofertas para envolver mais o consumidor na criação de 

valor. É preciso perceber o mercado como um grande fórum para discussão e 

colaboração de ideias, condição que permite engajamento, e consequentemente, 

gera valor para a marca a partir do posicionamento de co-criação estabelecido na 

mente dos consumidores. A Gafisa conseguiu traduzir estes pensamentos em uma 



única campanha, trazendo os consumidores para dentro da empresa e dando a eles 

o poder de decisão. Ao proporcionar aos seus clientes interações de alta qualidade, 

a marca permite aos seus clientes co-criarem experiências originais. A empresa 

consegue então se diferenciar de inúmeras outras empresas que tentam ocupar um 

espaço no coração dos consumidores, gerando um relacionamento que será 

lembrado na hora da compra. É essa ligação com a marca que norteia o consumidor 

durante o processo de escolha de produtos. 

A partir desses apontamentos, é possível chegar as principais estratégias 

utilizadas: 

Conteúdo: durante todo o período do projeto as redes sociais da 

marca eram abastecidas com conteúdos pertinentes ao ramo da 

construção civil. Sob a curadoria de três jornalistas, especializados em 

design e arte, foram abordados assuntos de interesse do público-alvo 

da construtora: dicas de decoração, novidades para a casa, arquitetura, 

dicas de economia e sustentabilidade. Este conteúdo é importante, pois 

nas redes sociais "as pessoas são julgadas e percebidas por suas 

palavras. Essas palavras, constituídas como expressões de alguém, 

legitimidas pelos grupos sociais, constroem as percepções que os 

indivíduos têm dos atores sociais" (Recuero 2009). 

 As imagens abaixo exemplificam como o conteúdo era distribuídos nas 

redes sociais: a figura 16 é referente a dicas de economias no blog da 

empresa. A figura 17 representa um comentário no perfil do Twitter da 

empresa, que contem um link para fotos de estantes criativas. 



 

Figura 16 – Disponível em http://blog.gafisa.com.br/ 

 

 

Figura 17 – Disponível em http://twitter.com/#!/Gafisa 

Geração de conteúdo: o projeto permitia que os consumidores da 

marca sugerissem ideias para o projeto, porém não os estimulava a 

criarem conteúdos interessantes para outros usuários, como os 

conteúdos da marca. Seria pertinente uma estratégia que pudesse 

envolver os clientes na geração de informações interessantes sobre os 

temas, abrindo assim mais um canal de interação. E como já vimos, a 

interação é considerada a matéria-prima para criação e 

desenvolvimento de relações e de laços sociais.  

Na figura 18 é visualizado o conteúdo do perfil do Facebook da 

empresa, aonde é possível notar que todas as informações foram 



postadas pelo próprio perfil da Gafisa, sem a colaboração dos 

consumidores. 

 

Figura 18 - http://www.facebook.com/ideiasgafisa 

Conteúdo Multimídia: durante a campanha foram postadas 

informações através de diferentes tipos de mídia. Foram trabalhados 

textos, vídeos, fotos, ilustrações e música. Isso permitia que um único 

cliente fosse impactado de diferentes maneiras, criando um laço 

emocional mais forte. Nas figuras 19, 20 e 21 vemos idéias enviadas 

representadas de três formas diferentes: ilustração, vídeo e jogo online, 

respectivamente. 



 

Figura 19 - http://www.facebook.com/ideiasgafisa 

 

 

Figura 20 - http://www.facebook.com/ideiasgafisa 

 



 

Figura 21 - http://www.facebook.com/ideiasgafisa 

Uso de múltiplas plataformas: a marca trabalhava dentro de nove 

redes sociais paralelamente, cada uma com um conteúdo específico. 

No blog, por exemplo, a empresa disponibilizava um conteúdo mais 

extenso e educativo, utilizando mais textos e imagens, enquanto no 

Youtube apresentava somente os vídeos da campanha. Isso 

potencializa um aumento no raio de alcance da campanha, 

possibilitando a interação com um número maior de usuários.  

 

Como a multiplicidade de ferramentas é a mola propulsora do sucesso 

da internet, é normal os usuários usarem diferentes tipos de redes 

sociais para abordarem diferentes tipos de assuntos. Pode-se observar 

nas figuras 22 e 23 como, respectivamente, no blog é utilizado mais 

imagens e texto, enquanto no Youtube a empresa trabalha somente 

com vídeos. 



 

Figura 22 – Disponível em http://blog.gafisa.com.br/ 

 

Figure 23 – Disponível em http://blog.gafisa.com.br/ 

Interação: É a partir de um relacionamento íntimo e constante que são 

construídos laços emocionais fortes entre marcas e consumidores. Por 

isso é fundamental para o sucesso de uma campanha estimular a 

interação com o consumidor. A Gafisa permite que o cliente interaja 

com a empresa de diversas maneiras e em múltiplas plataformas, 

como pode ser observados nas figuras 24 e 25. Uma gestão de marca 

eficiente deve prever e utilizar como estratégia a possibilidade de 

múltiplas interações ao longo da campanha, pois, dessa maneira, a 

empresa consegue se diferenciar de outras marcas no mercado. 



 

 

Figura 24 – Disponível em http://www.facebook.com/ideiasgafisa 

 

Figura 25 – Disponível em http://www.facebook.com/ideiasgafisa 

 



 

Construção de laços: como estimulava a interação por parte do 

cliente através de seu conteúdo e plataformas, a Gafisa conseguiu criar 

laços emocionais fortes com seus consumidores. A empresa 

transformou suas plataformas num grande fórum de discussão de 

ideias, no qual o público tinha grande participação. Todas essas 

estratégias ajudaram a estreitar ainda mais o relacionamento dos 

clientes com a marca, como observado na figura 26. 

 

Figura 26 – Disponível em http://www.facebook.com/ideiasgafisa 

 



Busca pela inovação: Segundo Aaker e Joachimsthaler (2004), para 

construir uma marca é preciso inovação, por isso é necessário haver 

um projeto de gestão que reconheça, avalie e assimile novas ideias. A 

campanha da Gafisa foi desenvolvida baseada nesse alicerce, pois a 

partir da campanha se projetou o primeiro prédio colaborativo do Brasil, 

o que demonstra o grau de inovação na área de atuação da marca. Ao 

apresentar vídeos (figura 27) dos testes das ideias, a marca inovou na 

forma como recebia e tratava da colaboração dos clientes. 

 

Figura 27 – Disponível em http://www.facebook.com/ideiasgafisa 

 

Alinhamento com a identidade: como visto anteriormente, um plano 

de gestão de marca precisa estar alinhado à identidade e ao 

posicionamento da empresa. Um dos valores da Gafisa é desenvolver 

produtos inovadores, antecipar tendências globais e atingir as 

expectativas e necessidades de nossos clientes. Esse 

comprometimento da marca com a inovação é traduzido literalmente 

dentro da campanha, impactando muito mais o consumidor. A figura 28 

representa os prêmios adquiridos pela empresa no último ano, o que 

reforça seu comprometimento com a inovação. 



 

Figura 28 – Disponível em http://www.gafisa.com.br 

 

Com base nas considerações acima, este estudo porpõe a construção de 

uma matriz para a criação de uma estratégia de co-criação na comunicação em 

redes sociais. A partir da leitura das estratégias da Gafisa, segue uma matriz que 

tem por objetivo traduzir o caso estudado, e, podendo, servir de modelo para o 

desenvolvimento de uma campanha de gestão de marca, pois trabalha os principais 

fatores decisivos do caso estudado. Se cada ponto da matriz for trabalhado 

corretamente, o estímulo à colaboração de idéias por parte do usuário servirá de 

mola propulsora para comunicação da marca. Acredita-se que aplicando esse 

modelo em diferentes empresas de áreas diversas pode-se chegar a resultados 

semelhantes de eficiência. 



 

Figura 29 – Elaborada pelo autor 

Desenvolvendo um plano de comunicação de marca em redes sociais 

baseado nesse modelo, tomando como conceito as seguintes descrições: 

Conteúdo: oferecer conteúdo que reflita a identidade do público-alvo, com a 

finalidade de ter um maior consumo e uma maior disseminação; 

Geração de conteúdo: permitir que o consumidor crie conteúdo e 

compartilhe com a rede criada pela marca, com o intuito de gerar interações 

entre atores; 

Conteúdo multimídia: possibilitar o consumo de diversos tipos de mídia por 

parte do cliente, aumento do interesse e consequentemente o número de 

interações. 

Múltiplas plataformas: distribuir o conteúdo da campanha em diferentes 

canais, aumentando assim o raio de alcance da marca; 



Interação: estimular ao máximo o número de interações por usuário, com o 

objetivo de criar vínculos emocionais; 

Construção de laços: todo o material de comunicação deve ter por objetivo a 

construção de laços, pois é através deles que a marca se insere no cotidiano 

do público; 

Inovação: o tema de campanha deve ser inovador, pois é através do 

pioneirismo que a comunicação consegue se destacar em um mercado com a 

concorrência cada vez mais acirrada. 

Analisados todos os itens, chega-se a conclusão de que a campanha da 

empresa Gafisa é pioneira não só como uma grande ideia, mas como uma execução 

e planejamento que se diferenciam de outras marcas. Com uma gestão de marca 

ousada, que abre espaço para a colaboração de ideias com os consumidores, ela 

serve de referência às outras marcas em trabalho em redes sociais. É preciso 

perceber como a empresa se insere no cotidiano dos clientes com um conteúdo 

pertinente, que visa a criação de um laço emocional forte. É importante ressaltar a 

importância da co-criação de valor junto à marca como diferencial da empresa, pois 

este é o alicerce de uma campanha bem sucedida nas redes sociais. Sabe-se que, 

apesar de não existir uma fórmula mágica, as empresas precisam utilizar a 

colaboração de ideias como plataforma de gestão de marcas nas redes sociais. Para 

finalizar, sugere-se o estudo da matriz proposta nesse estudo em outros casos de 

diferentes áreas, para verificação da autenticidade do modelo. 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Em decorrência das frequentes inovações tecnológicas e as consequentes 

mudanças no comportamento das pessoas, é imprescindível para o marketing estar 

atento ao surgimento de novas possibilidades de relacionamento com o cliente. Por 

isso é necessário o estudo de casos considerados inovadores e eficientes para o 

mercado, pois eles podem ajudar a criar referências e de novas proposições sobre 

gestão de marca. Pensando nessas condições, definiu-se estudar profundamente 

um caso considerado pioneiro no mercado de comunicação, que poderá contribuir 

para geração de reflexões pertinentes sobre o tema do estudo. 

Analisando o trabalho dos autores, identificou-se que, ao contrário do que se 

pressupunha, existem diversos estudos analisando a estratégia de co-criação entre 

marcas e consumidores. Mas havia uma oportunidade de analisar esta co-criação 

sob a ótica de gestão de marcas e das conexões das redes sociais. Com isso pode 

se identificar e apontar modelos de estratégias para serem usadas por diversas 

marcas. Apesar de não existir nenhum padrão para o objeto de estudo apresentado, 

é fundamental ter o conhecimento de como criar laços emocionais com o público 

através de uma campanha. Por isso chega-se a conclusão de que este trabalho 

cumpriu com seus objetivos, analisando a campanha Ideias Gafisa sob a ótica da 

gestão de marcas e no contexto das redes sociais, produzindo apontamentos que 

poderão ser usados como ponto de partida por outras marcas. 

Sabe-se que o estudo de apenas um caso não deve servir de referência única 

para o mercado. Portanto este estudo abre a possibilidade de um  aprofundamento 

na co-criação nas redes sociais a partir de novos casos de outros segmentos de 

mercado, para outros tipos de público, em ambientes diferentes, sugerindo 

diferenciais competitivos em contextos macroambientais diversificados. Analisar 

novos casos com relevância no cenário da comunicação, que utilizem a colaboração 

de ideias como agregador de valor se mostram necessários, fazendo com que as 

análises aqui contidas tenham maior relevância como referencial teórico e 

metodológico. 

A produção deste estudo teve como etapas a construção teórica do conceito 

de redes sociais a partir das abordagens de Raquel Recuero (2009) e outros autores 

que tratavam de temas específicos pertinentes ao estudo. Em um segundo momento 



foi trabalhado o conceito de gestão de marcas, com o objetivo de destacar quais os 

pontos favoráveis para a criação de valor para a marca junto ao consumidor. Nessa 

parte foram citados os conceitos de Philip Kotler e outros autores e que trabalham 

com o conceito de interatividade como meio de construção de valor. Esses dois 

capítulos foram importantes para a construção de um raciocínio crítico do potencial 

das plataformas sociais para as marcas aumentarem sua penetração num mercado 

cada vez mais concorrido. 

As duas primeiras etapas foram importantes para este estudo, pois 

forneceram pensamentos sobre o papel fundamental que as redes sociais estão 

assumindo em um plano de gestão de marca. Retomando o pensamento de 

Prahalad (2004), para sobreviver a um mercado com uma concorrência cada vez 

maior, é preciso perceber o mercado como um fórum para o debate sobre as 

condições que criam valor. E foi justamente essa uma das virtudes do caso 

estudado, uma vez que a empresa permitia que os consumidores dessem ideias 

para a construção de um prédio que elas poderiam morar depois. Ou seja, eles 

poderiam ter ideias e personalizar o local em que iriam morar, uma oportunidade que 

nenhuma outra empresa havia viabilizado no Brasil. 

Através do estudo de caso, desenvolveu-se uma lista de pontos que devem 

ser abordados dentro de uma campanha de gestão de marca para que ela tenha 

relevância no cotidiano do consumidor. Desenvolver uma matriz de conteúdo pode 

ser fundamental para o sucesso de uma campanha, uma vez que conteúdos que 

reflitam o perfil do público têm maior propabilidade de serem distribuídos. Mas 

permitir que o consumidor crie conteúdo e compartilhe com a rede da campanha 

também é importante, porque uma pessoa tem mais crebilidade do que uma marca 

nas redes sociais. Ou seja, quando possui conteúdo criado pelos clientes, a 

campanha passa a impressão de ser mais autêntica. Disponibilizar um conteúdo 

multímidia é outro ponto que favorece o sucesso de uma campanha, uma vez que 

são criados mais canais de interação com o cliente, fortalecendo a relação com a 

marca. 

É fundamental usar a multiplicidade de plataformas para impulsionar a 

campanha, pois é normal os usuários usarem diferentes tipos de redes sociais. Se o 

conteúdo de cada plataforma for adaptado para o meio, essa estratégia potencializa 

a campanha. Como a interação é a base da construção de laços, é fundamental 

utilizá-la com a intenção de criar uma relação mais íntima e contínua com os 



clientes. E é preciso atingir esses usuários de forma inovadora, pois a inovação 

possibilita uma interação de alta qualidade, criando uma experiência única para o 

consumidor. Mas todas essas estratégias devem estar ligadas à identidade e ao 

posicionamento da marca, pois uma campanha precisa refletir a identidade da 

empresa, para ser autêntica. Se ela não estiver alinhada, pode ser percebida como 

uma relação "forçada" e não conseguir atingir o público. 

Diante do exposto, verificamos que o trabalho alcançou o objetivo geral, 

respondendo a pergunta da pesquisa. As empresas devem estar atentas ao que os 

consumidores dizem nas redes sociais, responder-lhes, aproveitar e estimular sua 

participação no processo de gestão de marca. Com isso é possível criar uma relação 

de confiança, tornando a empresa cada vez mais relevante para o público. Com 

esse processo, o consumidor é integrado aos processos da organização, 

demonstrando a importância e o valor da sua opinião. Dentro deste contexto, o 

consumidor abandona a passividade, não querendo apenas ouvir a empresa, mas 

participar das discussões. 
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