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RESUMO 

Este estudo é baseado em pesquisa bibliográfica e midiática que 

busca observar as redes sociais e o benefício que as mesmas 

podem trazer para a gestão estratégica. Este trabalho é restrito às 

redes sociais virtuais no contexto organizacional, visando somente 

os benefícios que as redes sociais virtuais podem trazer para as 

organizações sem adentrar para os benefícios que as mesmas 

poderiam trazer para a população em geral, sendo voltado apenas 

ao interesse da organização, a fim de maximizar a sua 

comunicação. Neste contexto o estudo procura ter como base a 

gestão estratégica, e com o crescimento da utilização das redes 

sociais virtuais surge um novo meio de agregar valores, a fim de 

utiliza-las para aumentar a funcionalidade da gestão estratégica no 

dia a dia das organizações. 

Palavras Chaves 

Organizações. Redes Sociais Virtuais. Gestão Estratégica. Gestão 

Estratégica Competitiva. 

ABSTRACT 

This study is based on mediatic and literature search in order to 

observe the social networks and the benefits that they can bring to 

strategic management. This work is restricted to virtual social 

networks in a corporative context, seeking for the benefits that 

those networks can bring directly to the organizations. The social 

benefits won´t be discussed herein, but how those corporations 

can upgrade their communication. With the growing use of virtual 

social networks, comes a new way to add value to strategic 

management. Thereby, new tools are required to increase it´s 

power in the corporational routine. 

Keywords: Corporations. Virtual Social Networks. Strategic 

Management. Competitive Strategic Management. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Pretende-se com este estudo expor o surgimento de novas 

ferramentas de comunicação inseridas na Rede Mundial de 

Computadores (internet), focando nas Redes Sociais Virtuais e os 

seus benefícios para todos os tipos de gestão estratégica. Essas 

novas mudanças influenciam desde as organizações, empresas 

midiáticas, profissionais de comunicação, consumidores e todos 

os envolvidos (direta ou indiretamente) com a comunicação em 

geral.  

Com o aparecimento das redes sociais virtuais, passa a existir um 

novo paradigma comunicacional, que possibilita uma 

comunicação descentralizada, onde a organização interage com o 

público e o público interage com a organização, formando 

opiniões e compartilhando-as com diversos grupos que estão 

inseridos nas redes sociais virtuais. A Organização pode utilizar 

essa nova ferramenta privilegiando-se de informações diretamente 

do público externo do qual a organização necessita para a sua 

sobrevivência, podendo assim ter mais informações que possam 

auxilia-la na gestão estratégica como um todo e principalmente na 

competitiva. 

As redes sociais virtuais vêm apresentando uma grande taxa de 

crescimento, fazendo com que as organizações despertem cada 

vez mais interesse em ingressar e interagir com o seu público 

através destas ferramentas, favorecendo assim as diversas áreas da 

gestão estratégica.  

A primeira etapa está destinada a contextualizar o leitor, sobre 

assuntos importantes para o entendimento do estudo, dentre eles 

estão: as redes sociais, a comunicação das organizações nas redes 

sociais virtuais e a gestão estratégica. Dentro desta etapa é visto 

informações das redes sociais virtuais, a grande quantidade 

usuários e a abrangência em nível mundial. 

A segunda e última etapa do estudo esclarecerá o tema e a sua 

problemática. Durante todo o desenvolvimento deste processo, 

serão demonstradas a importância do direcionamento estratégico 

para as organizações e como as redes sociais virtuais podem 

influenciar no diagnóstico da situação estratégica. 

2. REDES SOCIAIS 

As Redes Sociais são estruturas sociais feitas por indivíduos ou 

organizações, que são interligados geralmente por interesses 

comuns como gostos musicais, conhecimentos profissionais, 

relacionamentos afetivos, dentre outros, estas atuam em diversas 

áreas como, por exemplo, redes de relacionamentos (Facebook, 

Orkut, Myspace, Twitter), redes profissionais (Linkedin), redes de 

compartilhamento de notícias (Google Reader), dentre outros. 

Entretanto, apesar destas segmentações, os usuários não têm 

restrições quanto à forma de uso, tendo os mesmos, liberdade 

suficiente para utiliza-las com objetivos quaisquer. Através destas 

correlações independentes, surgem vários grupos sociais que 

compartilham informações com valores em comuns.  

O seu principal intuito é manter interação via 

informações repassadas por diversos usuários, ao criar uma conta, 

por exemplo, no facebook o usuário coloca alguns dados na 

página inicial da rede social https://www.facebook.com/ após feito 

o cadastro podemos ir preenchendo outras informações na sua 

página como graduação, trabalho, estado civil, gostos musicais 

entre outros. O usuário ainda pode na sua página fazer enumeras 

atividades, postar novas informações no seu mural, no mural de 



 

 

seus amigos, postar fotos ou vídeos, curtir, comentar ou 

compartilhar outras coisas postadas por outros usuários, entre 

outras atividades derivadas ainda de software que são anexados ao 

próprio facebook. 

Como as interligações entre os participantes são feitas 

entre si, não dependendo de autorizações de terceiros, elas 

funcionam como um meio de transição e/ou troca de informações 

de forma independente, não havendo um órgão centralizador de 

informações ou de poderes privilegiados, tornando-se assim um 

meio de comunicação democrático. Furriela (2002, p. 178) cita 

que: 

[...] o advento da Internet revolucionou o acesso à 

informação e abriu mecanismos de pressão até antes 

inexistentes, dada sua agilidade e enorme alcance. Pode-

se dizer que a internet é um grande instrumento em prol 

da democracia, se for bem utilizado.  

 

As Redes Sociais por serem organismos sem nenhum 

poder autoritário, assim como eram vistos em outros meios de 

comunicação pela internet, todas as pessoas podem interagir com 

tudo que está sendo exposto na rede, não existindo nada que 

limite a interação entre os perfis de pessoas ou de organizações. 

Neste contexto, nada impede que as pessoas participem 

diretamente, interagindo em tempo real com tudo que está 

acontecendo nas diversas redes sociais. Com o aparecimento das 

redes sociais passou a existir uma expressão chamada “Cultura 

Participativa” 1 que Jenkins (2009, p. 30) cita que a mesma: 

 

[...] contrasta com noções mais antigas sobre a 

passividade dos espectadores dos meios de 

comunicação. Em vez de falar sobre produtores e 

consumidores de mídia como ocupantes de papéis 

separados podemos agora considerá-los como 

participantes interagindo de acordo com um novo 

conjunto de regras [...].  

 

Portanto, a cultura participativa explana a ação dos 

usuários de interagir, direta ou indiretamente, com outros usuários 

ou com organizações que fazem uso das redes sociais como 

ferramentas de comunicação, demonstrando-se intrínseca nos que 

participam das redes sociais, pois os mesmos têm poderes de livre 

expressão do que pensam a respeito das informações que são 

vinculadas na internet.  

Com o poder da interatividade, as organizações 

procuraram modificar-se e adequar-se a este novo elemento da 

comunicação, os meios de veiculação mais tradicionais como os 

meios de radiodifusão estão perdendo espaço para as redes 

sociais. As grandes disseminadoras centralizadoras de 

informações como emissoras televisivas, estações de rádios ou a 

mídia impressa (jornais ou revistas), passam a não ter mais o 

controle sobre informações capazes de induzir e/ou persuadir os 

públicos em geral. Atualmente é bastante comum ver as mídias 

tradicionais, veiculando notícias que foram geradas ou eleitas por 

alguma rede social, sendo os próprios participantes os formadores 

de opinião. 

 As redes sociais passam a ter um lugar de grande 

importância como ferramenta de comunicação, segundo dados da 

The Click Agency2:  

                                                                 
1   Cultura participativa, Jenkins denominada por cultura em que fãs e outros consumidores são convidados a participar ativamente da criação e da circulação de novos conteúdos. 
2  The Click Agency, prestadora de serviço de mídia social. 

 

Um em cada três brasileiros está conectado à internet, 

ou seja, 70 milhões de pessoas. Por mês, cada brasileiro 

gasta em média 23 horas e 12 minutos conectado à 

internet, entre esse público, 79% fazem parte de redes 

sociais e gastam 6 horas e 20 minutos por mês com a 

atividade. 

 

 Com o aumento de atividade nas redes sociais, é 

constatado que essa nova ferramenta traz consigo uma nova esfera 

de comunicação, podendo fazer com que pessoas comuns se 

tornem originárias de informações bastante relevantes para a 

opinião pública. 

 

2.1. Organizações comunicando através das 

redes sociais 

 

 As redes sociais, inicialmente utilizadas apenas por 

pessoas, tinham como intuito a interação entre seus usuários com 

os demais. Com o grande crescimento de acessos e membros, 

estas ferramentas demonstraram agregar grandes benefícios de 

comunicação para organizações. Mundialmente é notório cada vez 

mais o aumento da utilização das redes sociais, FUSER e 

PERNISA (2009, p. 47) citam que, “No ranking das redes sociais 

na Internet, a Ásia ocupa 35%, Europa, Oriente Médio e África, 

28%, América do Norte, 25% e América Latina, 12% sendo o 

Brasil e o México destaques da região. ” Dentro dessas 

estatísticas, o mundo todo já se encontra inserido nas redes sociais 

de alguma forma, através do facebook, Orkut, youtube, twitter, 

badoo, myspace, linkedin ou outros tipos de interações virtuais. 

  

 As organizações motivadas pela vasta quantidade de 

usuários que interagem em alguns dos vários tipos de redes 

sociais, vislumbrando possibilidades de atingir em pouco tempo a 

maior quantidade de pessoas, e vêm nas redes sociais uma 

produtiva ferramenta de comunicação.  

No contexto da interatividade as redes sociais permitem 

que seus usuários não sejam só telespectadores ou ouvintes, eles 

têm o poder de “comentar” expondo a sua opinião;, “seguir” se 

tornando um seguidor de alguma pessoa e passando a receber 

todas as informações postado por ela;, “curtir” expondo que 

gostou do que foi exposto;, “compartilhar” repassando a 

informação; “gostei” que tem a mesma função do “curtir”;, 

“antipatia” que tem o sentido inverso do “curtir” e “gostei” , que 

são nomenclaturas que as redes sociais utilizam para mensurar 

informações relativas a opiniões, são clicks nestes ícones que dão 

o poder ao usuário de expressar os seus pensamentos sobre 

determinados assuntos a diversas pessoas ao mesmo tempo. Com 

a grande utilização das redes sociais, as organizações conseguem 

mensurar suas atividades, de maneira muito mais rápida do que 

pesquisas através de telefone, mala-direta, caixa de sugestões, 

sítios virtuais, entre outros meios, sabendo que a maneira de como 

são utilizadas as redes sociais para mensurar alguns dados, não 

exime as diferentes metodologias utilizadas para as pesquisas de 

satisfação.   

Como meio de mensurar as opiniões dos públicos as 

organizações podem  acompanhar os números de visualização de 

“gostei” no youtube, número de seguidores no twitter, número de 

comentário e curtir que possa ter tido em algum assunto postado 

no facebook, ou em outra rede social, Existem estes e outros 



 

 

meios nas redes sociais de se poder ter uma noção quase que exata 

dos números, pois em fração de milésimos esses mesmos podem 

mudar.. Mas não basta só acompanhar em termos quantitativos; 

Vinícius Mont Serrat sócio-diretor da i9 Social Media umas das 

primeiras empresas de comunicação especializadas em mídias 

sociais de Juiz de Fora relata que “os resultados qualitativos 

mensuram questões como relevância da marca na web, o que é 

dito sobre ela, dentre outras coisas”.3 É importante que as 

organizações se preocupem não só com o seu desempenho 

quantitativo, como qualitativo, pois assim poderão acompanhar o 

que se reflete de suas atividades nas redes sociais, tanto dos seus 

produtos, serviços, como de sua imagem no mundo 

organizacional. Com informações oriundas do público de maneira 

mais rápida, a organização tem como utilizá-la, em tempo hábil, 

em prol de si mesma.  

Em uma pesquisa feita pela empresa Cone4, inserida na obra de 

Hunt (2010, p.35) realizada no ano 2008 com 1.100 pessoas 

(homens e mulheres), relataram que: 

 

[...] 60% deles interagiam com marcas que eles 

compravam on-line, e um quarto deles interagia uma vez 

por semana. Eles também descobriram que 93% dos 

entrevistados esperavam das companhias que eles 

compram que elas tivessem algum tipo de presença em 

redes sociais e 85% acreditam que elas deviam interagir 

em uma base regular com seus clientes por meio dessas 

redes. 

 

Portanto, através desta pesquisa é notório o interesse 

que as pessoas têm que suas marcas de consumo estejam 

acessíveis através das redes sociais. Isto determina um 

estreitamento nas relações das organizações para com seus 

consumidores. Quando os consumidores são participativos de 

redes sociais, as organizações têm através deles várias 

informações que podem ser necessárias para determinar mudanças 

em seus seguimentos, verificar a rejeição de novos produtos, 

detectarem prováveis desencadeadores de crises, entre outras 

informações que poderiam vir a auxiliar as tomadas de decisões 

das organizações. 

  As redes sociais geram custos as organizações, porém 

esses custos são mais baratos do que os gastos com as mídias 

mais tradicionais, isto é explanado na matéria jornalística do G1 

que diz:  

 

A internet é apontada como uma ferramenta alternativa de 

publicidade mais barata e, em alguns casos, até mais 

adequada, por conta da rapidez e da possibilidade de 

interação com o público. 

 

Sabendo que as redes sociais não extinguem as possibilidades dos 

diversos meios que existem para vinculação de informações, 

dependendo da sua necessidade, as organizações podem utilizar 

de várias ferramentas ao mesmo tempo. 

 Por serem mais econômicas as redes sociais são 

acessíveis a todos os tipos de organizações, desde as grandes 

indústrias multinacionais, às padarias de bairros, mercadinhos, 

                                                                 
3http://www.iopen.com.br/o-poder-da-internet.html.

  . 
4 Cone, companhia de estratégias e pesquisas, atuante por 

mais de 25 anos com pesquisas de marketing. 

mercearias, salões de beleza entre outros pequenos 

estabelecimentos. A viabilidade dessas ferramentas faz com que 

diversos tipos de organizações tenham acesso a elas, independente 

do seu porte, lucro anual, número de funcionários ou de clientes. 

Para que uma organização possa utilizar as redes sociais 

inicialmente a organização precisa apenas um computador, 

conectado a Internet e uma pessoa que detenha conhecimentos 

básicos de informática para navegar na internet. Esses são os 

recursos básicos determinantes, porém hoje em dia existem 

diversos tipos de especialistas que fazem uso de seus 

conhecimentos em prol de uma melhor comunicação com seus 

públicos através das redes sociais, tanto voltado ao eixo 

mercadológico quanto para a imagem da organização. Sendo 

assim cabe a cada organização decidir sobre aplicabilidade de 

recursos voltados para a comunicação. Segundo Pinheiro (apud 

FUSER, PERNISA, 2009, p. 47): 

 

[...] as vendas provenientes desses serviços ligados às 

redes sociais atingiram até o final daquele ano U$ 960 

milhões e devem crescer até U$ 2,400 milhões no final do 

2012, quando começariam a desacelerar.   

 

Desta forma, são claros os benefícios refletidos em vendas que as 

redes sociais podem gerar, porém existem outros benefícios como 

os que refletem diretamente na imagem da organização. 

Para empresas de pequeno e médio porte é necessário fazer um 

planejamento quanto à necessidade da mesma de ter redes sociais, 

e se a utilização delas vai trazer benefícios à organização. Mesmo 

com todo o avanço tecnológico e estudos que comprovem o 

aumento de pessoas que utilizam redes sociais, como o resultado 

de relatórios da TV & Video Consumer Trend Report 2011 que 

cita que ”... a exposição das pessoas à TV programada 

convencional diminuiu. Em 2010, 88% dos entrevistados 

disseram ver TV pelo menos uma vez por semana. No relatório de 

2011, esse índice é de 84%”, ainda existem pessoas ou 

determinados grupos que não utilizam dessas estruturas para ter 

mais interação com as empresas de que são consumidores. Entre 

essas pessoas estão as que não têm condições financeiras de 

comprar um computador ou pagar uma operadora de serviços 

telefônicos, ou das que por alguma questão ideológica não utiliza 

a internet.  
 

3. GESTÃO ESTRATÉGICA 
 

3.1 A Estratégia 
 

Para um melhor entendimento da gestão estratégica, é necessário 

explanar sobre a estratégia empresarial que de acordo com 

Chiavenato (2008, p. 222)  

 

[…] a estratégia empresarial constitui um dos aspectos 

mais sofisticados e complicados de toda a literatura 

administrativa, compõe o elemento integrador e 

direcionador de todas as ações da empresa. 

 

Sendo assim, podemos admitir que a estratégia em si, não é 

simplista e de fácil domínio, e não é uma técnica usada sozinha, 

pois segundo Oliveira (1998. p. 21) a estratégia está relacionada à 

http://www.iopen.com.br/o-poder-da-internet.html


 

 

arte de utilizar adequadamente os recursos físicos, financeiros e 

humanos, tendo em vista a minimização dos problemas e a 

maximização das oportunidades do ambiente da empresa.  

 

É necessário também entender que a estratégia não é processo 

isolado, pois segundo Kaplan e Norton (2004, p. 34) a estratégia 

não é um processo gerencial isolado; é uma das etapas de um 

processo contínuo lógico que movimenta toda a organização 

desde a declaração de missão de alto nível até o trabalho 

executado pelos empregados da linha de frente e de suporte. 

Os mesmos Kaplan e Norton (2000) afirmam que quanto mais 

disciplinado for o processo de descrição da estratégia, mais 

chances teremos de obter uma implementação bem-sucedida.  

Segundo Teixeira (2008) a estratégia organizacional permite 

definir, claramente, a forma desejada para realizar o 

relacionamento com os clientes, ou seja, o “COMO” produzir e 

distribuir os produtos e serviços respeitando as diretrizes da 

Missão, dos Valores e da Visão e ainda como os processos 

internos devem ser realizados, permitindo que cada um dos seus 

colaboradores reconheça seu papel dentro de cada um dos 

processos. É possível a alocação competente das pessoas nos 

postos de trabalho, usando como premissa o alinhamento do perfil 

comportamental e como meta a conformidade nos conhecimentos 

técnicos. Neste sentido as redes sociais podem contribuir para 

comunicar as estratégias organizacionais para todos os 

colaboradores de forma simples e eficiente. 

Ainda Teixeira (2008) apud Chiavenato (2004) afirma que o 

conceito de estratégia se baseia em quatro aspectos básicos, a 

seguir adaptamos graficamente na figura 01, os aspectos segundo 

o autor. 

 

 
Fonte: Teixeira (2008) 

Figura 01: Aspectos básicos da Estratégia 

 

Diante do grande crescimento econômico mundial as 

organizações procuram se organizar e planejar suas atividades 

para que possam estarem inseridas no mundo altamente 

competitivo, sendo assim as mesmas se preocupam e procuram 

seguir algumas estratégias,  

Algumas organizações utilizam a estratégia tradicional, que 

Mintzberg(qual o ano) denomina quando “ocorre como resultado 

de uma atividade deliberada que emana de uma única fonte, em 

geral centralizada...”, porém Mintzberg ainda cita um conceito 

alternativo, a estratégia emergente, que “sugere que ideias 

inteligentes para o sucesso da unidade de negócios não precisam 

advir de uma fonte central.”. Com esses conceitos as organizações 

não se preocupam apenas em que estratégia seguir e sim na 

Gestão Estratégica como um todo, Eliezer Costa descreve que a 

Gestão Estratégica é:  

 

“... um processo de transformação organizacional 

voltado para o futuro, liderado, conduzido e executado 

pela mais alta administração da entidade, com a 

colaboração da média gerência, dos supervisores, dos 

funcionários e demais colaboradores da organização. ”. 

 

Portanto, a Gestão Estratégica é o planejamento da organização 

que há a necessidade que todos estejam envolvidos desde alto 

escalão da organização até o mais baixo funcionário no modelo de 

uma hierarquia, pois a Gestão Estratégica não esta inserida apenas 

na direção e sim na organização como um todo,  

 

3.2 A importância do direcionamento 

estratégico para as organizações 

3.33.2   
As Organizações nem sempre buscam a Gestão Estratégica de 

forma antecipada, de modo a desempenhar uma gestão preventiva, 

e antes mesmo de implementar uma gestão já são portadoras de 

pequenos, médios ou grandes problemas. Para organizações que 

iniciam sua Gestão Estratégica com problemas, Costa recomenda 

o seguinte direcionamento estratégico: 

 

 ...um processo que permite selecionar as prioridades em 

função da gravidade dos problemas enfrentados pela 

organização e estabelecer uma sequência lógica nos 

processos de intervenção, começando pelos problemas 

diagnosticados como os mais importantes e mais graves 

para o crescimento e a sobrevivência da organização. 

  

 Mesmo que as organizações venham enfrentando 

problemas, esta precisa priorizar os que são tidos como mais 

imediatos a serem resolvidos, Costa cita algumas alternativas de 

direcionamentos estratégicos que uma organização pode seguir, 

dentre eles: “gestão da estratégia competitiva, gestão estratégica 

do portfólio, gestão da flexibilidade e da vulnerabilidade, gestão 

estratégica da capacitação”, entre outros que podem variar de 

acordo com as atividades que uma organização exerce. 
 

4. COMO AS REDES SOCIAIS 

VIRTUAIS PODEM INFLUENCIAR NO 

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO 

ESTRATÉGICA 

As organizações utilizaram durante anos um modelo imediatalista 

para gerir seus trabalhando dentro da necessidade que aparecia ao 

longo da execução de suas atividades, sem planejar para o futuro, 

isso acarretou muitos problemas para as organizações, visto que 

sem planejamento as mesmas ficam suscetíveis às mudanças do 

mercado e a seus impactos muitas vezes negativos.   

Hoje muitas empresas buscam a Gestão Estratégica, pois seu 

principal objetivo é “assegurar o crescimento, a continuidade e a 

sobrevivência da entidade a longo prazo” (COSTA, 2007, p. 01), 

um modelo de gestão mais seguro e com visão para o futuro. 

Para que a empresa possa utilizar uma gestão estratégica 

adequada, é necessária que esta realize antes um diagnóstico da 

situação estratégica, para que a organização possa verificar alguns 

elementos atuais, para que possa somente assim pensar em que 

futuro a organização deseja para si. 



 

 

As organizações que se encontram inseridas no mundo das redes 

sociais virtuais, podem mensurar de forma mais rápida o 

diagnóstico da situação estratégica no mercado que atua, podendo 

assim utilizar como ferramenta todas as informações que podem 

ser colhidas nas redes sociais.  

 Pode-se notar que em todas as estratégias citadas pelos autores 

aqui referenciados as redes sociais virtuais podem de alguma 

maneira ajudar a colher informações que possa influenciar na 

tomada de decisão dos dirigentes, ao escolherem em qual das 

estratégias os mesmos têm que priorizar, lembrando que os tipos 

de estratégias citadas aqui são para empresas que procuram a 

gestão estratégica não de forma a prevenção como é aconselhado, 

e sim para problemas pontuais. 

Podemos ainda citar como exemplo a gestão estratégica voltada 

para a competitividade, Costa define competitividade como:  

 

O resultado – positivo ou negativo – de um confronto 

real ou potencial, atual ou futuro, da empresa ou 

instituição, com suas concorrentes reais ou potenciais, 

em uma disputa pela preferência da sua clientela ou de 

seu público-alvo, em um ambiente de livre 

concorrência. 

 

De acordo com a definição acima, a competitividade não 

demonstra só o lado positivo, pode também expor o lado negativo 

de um resultado, de forma mais simplista tem que demonstrar um 

comparativo entre instituições concorrentes. 

 Através das redes sociais virtuais as organizações podem 

identificar como vai o andamento de sua competitividade no 

mercado no qual está inserida, podendo fazer um comparativo das 

demais organizações que tem o mesmo segmento. Com um 

acompanhamento adequado, a mesma pode mensurar o número de 

compartilhamento de sua marca, de seus vídeos, o número de 

curtidos dado em sua página oficial, entre outras atividades. Há 

marcas que divulgam apenas nas redes sociais virtuais seus 

lançamentos de produtos e o link onde as pessoas possam ver o 

novo comercial antes mesmo de serem passados na mídia 

tradicional. 

Citamos acima apenas a gestão estratégica competitiva como 

forma de exemplificar os benefícios de uma mensuração através 

das redes sociais virtuais, mas para todas os outros meios de 

gestão estratégicas referenciadas neste artigo é possível gerar 

benefícios as organizações no seu direcionamento estratégico. 
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