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RESUMO 

Com a expansão da internet ocorrida nos anos 1990’s e a ampliação das mídias e 

redes sociais, as empresas e organizações tem experimentado novas formas de 

comércio e relacionamento com o consumidor. Isso ocorre devido às alterações dos 

papéis exercidos pelas organizações e consumidores, sendo que este último 

apresentava característica passiva no processo de comunicação. Para acompanhar 

as mudanças do comportamento do consumidor e desenvolver estratégias capazes 

de propiciar crescimento de mercado e melhoria do relacionamento com os vários 

segmentos de consumidores, a criação de um plano de mídias digitais tem se 

mostrado bastante eficaz, porém pouco tem sido feito em relação a cooperativas 

rurais. Com a aplicação do método pesquisa-ação e com a avaliação do 

posicionamento estratégico e mercadológico da cooperativa foi possível estabelecer 

planos de ação geral e específica para cada mídia digital, com impactos positivos tanto 

em termos gerenciais quanto acadêmicos. 

Palavras-Chave: Marketing Digital. Mídias Sociais. Segmentação de Mídias. 
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ABSTRACT 

Since the expansion of the Internet in the 1990s and the development of media 

and social networks, companies and organizations have experimented new forms of 

commerce and consumer relationships. The reason for this is due to the changes in 

the roles of organizations and consumers, and the consumer had a passive attitude in 

the communication process. In order to follow the movement to modify consumer 

behavior and develop strategies capable of fostering market growth and improving the 

relationship with the various consumer segments, the creation of a digital media plan 

has been effective, even though a few attention has been directed to rural 

cooperatives. With the application of the research-action method and with the 

evaluation of the strategic and market positioning of the cooperative, it was possible to 

establish general and specific action plans for each digital media, with positive impacts 

in both managerial and academic terms 

Keywords: Digital Marketing, Social Media, Media Segmentation. 
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1 INTRODUÇÃO 

A partir da expansão da internet ocorrida nos anos 1990’s e a ampliação da 

presença online, as empresas e organizações tem experimentado novas formas de 

comércio e relacionamento com o consumidor (BELLATO; LIMA, 2010). Isso ocorre 

devido às alterações dos papéis exercidos pelas organizações e consumidores, sendo 

que este último apresentava postura passiva no processo de comunicação (OKADA; 

SOUZA, 2011). Porém, com a expansão dos meios de comunicação interativos 

promovidos pela popularização das redes digitais, o consumidor que antes recebia a 

mensagem, passou a ser sujeito ativo na comunicação (CARVALHO, 2018). Isso 

implica em fazer buscas, emitir opiniões e compartilhar experiências (LOPES; 

ALVARENGA, 2017), além de participar do Processo de Cocriação de Valor (EPP; 

PRICE, 2011).   

A Era da Busca (também conhecida como a Era do Consumidor) possui foco  

na participação ativa e interativa dos consumidores, que desempenham o papel de 

produtores de conteúdo e consumidores de informações na web (OKADA; SOUZA, 

2011). Esse novo cenário mercadológico exige uma reavaliação e redimensionamento 

das estratégias de marketing (SILVA, 2011; MARQUES, 2014), de modo a convidar o 

consumidor a interagir e compartilhar o projeto do produto (ULAGA; REINARTZ, 

2011). 

Com a crescente interação entre consumidor e empresa por meio da internet, 

o marketing digital busca promover o engajamento e a confiança entre a marca e o 

consumidor atual e potencial (HOLLEBEEK; MACKY, 2019).  A presença digital se 

tornou parte da rotina dos consumidores (SÁNCHEZ-ALZATE; MONTOYA, 2015), que 

têm seus comportamentos de consumo moldados com as novas tecnologias de 

acesso (PERSAUD; AZHAR, 2012). 

A partir do avanço da tecnologia, as pessoas se tornam mais dependentes dos 

celulares e computadores, tendo-os como utensílios fundamentais para o dia a dia 

(FRANCISCO-MAFEZZOLLI; MULLER PRADO, 2013). Visto que, com esses 

aparelhos é possível comunicar-se com maior facilidade e agilidade com o resto do 

mundo (SILVA, 2011). Além disso, permitem que os consumidores possam pesquisar 

produtos e serviços, compartilhar experiências e dúvidas nos aplicativos sociais, além 

de aderirem as mudanças de mercado por meio das estratégias do marketing digital 

(STEWART et al., 2018). 
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Com isso, existe a possibilidade de os consumidores optarem por  compras 

online (PIERCY, 2013), escolhendo seus produtos ou serviços baseados em 

experiências compartilhadas nas redes sociais. Com o avanço exponencial da  

tecnologia digital é possível observar o aumento da capacidade de respostas das 

organizações em relação às necessidades do consumidor, que gera e  impulsiona as 

vendas, aumento da eficiência operacional, além da possiblidade de redução de 

custos (RITZ; WOLF; MCQUITTY, 2019). 

Diante desse cenário, a mídia digital possibilita a criação de relacionamentos 

entre os consumidores e as marcas em nível interativo, direto e social (CONFOS; 

DAVIS, 2016). Com disso, a digitalização possibilita novas formas atrair os 

consumidores, aumento da interação e construção de relacionamentos de marca 

(MASSYLIOUK; CAMPOS, 2016). Esse ambiente dinâmico, repleto de inovações e 

mudanças, identifica e categoriza a estratégia de marketing (MORTARI; SANTOS, 

2016). 

Assim, as estratégias de marketing transformam-se em um processo de 

aprendizado e interação contínuos entre os consumidores e o mercado, criando um 

diferencial no avanço entre tecnologia e comunicação (MASSYLIOUK; CAMPOS, 

2016). Um resultado observável das modificações tecnológicas está relacionado com 

o processo de segmentação, aumento do micro marketing e promoção da 

individualidade (OKADA; SOUZA, 2011). Desse modo, entender as atitudes do 

consumidor que faz uso de tecnologias com acesso móvel à internet, páginas na web 

e redes sociais, vem sendo de relevante importância para as empresas entenderem 

seu perfil e potencial de compra. 

1.1 Problema de Pesquisa e Objetivos 

O uso da internet como ferramenta de aproximação entre empresa e 

consumidor tem ganhado cada vez mais espaço nas organizações. Isso porque a 

internet favorece o fortalecimento dos relacionamentos e propicia cada vez mais que 

o consumidor faça parte do processo de produção de inovação como no caso de 

Inovação Aberta (CHESBROUGH; APPLEYARD, 2007), ou ainda como coprodutor 

de valor (NEGHINA et al., 2015), tal como proposto pela Lógica Dominada por 

Serviços (LUSCH; VARGO, 2011). 

A problemática da pesquisa está relacionada como uso de mídias sociais e o 

marketing digital por organizações de diversos setores. O uso dessas técnicas de 
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relacionamento com o consumidor tem ganhado cada vez mais notoriedade, haja vista 

a crescente demanda tecnológica e o desenvolvimento de ferramentas que facilitam 

e melhoram a comunicação entre empresa e consumidor. Com isso, é estabelecido o 

problema de pesquisa: “Qual a importância do desenvolvimento de um plano de 

mídias digitais para cooperativa varejista rural?” 

O objetivo geral é a criação de plano de mídias digitais para uma organização 

cooperativa do setor rural, cujo foco é a comercialização de produtos agrícolas. A partir 

desse objetivo defluem os objetivos específicos: 

1) entender o posicionamento mercadológico da cooperativa; 

2) avaliar os fatores críticos de sucesso 

3) desenvolver planos de ação para cada mídia de maior expressividade; 

4) desenvolver cronograma de ações para serem realizadas na cooperativa.  

1.2 Justificativa 

Diante do desenvolvimento das mídias sociais e, consequentemente do uso 

das redes sociais como estratégias do marketing digital, percebeu-se a importância 

de um estudo para a elaboração de um plano de mídia para cooperativa rural. Tal fato 

reside no avanço tecnológico da telefonia móvel e dos computadores (PAPPAS, 

2016), e com isso a internet passou a fazer parte do cotidiano da maioria das pessoas, 

sejam elas da zona rural ou urbana. 

A tecnologia digital tornou-se uma ferramenta importante para seus usuários, 

visto que, permite, além de realizar pesquisas, relacionar-se com outras pessoas por 

meio das redes sociais, bem como consumidores, aumentando a acessibilidade como 

preconizado pelo conceito de distribuição mercadológica (TAIMINEN; KARJALUOTO, 

2015). Todavia, trata-se de um meio de comunicação pessoal e empresarial, que pode 

influenciar a mente dos consumidores e possibilita que as organizações façam parte 

desse papel fazendo uso das estratégias do marketing digital (VALOS et al., 2016). 

Em meio a tanto, a cooperativa rural foi escolhida devido a sua importância para 

satisfazer as necessidades dos consumidores locais e regionais, além de ser uma 

organização que está em expansão estratégica, e busca moldar-se de acordo com as 

inovações e as mudanças constantes do mercado.  

Desta forma, o presente estudo visa a criação de um plano de mídias que possa 

suprir a necessidade de um relacionamento mais estreito com os consumidores por 

meio do marketing digital. Assim, será possível promover seus produtos por meio da 
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internet, além de poder tirar dúvidas e entender o perfil dos seus consumidores, o que 

lhe permitirá ter um feedback de suas ações no mercado e aprimorá-las de acordo 

com a necessidade e a opinião de seus consumidores. 

Além disso, o plano de mídia oferece maior visibilidade das propagandas e 

promoções, com menor custo, em tempo real e de acordo com as novas tecnologias 

mercadológicas, as mídias sociais. 

1.3 Estrutura do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

O TCC está estruturado em seis partes, esquematizados na Figura 1. Esta 

primeira, abordou de forma ampla o trabalho, com o contexto, problema, os objetivos 

e a justificativa da pesquisa.  A segunda parte aborda o embasamento teórico para a 

criação e desenvolvimento do modelo teórico. A terceira parte contém o método de 

trabalho que abrange além da pesquisa bibliográfica, a pesquisa ação e outros 

procedimentos metodológicos. A parte subsequente consiste na avaliação do 

posicionamento mercadológico e o desenvolvimento do plano de mídias. A quinta 

parte é de análise e discussão dos resultados obtidos por meio de levantamento de 

dados. A última parte traz resposta à pesquisa, bem como as implicações acadêmicas, 

gerenciais e sugestões para estudos futuros. 

 

Figura 1: Estrutura do TCC 

 
Fonte:desenvolvido pela autora 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A tecnologia digital é uma ferramenta fundamental na interação com o 

consumidor. Em relação à comunicação, seu uso tende a gerar vantagem competitiva 

(RITZ; WOLF; MCQUITTY, 2019). Outro ponto importante é que as empresas tem as 

reações em tempo real, fundamental para acompanhar resultados (VALOS et al., 

2016). Assim, suas propagandas e promoções têm maior alcance com menor custo 

em relação à mídia tradicional (KEEGAN; ROWLEY, 2017). 

Diante disso, a comunicação integrada de marketing pode ser representada 

como uma resposta estratégica às novas condições que a tecnologia digital tem 

colocado no mercado (GURĂU, 2008). Porém, as mensagens enviadas para os 

consumidores precisam ser adaptadas ao novo modelo de marketing, o marketing 

digital (TURNER, 2017). Neste caso, as mídias sociais podem ser usadas como um 

mix de comunicação, que permitem fazer propaganda e promoção por meio da 

internet (TAKEN SMITH, 2012). Com o uso dessas mídias, empresas e consumidores 

tem um contato direto para sanar dúvidas, resolver problemas e receber um feedback 

rápido e alinhado do seu público-alvo (CORRÊA; SILVA, 2018). 

O ambiente online gera uma série de oportunidades e desafios para os 

profissionais de comunicação (TURNER, 2017). A empresa pode coletar, registrar, 

analisar e usar dados de consumidores e feedback para segmentar o público e 

personalizar mensagens (GURĂU, 2008). Por outro lado, a comunicação via internet 

é muito dinâmica e um atraso de resposta às mensagens enviadas pelo público pode 

representar oportunidades perdidas (VALOS et al., 2016). 

 Neste sentido, serão apresentados a seguir alguns conceitos sobre o marketing 

digital, as mídias sociais, assim como sobre o Facebook, Instagram, Twitter e 

YouTube, que são ferramentas fundamentais para o plano de mídia desenvolvido para 

a cooperativa rural. 

2.1 Marketing Digital 

O marketing digital é uma vertente do marketing, pelo qual as organizações 

fazem uso da comunicação por meio de recursos digitais e internet (OKADA; SOUZA, 

2011). O objetivo básico do marketing nas empresas é satisfazer seu consumidor e a 

internet expandiu a visão de como esse objetivo pode ser alcançado (MASSYLIOUK; 

CAMPOS, 2016). O marketing digital tem por fundamento o uso das estratégias de 
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marketing aplicadas no ambiente virtual para alcançar objetivos, seja de uma pessoa 

física ou  jurídica (CARVALHO, 2018). 

Uma organização que faz uso da internet para criar e anunciar seu conteúdo, 

apresenta maior alcance de comunicação e suas mensagens tem maiores chances 

de serem vistas e compartilhadas pelas pessoas (RODRIGUES; CHIMENTI; 

NOGUEIRA, 2012), quando comparada com mensagem veiculada por meio de 

propaganda ou outra ferramenta de massa tradicional (CARVALHO, 2018).  

O conteúdo do Marketing Digital, ao contrário da publicidade, baseia-se na 

premissa de troca social (HOLLEBEEK; MACKY, 2019), oferece conteúdo importante 

e  sólido para potenciais consumidores, que em troca recompensarão a empresa com 

sua futura fidelidade (TAIMINEN; KARJALUOTO, 2015).  

A internet tem contribuído para uma revolução significativa no marketing 

(OKADA, 2012). Isso porque a internet tornou-se um condutor universal de ideias e 

possibilita a interação entre pessoas em uma escala infinita, além de otimizar o 

processo de vendas e facilitar o contato com o mercado com redução substancial dos 

custos (MASSYLIOUK; CAMPOS, 2016).  

Em geral, o Marketing Digital se torna uma ferramenta inovadora, devido a 

possibilidade de usar as mídias sociais  como uma proposta alternativa, econômica e 

atraente (RITZ; WOLF; MCQUITTY, 2019). Assim sendo, o Marketing Digital 

possibilita a criação e disseminação de conteúdos importantes para a marca/empresa, 

além de proporcionar o engajamento e a confiança em relacionamentos entre  

consumidor/empresa (HOLLEBEEK; MACKY, 2019).  

2.2 Mídias Sociais 

A diferença entre os termos redes e mídias digitais está relacionada com o 

objetivo de uso (ROMANO et al., 2018). De um lado, as organizações desejam que os 

usuários compartilhem conteúdo como forma de promoção de produtos e serviços 

(MORTARI; SANTOS, 2016). De outro lado, o usuário pode ter foco apenas no 

relacionamento com outros usuários (CARVALHO, 2018).  

As mídias sociais são ferramentas online, usadas pelos internautas e empresas 

para criar e compartilhar conteúdo, possibilitando que espalhem experiências, ideias 

e opiniões, por meio de textos, imagens, áudio e vídeo (OKADA, 2012). As mídias 

sociais são baseadas em comunicação bidirecional, possibilitando que as pessoas 

compartilhem conhecimentos e experiências em vários níveis, de modo interativo e 
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demasiadamente colaborativo, além de permitir a criação de valores, tanto individuais 

como coletivos (MASSYLIOUK; CAMPOS, 2016).  

Com a comunicação bidirecional, proporcionada pelas mídias sociais, as 

organizações entregam conteúdo de forma direta aos consumidores atuais e 

potenciais (PERSAUD; AZHAR, 2012). Isso possibilita maior engajamento,  confiança 

e, consequentemente, um relacionamento estreito e interativo entre consumidor e 

empresa, o que leva ao fortalecimento da marca (MORTARI; SANTOS, 2016). 

As organizações adotam o uso de mídias sociais como forma de ganhar 

sinergia e espaço no ambiente de marketing (CARVALHO, 2018). Além disso, 

representam para as organizações um grande potencial para atingir objetivos 

(CORRÊA; SILVA, 2018). Dentro deste cenário, destacam-se as redes sociais, onde 

os consumidores interagem entre si, colocam suas opiniões e experiências, e desta 

forma acabam influenciando ou sendo influenciados (OKADA; SOUZA, 2011). 

Outra possibilidade é relacionada com a criação de valores, que estabelece 

relação de colaboração entre os consumidores e seus influenciadores, o que propicia 

diversas opções para a estratégia de marketing digital (CARVALHO, 2018). O cenário 

de colaboração é constituído pelo consumidor fazendo o papel de um vendedor e 

defensor voluntário da empresa, que favorece a experiência de sucesso 

(MASSYLIOUK; CAMPOS, 2016). A troca de conteúdos valiosos e precisos por parte 

das organizações e a fidelização de consumidores, que se  tornam influenciadores da 

marca (HAMILTON; KALTCHEVA; ROHM, 2016), é uma oportunidade de mercado, 

que surge da dinâmica entre um relacionamento interativo e estratégico de ambas as 

partes (DAVID; DAVID; DAVID, 2017). 

As Mídias Sociais se tornaram parte integrante da estratégia de marketing 

devido aos benefícios e oportunidades oferecidos tanto para a  empresa quanto para 

os consumidores (VALOS et al., 2016). Esses benefícios envolvem o alcance de 

consumidores além das restrições geográficas, com qualidade, agilidade e redução 

de custos (KEEGAN; ROWLEY, 2017). 

Assim sendo, o uso das Mídias Sociais como ferramenta estratégica das 

organizações (BELLATO; LIMA, 2010) preconiza a presença de profissionais 

especializados para entender a dinâmica das plataformas digitais (ROMANO et al., 

2018). Tal conhecimento é importante para saber fazer uso das ferramentas digitais 

como estratégias de marketing digital e ampliar a visibilidade de conceitos e seu 

acompanhamento (OKADA; SOUZA, 2011). 
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Dentre as várias mídias sociais existentes, as que apresentam mais destaques 

são: Facebook, Instagram, Youtube e Twitter. Cada uma dessas mídias enseja tipo 

de mensagem e direcionamento específico, portanto as mensagens mercadológicas, 

que tem o mesmo objetivo, possuem estruturas diferenciadas. 

2.3 Ferramentas de Mídias Sociais 

2.3.1 Facebook 

 O Facebook teve início no dia 04 de fevereiro de 2004 pelos ex-estudantes da 

Universidade de Harvard, Mark Zuckerburg, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin e 

Chris Hughes. Inicialmente era restrito aos estudantes de Harvard e posteriormente 

foi sendo usado por outras universidades. Logo, tornou-se acessível para população 

dois anos depois, sendo usado por pessoas físicas e jurídicas e sendo a maior rede 

social da atualidade. 

 O Facebook é uma ferramenta gratuita e por meio dele as empresas se 

comunicam facilmente com seus consumidores. As empresas usam uma página no 

Facebook para estabelecer comunicação interativa com seus consumidores atuais e 

potenciais (VALOS et al., 2016). O Facebook permite alcançar um grande número de 

potenciais interessados de acordo com os perfis dos usuários, além de ser um 

excelente canal de divulgação e marketing (CORRÊA; SILVA, 2018). 

Esta ferramenta digital pode ser usada para promover novos produtos e 

serviços, armazenar vídeos e fotos, além de compartilhar opiniões, textos e, 

sobretudo, torna o diálogo com o consumidor o alvo principal para as organizações 

criarem uma rede de seguidores da marca (GÜRSOY, BULUT, 2017). Além disso, o 

Facebook permite expor atualizações com o link que redireciona para a página oficial 

da empresa, seja para comprar produtos e serviços, pesquisar preços, assim como, 

sanar dúvidas.  

2.3.2 Instagram 

O Instagram foi criado em 2010 pelo brasileiro Michel Krieger, com o objetivo 

de que seus usuários compartilhem informações por meio de imagens.  No dia em que 

foi lançado obteve mais de 25 mil downloads e após um ano e meio já chegava a 30 

milhões de usuários (LOPES; ALVARENGA, 2017). Além de permitir que seus 

usuários compartilhem conteúdos vinculados a várias outras redes sociais, como no 

Facebook e no Twitter. O foco das mensagens é visual, por isso seu conteúdo abrange 
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prioritariamente fotos e imagens veiculadas com texto. Assim, passou a ser 

comparado com a maior rede social da atualidade, o Facebook.  

Diante disso, o Instagram demonstra ser uma ferramenta fundamental e de 

grande potencial para o marketing digital. Portanto, antes de uma empresa começar 

a expor seus negócios nas mídias digitais, deve ter claro a responsabilidade que terá 

sobre ela. Uma vez que, trata-se de uma ferramenta de comunicação que abrange a 

população de todo o mundo (VIRTANEN; BJÖRK; SJÖSTRÖM, 2017). Por isso, é 

fundamental saber quais informações os usuários buscam sobre os produtos ou 

serviços, qual a linguagem do público alvo, compartilhar fotos e vídeos de qualidade 

para que os seguidores consigam compartilhar sem falhas (LOPES; ALVARENGA, 

2017). 

2.3.3 YouTube 

O YouTube foi criado por Chad Hurley, JawedKarim e Steve Chen e teve início 

em 14 de fevereiro de 2005. Seu principal intuito é permitir o compartilhamento vídeos 

gratuitamente por meio de seus usuários (MURIEL-TORRADO; GONÇALVES, 2018). 

Desde os vídeos caseiros até os produzidos profissionalmente tornaram-se 

uma nova prática de adquirir e compartilhar informações, bem como novos produtos 

e serviços, pela internet (FRANCISCO-MAFEZZOLLI; MULLER PRADO, 2013). 

Independente do segmento de atuação, oferecer serviços ou produtos por meio de um 

canal abrangente e com baixo custo, torna-se um diferencial competitivo para as 

empresas (MURIEL-TORRADO; GONÇALVES, 2018).  

Utilizar as mídias sociais, como o YouTube para promover produtos e serviços 

por meio de vídeos de propaganda ou promoção das marcas, melhora a capacidade 

das organizações, além de aprimorar a eficiência e reduzir significativamente os 

custos (OKADA, 2012). Desta forma, muitas organizações vêm usando essa 

ferramenta para alavancar seus negócios, pois além de ser barata, é possível veicular 

vídeos institucionais e demonstrativos sobre produtos e serviços (KEEGAN; 

ROWLEY, 2017). 

2.3.4 Twitter 

O Twitter teve início em 2006 e enquadra um modelo de blog, rede social e uma 

ferramenta de comunicação, que permite que seus usuários compartilhem conteúdo 

de texto de no máximo 280 caracteres.  Neste sentido, pode ser considerado como 

um medidor de tendência que possibilita que as empresas acompanhem por meio 
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deles as opiniões de consumidores e influenciadores sobre seus produtos e serviços 

(GÜRSOY, BULUT, 2017).  

Trata-se de uma ferramenta de rápida atualização e que permite o 

acompanhamento por parte das empresas das tendências de consumo da população 

em geral (consumidores e potenciais consumidores). Os posts do Twitter são usados 

pelas empresas para divulgar mensagens informativas curtas em tempo real (VALOS 

et al., 2016). O Twitter é uma das mídias sociais em grande evidência, uma vez que 

as mensagens compartilhadas nesta plataforma vem sendo cada vez mais usadas 

para entender o sentimento do consumidor em relação a uma marca, produto ou 

serviço (GÜRSOY, BULUT, 2017). 

O Twitter facilita a comunicação consumidor-empresa, além de enviar 

novidades e promoções sobre produtos e serviços, sorteios e promoções exclusivas 

(VALOS et al., 2016). Contudo, ganha destaque por se tratar de uma ferramenta 

gratuita e um meio de fidelizar o consumidor, o que se torna de grande valia para 

estratégias do marketing digital (CORRÊA; SILVA, 2018).  
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3 MÉTODO 

Várias são as taxonomias relacionadas ao tipo de pesquisa e ao método a ser 

aplicado. A pesquisa pode ser enquadrada quanto aos fins e quanto aos meios 

(VERGARA, 2005). Quanto aos fins, esta pesquisa é aplicada e intervencionista. 

Descritiva pois a pesquisa visa estabelecer possíveis relações entre as variáveis 

analisadas e entender o fenômeno. É classificada como intervencionista pois o 

principal objetivo consiste em interferir na realidade observada com o intuito de 

modificar. Sobre os meios, a pesquisa é classificada em bibliográfica e pesquisa-ação. 

A pesquisa é bibliográfica  quando é embasada em análise de teorias e explicações, 

obtidas em teses e artigos científicos (COOPER; SCHINDLER, 2016).  

A pesquisa-ação é um método composto por duas fases distintas mas inter-

relacionadas, sendo a primeira constituída por investigação e a segunda corresponde 

às ações a serem implementadas (TRIPP, 2005). Esse método tem ganhado cada vez 

mais destaque por permitir ao pesquisador o controle sobre o contexto investigado e 

análise profunda da empresa foco da pesquisa (MCNIFF, 2010). O importante desse 

método é que o pesquisador atua como consultor, porém o diagnóstico e a proposta 

de ação são advindas da teoria (PIMENTA, 2005). 

Ao adotar a proposta por Tripp (2005) como método de trabalho, o processo de 

desenvolvimento e implementação do plano de mídias contou com duas fases: (1) 

Investigação e (2) Ação. A fase de investigação, cujo objetivo é entender o 

posicionamento da empresa, teve como pontos fundamentais a análise SWOT, 

avaliação de concorrentes e determinação do perfil dos consumidores. Já a fase de 

ação compreende a proposta de intervenção e avaliação das ações empreendidas 

com o desenvolvimento de plano de marketing digital, cujo objeto de estudo é a 

Cooperativa Agropecuária de Ibiúna (CAISP). 
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4 DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE MÍDIAS 

4.1 Descrição e Posicionamento Estratégico da Cooperativa 

A Cooperativa Agroindústria de Ibiúna (CAISP) surgiu em 1955, com o objetivo 

de minimizar custos de produção.  Inicialmente composta por cerca de 10 produtores 

locais, hoje possui 45 cooperados e mais de 100 produtores parceiros.  

Sua estrutura organizacional comporta 140 colaboradores, que atuam nos 

setores administrativos e na área de produção interna: PackingHouse e Agroindústria. 

Além de mais 80 colaboradores externos, entre promotores e vendedores. 

 Todos os dias, 35 caminhões terceirizados levam os produtos da marca CAISP 

para 230 clientes, que estão distribuídos no interior, capital e litoral paulista. Muito 

embora o modelo de negócios tem foco no relacionamento B2B, um dos objetivos 

estratégicos da empresa é desenvolver relacionamento direto com o consumidor final 

(B2C), o que ressalta a importância de plano de mídias para aproximação com o 

possível público alvo. 

Como o plano de mídias tem caráter estratégico, torna-se necessário avaliar o 

posicionamento estratégico e mercadológico da cooperativa, sendo indicado o uso da 

ferramenta da Análise Estrutural da Indústria, Análise SWOT e os Fatores Críticos de 

Sucesso. 

 A análise estrutural, conhecida por 5 forças de Porter, foi idealizada como 

ferramenta estratégica para análise do setor e posicionamento da empresa em relação 

a rivalidade existente, poder de negociação em relação aos fornecedores e 

consumidores, além da análise de potenciais entrantes e de produtos/serviços 

substitutos (PORTER, 1986). Ao usar a ferramenta na Cooperativa é possível 

vislumbrar os seguintes pontos: 

1. Rivalidade entre os concorrentes: é uma indústria bastante competitiva e com 

numerosos concorrentes, o que eleva o grau de rivalidade, muito embora exista 

diversificação e qualidade dos produtos ofertados a preços acessíveis, o que 

gera vantagem competitiva;  

2. Poder de negociação dos consumidores: embora existam vários concorrentes, 

a qualidade dos produtos, os preços e a acessibilidade favorecem o poder de 

negociação da empresa em relação ao consumidor; 

3. Poder de negociação dos fornecedores: devido sua sede da cooperativa estar 

situada em uma região de agronegócio, onde tem-se um grande número de 
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pequenos e grandes produtores, a CAISP possui mais de 100 parceiros, o que 

propicia redução do poder dos fornecedores;  

4. Ameaça de entrada de novos concorrentes: as barreiras de entrada de novos 

concorrentes são consideradas relativamente baixas e com isso existe 

facilidade de surgir um novo concorrente nas regiões onde atua e 

5. Ameaça de produtos substitutos: por já haver uma grande variedade dos 

produtos ofertados, essa ameaça é quase inexistente.  

 

Outra importante ferramenta é  a análise SWOT que serve de base para 

formular estratégias advindas da capacidade de comparação entre as variáveis 

internas e externas e, consequentemente, a criação de alternativas estratégicas 

(DAVID; DAVID; DAVID, 2017). Neste sentido, quando aplicada na Cooperativa 

Agropecuária de Ibiúna (CAISP), percebe-se os pontos apresentados na Quadro 1: 

 

Quadro 1: Análise SWOT 

Análise Interna Análise Externa 

Forças 
Boa estrutura física, 
Tradição e experiência no ramo de atividade, 
Diversificação de produtos e 
Poder de negociação com fornecedores. 
 

Oportunidades 
Crescimento de mercado, 
Grande relevância econômica do setor 
agropecuário, 
Possibilidade de realização de novas parcerias e 
Aumento da demanda de alimentos orgânicos e 
naturais. 
 

Fraquezas 
Falta de planejamento estratégico de 
marketing, 
Remuneração deficitária, 
Estruturação de carreiras insuficiente e 
Capacidade de gestão dos processos limitada. 
 

Ameaças 
Infraestrutura precária das estradas e rodovias, 
Concorrentes de grande porte, 
Oscilações climáticas e 
Sazonalidade dos produtos. 
 

Fonte: desenvolvido pela autora 

 

Por fim, os fatores críticos de sucesso (FCS) são os fatores que influenciam na 

tomada de decisão do consumidor, além de proporcionar a geração de vantagem 

competitiva e tem como diretriz fundamental direcionar os planos de ação (DEXTER, 

2010). O quadro 2 apresenta os FCS para a CAISP, a partir da percepção dos 

colaboradores sobre a cooperativa. 

É possível perceber que a qualidade e variedade dos produtos respondem por 

75% dos fatores responsáveis pelo sucesso empresarial. Com isso, é fundamental 
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que os planos de ação recaiam principalmente sobre esses dois pontos para que a 

comunicação favoreça o entendimento e esclareça aos consumidores quanto aos 

produtos comercializados. 

 
Quadro 2: Fatores Críticos de Sucesso da CAISP 

FCS Peso% Razões e Comentários 

Qualidade dos 
Produtos 

40 A qualidade dos produtos é o fator que se sobressai dentre os vários 
competidores e o consumidor valoriza produtos frescos e saudáveis. 

Variedade dos 
Produtos 

35 A variedade de produtos que a cooperativa oferece atende tanto as 
necessidades quanto aos desejos dos consumidores de produtos 
hortifrutigranjeiros. 

Preços 20 Os preços praticados pela cooperativa têm se mostrados 
competitivos por traduzirem a estrutura de custos e por refletir 
nivelamento com os grandes competidores do setor. 

Acessibilidade 05 A cooperativa é localizada próxima a malha viária que permite o 
deslocamento dos produtos com rapidez e a baixo custo. Além disso, 
também é acessível para os consumidores finais, o que se mostra 
uma opção bastante viável. 

Fonte: desenvolvido pela autora 
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4.2 Plano de Ação Estratégica 

Com base nos FCS’s e principalmente no objetivo central da Cooperativa 

CAISP, neste momento, foram definidos dois grupos de trabalho, onde o grupo A é o 

grupo Operacional relacionado com funções organizacionais, pessoais e de 

infraestrutura; o grupo B é o grupo de promoção, atendimento/vendas e atração de 

novos clientes e estão relacionados no Quadro 3. 

Quadro 3: Lista completa de Iniciativas  

Fonte: desenvolvido pela autora 

 

4.3 Plano de Ação Facebook 

 Para utilizar o Facebook foi criado um perfil empresarial, no qual aparece as 

informações institucionais da CAISP, além dos tipos de produtos que são oferecidos 

e os modelos de entrega. Assim, os usuários podem analisar o conteúdo exibido e ao 

curti-lo divulgarão automaticamente, o que resulta em um marketing viral.  

 O objetivo principal do Facebook é estreitar o relacionamento com os 

consumidores, pois esta ferramenta de mídia permite conhecer melhor as 

necessidades e os interessesdos consumidores e, com isso, saber quais os produtos 

vêm sendo procurados e quais são as expectativas e as opiniões quanto a qualidade 

e preço. 

Objetivo  FCS Iniciativa Grupo “Entregável” Data 

 

Satisfação dos 

Clientes 

 

Qualidade 

dos 

Produtos 

Implementar um controle de 

qualidade efetivo, além de um 

sistema de comunicação 

integrado e realizar o 

treinamento da equipe. 

 

A 

 

Fluxo 

Intermitente 

 

Junho/19 

 

Promover o 

conhecimento 

dos produtos 

comercializados  

 

Variedade 

dos 

Produtos 

Otimizar o processo de compra 

junto aos fornecedores e 

realizar a divulgação dos 

produtos  

 

 

AB 

 

Fluxo 

Contínuo 

 

 

 

A partir 

de 

Junho/19  

 

Aumentar o 

Faturamento 

 

 

Preços 

Fazer uso do poder de 

negociação sobre seus 

parceiros/fornecedores para 

oferecer produtos com preços 

mais competitivos.  

 

 

B 

 

Fluxo 

Contínuo 

 

 

Crescimento de 

Mercado 

 

 

Acessibilida

de 

Otimizar as rotas e o processo 

de compra e venda, ampliar a 

acessibilidade para atrair novos 

clientes e trabalhar com meios 

de comunicação bidimensionais  

 

 

AB 

 

Fluxo 

Intermitente 

 

 

Junho/19 
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 Sendo assim, o Facebook será usado para compartilhar textos, vídeos e 

imagens de promoção e propaganda, além de ser o canal por onde tramita  

informações sobre novos produtos, entregas e notícias sobre a Cooperativa. 

 

4.4 Plano de Ação Instagram 

 Para fazer uso do Instagram, criou-se um perfil para a CAISP, o qual foi 

vinculado ao seu perfil empresarial do Facebook.  

 Nessa ferramenta será postado vídeos e fotos dos produtos ao serem 

preparados/embalados com a marca CAISP, vídeos dos fornecedores, de como estão 

sendo cultivados/produzidos e quais os cuidados estão sendo tomados quanto ao uso 

de produtos ofensivos a saúde, por exemplo. 

4.5 Plano de Ação Twitter 

 O perfil da Cooperativa criado no Twitter será usado para anunciar novos 

produtos, novidades sobre a Cooperativa e promoções, por meio de vídeos, imagens 

e textos de no máximo 280 caracteres.  

 O objetivo principal dessa ferramenta de mídia é divulgar postagens que levem 

informações aos consumidores por meio de palavras-chave, o que facilita a eles 

encontrarem o que é de seu interesse e necessidade. 

 O Twitter é um meio de encontrar as opiniões, sugestões e dúvidas dos 

consumidores quanto a CAISP.  Serve como uma ferramenta ponderadora para a 

análise de desempenho e para apontar os pontos em que a Cooperativa precisa 

melhorar. 

4.6 Plano de Ação YouTube 

 Foi criado um canal para CAISP, onde serão divulgados vídeos institucionais e 

de produtos, como promoções, novidades, produção interna e cultivo dos 

fornecedores. Todavia, é possível que os usuários assistam a esses vídeos, se 

inscrevam no canal para que seja possível assim que publicar novos vídeos eles 

sejam informados, postem seus comentários, curtam e compartilhem no Facebook. 

 Desta forma, esta ferramenta de mídia serve para atrair comentários positivos 

e negativos sobre a CAISP, além de apontar índices de curtidas e compartilhamentos 

para que permita fazer um acompanhamento junto a análise desempenho. 
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4.7 Segmentação das ações nas Mídias Sociais 

 Todas as mídias sociais usadas foram integradas para enviar os conteúdos 

para o máximo de usuários possível, além de serem segmentadas de acordo com 

cada uma, conforme Quadro 4. 

 

 
Quadro 4: Segmentação de Ações 

Ação Frequência Segmentação e Motivos  

Divulgação de 
Promoção 

Semanal São divulgadas no Facebook, Instagram e 
Twitter 

Vídeos/Fotos 
Promocionais 

Semanal São divulgados no canal CAISP no YouTube e 
compartilhados por meio do Facebook, Twitter e 
Instagram 

Vídeos 
Institucionais de 
Eventos e 
Fornecedores 

Mensal São divulgados no canal CAISP no YouTube e 
compartilhados por meio do Facebook, Twitter e 
Instagram. 

Sugestões de 
Compras 

Diária São postadas por meio de imagens no 
Facebook, Instagram e Twitter. 

SAC/ Melhoria 
Contínua 

Diária Serão obtidas informações por meio de todas as 
mídias, as quais serão usadas como fonte para 
avaliar os pontos em que a Cooperativa precisa 
melhorar. Após montar a análise de 
desempenho, será discutido diariamente entre 
os gestores os planos de melhoria para cada 
setor. 

Fonte: elaborado pela autora 

 

4.8 Orçamento, Implementação e Controle 

 Para a execução do plano de mídias é preciso ter profissionais qualificados 

(ROMANO et al., 2018). Sendo assim, é preciso a contratação de um Analista de 

Mídias Sociais, que será responsável pelo acompanhamento e divulgação dos 

conteúdos postados. E, além disso, será necessário investir em treinamento 

específico e alinhado com os objetivos estratégicos e mercadológicos. Tal treinamento 

ministrado pelo profissional de Tecnologia da Informação (TI), que já é um funcionário 

da CAISP e acompanhará o desenvolvimento dos planos de ação para cada uma das 

ferramentas do marketing digital.  

 Para fazer uso das mídias sociais, a cooperativa não terá custo direto, uma vez 

que ambas são gratuitas. Deste modo, os custos iniciais serão embasados na 

contratação do Analista Júnior (remuneração em torno de R$1200,00 mais encargos 
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trabalhistas), compra de equipamentos como computador, impressora, mesa, cadeira, 

celular e um mini estúdio (valor orçado em R$5630,00). 

 O analista foi colocado junto ao setor comercial, que é por onde são realizadas 

todas as negociações com fornecedores e consumidores, além de ser o setor 

responsável por criar e desenvolver as promoções. Além de monitorar e alimentar as 

mídias sociais, o analista é o responsável por elaborar a análise de desempenho de 

cada setor, de acordo com o feedback de cada ferramenta social.  

 Fazer o controle do desempenho da organização que trabalha com o plano de 

mídias é fundamental para a avaliação de desempenho da cooperativa e para o 

aprimoramento dos seus processos. Para tanto, as mídias sociais disponibilizam 

indicadores que facilitam o controle do desempenho do trabalho por meio delas. Logo, 

os indicadores que serão usados apresentam-se na Figura 4. 

 

Figura 2: Indicadores de Desempenho das Mídias Sociais 

 

Fonte: elaborado pela autora 
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5 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 A CAISP, até o ano de 2018 utilizava apenas o Facebook como mídia principal 

do marketing digital, cujo perfil possuía apenas 128 seguidores. O objetivo do uso 

dessa mídia social era melhorar o relacionamento com os consumidores e seus 

resultados mercadológicos, embora com subutilização não resultou em crescimento 

de mercado e tampouco melhorou a imagem organizacional. Alia-se a isso a falta de 

um profissional para acompanhar e compartilhar conteúdos, o que culminou com a 

obsolescência do perfil, ausência de publicações e compartilhamento. Pois a 

comunicação por meio das mídias sociais é muito dinâmica e se torna imperativo o 

seu gerenciamento (OKADA; SOUZA, 2011), o não acompanhamento ou um atraso 

de resposta às mensagens recebidaspode representar oportunidades perdidas 

(VALOS et al., 2016). 

 A implementação do plano de mídia proposto foi apresentada em abril de 2019 

para seus gestores da área comercial, juntamente com o profissional de Tecnologia 

de Informações (TI). Porém, foi detectado por um novo gerente dificuldades 

relacionadas com a estrutura organizacional, bem como problemas de ordens 

financeiras. Isso acarretou resistência na contratação do analista de mídias, sendo 

proposto pelos gestores que de início apenas o profissional de TI acompanhasse a 

implantação e o desenvolvimento das ações do marketing digital sugeridas.  Porém, 

o acompanhamento da comunicação via internet exige um profissional que busque 

por atualização e promova estratégias de marketing dirigidas e sustentáveis 

(MORTARI; SANTOS, 2016), desta forma a contratação de uma profissional com os 

conhecimentos necessários para o desenvolvimento do plano de mídia é 

indispensável (ROMANO et al., 2018).  

O Plano foi implantado em maio de 2019, com ações apenas na mídia digital 

YouTube e sua dinamização no site.  Após 1 mês de implantação foi possível constatar 

que não houve ganhos em termos de comunicação com o mercado. Isso é justificado 

pela falta de sinergia entre as áreas operacionais da empresa (FOROUDI et al., 2017) 

e pelo uso exclusivo de uma única ferramenta de mídia. O YouTube, por compartilhar 

apenas vídeos institucionais, não oferece um alto índice de atratividade para os 
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seguidores (MURIEL-TORRADO; GONÇALVES, 2018), gerando consequentemente 

poucos compartilhamentos.   

Isso também ocorre por se tratar de uma mídia que apresenta divulgações 

restritas aos consumidores CAISP, que trabalha em um modelo de negócio B&B. Ou 

seja, a maioria dos influenciadores e promotores de opiniões são os consumidores 

finais (MASSYLIOUK; CAMPOS, 2016), os quais se enquadram no modelo de negócio 

B&C, que é desenvolvido pelos consumidores da CAISP. Nesse contexto, analisar 

como o modelo de negócio B&B pode usar as opiniões dos consumidores finais para 

melhorar seu negócio, pode ser um objeto de um estudo futuro. 

Além disso, por ter apenas o profissional de TI cuidando do acompanhamento 

do Plano e ele também ser o responsável por outras obrigações dentro da cooperativa, 

os vídeos com a participação de fornecedores e consumidores deixaram de ser 

compartilhados.  Os vídeos promocionais não foram desenvolvidos e apenas os 

institucionais e de produtos estão sendo compartilhados mensalmente, conforme 

estipulado no plano. Este cenário se torna preocupante, uma vez que compartilhar 

conteúdo periodicamente para o público fortalece a relação de confiança entre a 

organização e o consumidor (OKADA; SOUZA, 2011), além de  apresentar 

oportunidades diante do mercado (VALOS et al., 2016).  

Por ora, o gerente comercial acredita que o Plano de Mídia é uma ferramenta 

de marketing fundamental para a ascensão da CAISP, principalmente para 

acompanhar a evolução do mercado em que atua. Mas, que por se tratar de uma 

cooperativa rural, depender de burocracias internas para tomar decisões e sua cultura 

organizacional ser padronizada em pensar que o lucro é gerado apenas por meio do 

financeiro e logístico, sente-se de mãos atadas para colocar em prática esta ação. 

Neste sentido, pode ser contemplada em um novo estudo, a verificação da 

importância do plano de mídias como uma estratégia de marketing nas cooperativas 

rurais. 

5.1 Contribuições Gerenciais 

 Para o desenvolvimento do Plano de Mídia, percebeu-se a necessidade de 

segmentar as mensagens em relação a cada tipo de mídia. O que proporciona uma 

parametrização de conteúdo compartilhado, de acordo com o intuito da mensagem a 

ser emitida e seu público alvo, para cada ferramenta de mídia. 
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 O Facebook, por se tratar de uma mídia social mais abrangente, que possibilita 

a comunicação com diversos tipos de público e, consequentemente, um marketing 

viral, pode ser usado para compartilhar textos, vídeos e imagens de promoção e 

propaganda de diversos tipos de mensagens.  É uma ferramenta que permite ser 

usada por diferentes meios de transmitir conteúdo em tempo real e com o menor 

custo. Pode ser usada para compartilhar vídeos institucionais, vídeos ou imagens de 

produtos ou serviços, promoções, eventos e notícias sobre a organização. Com isso 

possibilita a interação por meio da transparência e confiança entre a CAISP e o 

consumidor. 

 Do mesmo modo, o Instagram é uma mídia abrangente, com comunicação em 

tempo real e de custo imperceptível se comparado as mídias tradicionais, mas pode 

ser usada apenas para compartilhar mensagens por meio de imagens e vídeos. Assim 

sendo, é uma ferramenta indicada para expor conteúdos sobre produtos/serviços, 

promoções, eventos e notícias sobre a CAISP. Com foco nas mensagens visuais, 

compartilhar imagens de novos e produtos, notícias, promoções e eventos são os 

conteúdos mais indicados para esta ferramenta.  

 Enquanto isso o YouTube é uma ferramenta que serve como meio de 

compartilhamento para vídeos institucionais, processos de produção e inovação da 

CAISP, além de documentários sobre fornecedores, consumidores e eventos. Isso se 

dá por se tratar de uma ferramenta que depende de outras para alcançar 

visualizações, sua funcionalidade como meio de comunicação fica estagnada apenas 

em mensagens de menor impacto e voltadas para um único público, consumidores 

internos e externos.  

 E, por fim, o Twitter é uma mídia que, por permitir mensagens curtas, é indicada 

para a divulgação de promoções, além da realização de enquetes sobre os produtos 

e o atendimento da CAISP. Nesse sentido, é uma ferramenta que proporciona 

feedbacks rápidos, o que exige reposta rápida por parte da organização. 

Com a segmentação das mídias, os objetivos da comunicação serão 

contemplados mais facilmente, uma vez que os conteúdos serão direcionados para 

os atuais ou potenciais clientes. Isso se torna certeiro por compartilhar a oferta de 

serviços ou produtos que fazem parte do perfil de consumo dos receptores. 
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5.2 Contribuições Acadêmicas  

 Com a elaboração do Plano de Mídia torna-se possível analisar sua importância 

diante da esfera acadêmica. Para tanto, por meio das análises de ambientes interno 

e externo, foi possível criar estratégias mercadológicas e empresariais para elaborar 

planos de ações para cada mídia, de acordo com cada tipo de mensagem e objetivos 

do plano promocional. 

Diante do estudo, percebe-se a necessidade da segmentação das mídias 

usadas de acordo com cada seus respectivos planos de ação. Pois, ao segmentar 

cada mídia, torna-se possível criar estratégias de mensagem específicas para cada 

ferramenta. Com isso, é possível coordenar o composto de comunicação do plano de 

mídia, otimizando tempo e conteúdo compartilhado, o que faz jus ao objetivo do 

marketing digital: criar relacionamento por base de troca entre a cooperativa e o 

consumidor, entregando mensagens importantes de acordo com o público específico, 

que como permuta, se torna fiel e um influenciador de opiniões e consumo.  

Além disso, também é notória a importância da comunicação e sua 

disseminação na cultura organizacional da cooperativa. É visível a necessidade da 

implantação do plano de mídia na CAISP, porém, por falta de estrutura pessoal e de 

gestão, acaba por ser uma estratégia não implantada. O que não oferece resultados 

positivos quanto aos objetivos de expansão da cooperativa, uma vez que não adianta 

oferecer produtos de qualidade, com preço acessível e competitivo, se não há uma 

comunicação eficaz com seus consumidores. 

Nesse sentido, a mensagem não é o que a organização emite, mas sim o que 

o cliente entende e, se não há comunicação, não é possível entender a demanda, 

quais suas necessidades e qual sua opinião quanto a cooperativa. E, portanto, 

programar sua capacidade de produção, se torna um processo turbulento, podendo 

gerar ociosidade e perda, já que se trata de produtos perecíveis, ao invés de aumentar 

o faturamento e, consequentemente, sua lucratividade e o aumento de sua parcela de 

mercado. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo preconizou um cenário onde o Marketing Digital prevalece como uma 

ponte de relacionamento entre a organização e seus clientes. Com a tecnologia em 

constante evolução, assim como o mercado, torna-se necessário que as organizações 

entendam a importância de se comunicar com seus clientes. Outro ponto a destacar 

é a forma de entregar informações valiosas e específicas, o que é possível ser feito 

por meio do plano de mídia sugerido.   

Ao observar a análise SWOT, percebe-se que a CAISP tem experiência de 

mercado, poder de negociação com fornecedores e diversificação de produtos. 

Porém, não possui gestão de marketing, apresenta estrutura organizacional com 

disfunções burocráticas e treinamento de pessoal inadequado. 

Em relação ao público alvo, falta um diagnóstico mais preciso para que se faça 

com clareza e assertividade a segmentação, para posterior comunicação 

mercadológica. Também é importante ressaltar que a cooperativa precisa melhorar 

sua gestão de pessoas e investir em comunicação interna. 

Com a cooperativa inserida em um mercado de ampla concorrência, focar na 

comunicação com o cliente pode trazer oportunidades e, consequentemente 

vantagem competitiva (VALOS et al., 2016). É fundamental que o plano de mídias 

implantado seja acompanhado e monitorado por um profissional que saiba fazer uso 

da comunicação bidirecional (ROMANO et al., 2018), que as ferramentas de mídias 

sugeridas oferecem.  

Assim sendo, ao retornar para o problema de pesquisa: “Qual a importância do 

desenvolvimento de um plano de mídias digitais para cooperativa varejista rural?” é 

possível afirmar que esta ferramenta estratégica proporciona ganhos financeiros e 

estratégicos, além de estreitar o relacionamento com o cliente, trabalhar seu branding 

e, consequentemente aumentar seu Market Share.  

 A continuidade do estudo se faz necessária pela dinamicidade das mídias 

digitais, e uma análise longitudinal poderá esclarecer de forma pontual os benefícios 

da criação do plano de mídia. 
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