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Resumo  
Este trabalho apresenta como objetivo verificar a viabilidade do uso do Instagram como 

ferramenta de comunicação pelas empresas, analisando o impacto para a consolidação 

de uma marca, produto ou serviço na mente do consumidor, especificamente: apontando 

as características que conferem a essa mídia a capacidade de ser utilizada para este fim; 

analisando o site da rede social; e compreendendo a reação do consumidor ao conteúdo 

institucional/empresarial direcionado a ele. Por meio da análise dos dados da pesquisa, 

constata-se que o Instagram demonstra eficiência como ferramenta de comunicação 

empresarial, sendo aplicado no processo de consolidação de marcas e na aproximação 

dessas com seus públicos.  

 

Palavras-Chave: Instagram; Comunicação empresarial; Comportamento do 

consumidor.  

 

Introdução  

 

A análise da sociedade pós-moderna nos leva a refletir que a constante evolução das 

ciências, conceitos e hábitos humanos traz à comunicação a necessidade de adoção de 

mudanças a fim de atender às novas demandas. O processo de construção da informação 

requer uma atualização tecnológica para atender a necessidade de cada público alvo. 

Neste processo, denominado “cultura da convergência” por Henry Jenkins (2009), as 

novas tecnologias de comunicação intensificam a forma de consumo de conteúdo 

comunicacional. Outro fator a ser considerado é a agilidade da disseminação de dados 

devido ao intermédio da comunicação por meio dos dispositivos móveis. 
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A popularização da internet como meio midiático, a partir da década de 1990, foi um 

fator fundamental para a mudança nos relacionamentos interpessoais e no fluxo 

informacional, processo que Pierre Lévy (1999) define como cibercultura. Tal efeito 

propiciou o surgimento das redes sociais digitais, tão presentes no cotidiano, e que hoje 

agregam papel muito além do de conectar pessoas por meios de postagens. 

 

A emergência do Instagram, por exemplo, como rede social de grande alcance em todo 

o mundo, levanta a questão sobre o seu eventual uso em atividades que ultrapassem a 

simples captura e edição de imagens, objetivo fim do site de rede social para 

dispositivos móveis criado em 2010. A rede social alcançou 600 milhões de usuários
4
, o 

que justifica a sua análise para a identificação do seu potencial para a utilização como 

ferramenta na comunicação empresarial. 

 

Neste contexto, os sites das redes sociais têm a agregar, já que os inúmeros canais 

permitem um direcionamento adequado à informação. Porém, é necessário diferenciar a 

forma de comunicação adotada por meios das anteriormente já praticadas. J.B. Pinho 

(2003) define, em seus estudos, as características que singularizam a informação via 

internet e viabilizam eficácia no processo comunicacional na rede. A chamada era da 

convergência trouxe consigo essa necessidade de fusão dos meios de comunicação e 

oferecimento de múltiplas possibilidades ao consumidor final, o que pode explicar a 

aderência das corporações às redes sociais digitais, como o Instagram. 

 

Com o mercado cada vez mais competitivo, essa atualização é fundamental para a 

consolidação da imagem das organizações frente aos seus públicos de interesse, e 

consequentemente, para a influência na tomada de decisões pelo consumidor na escolha 

de produtos e serviços, metodologia aplicada por meio da comunicação empresarial 

estratégica.  

 

Essa tarefa tem se tornado cada vez mais árdua para os profissionais de comunicação 

que atuam nessa área, principalmente devido à necessidade de otimização dos custos 

durante a efetivação desse ciclo. A falta de conhecimento consolidado sobre este tema 

justifica sua escolha como objeto deste estudo, onde se busca constatar a eficácia desta 

                                                 
4  Disponível em <https://www.instagram.com/about/us/>. Acesso em 25 de abril de 2017. 
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rede social na promoção e consolidação de uma marca por meio da rede de 

computadores. 

 

O avanço das tecnologias comunicacionais 

 

Os avanços tecnológicos já eram previstos por Marshall Mcluhan há quase 50 anos, 

sendo pioneiro nos estudos das novas tecnologias comunicacionais e de seus efeitos na 

contemporaneidade. Para Castells (2007), a midiatização rege a sociedade 

contemporânea (dita pós-industrial), com a tendência à virtualização das relações 

humanas, geradas pelo desenvolvimento das tecnologias da comunicação.  

 

Com a midiatização, a chamada comunicação em rede, mediada pelos computadores e 

dispositivos móveis, realiza a transferência eletrônica de informações, circulando 

livremente, emitida de pontos diversos e sendo encaminhada de maneira não-linear 

(hipertextual). Desde então, a comunicação se torna muito mais rápida e mais intensa, 

por muitas vezes reduzindo distâncias e fundindo a abrangência de territórios. Essa 

transição midiática é denominada “convergência” por Henry Jenkins (2009), processo 

que abrange a revolução midiática e descentralização da informação. 

 

Esse processo, intensificado a partir do final do século passado, fez com que a sociedade 

adotasse uma nova forma de relacionamento entre si e com o espaço a sua volta, fator 

proveniente principalmente do advento da internet como meio de comunicação de 

ampla abrangência. A adoção de novos hábitos e costumes, mediante essa junção de 

condições, constitui o que Pierre Lévy (1999, p. 17) conceitua como cibercultura: 

 

O termo [ciberespaço] especifica não apenas a infraestrutura material da 

comunicação digital, mas também o universo oceânico de informação que ela 

abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam esse universo. 

Quanto ao neologismo „cibercultura‟, especifica aqui o conjunto de técnicas 

(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de 

valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço. 

 

Herschmann e Pereira (2002) vislumbram o caráter estratégico da informação e do 

conhecimento em meio a esta mudança proporcionada pelo avanço das tecnologias de 

comunicação, tendo como base a organização da sociedade em rede: 
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Vivemos em uma sociedade que, crescentemente, se organiza em rede e na qual 

o conhecimento e a informação desempenham um papel estratégico, sendo 

chave para a produção constante de inovação, condição básica para o sucesso 

das organizações. Essas mudanças estão agilizando os processos de produção e 

consumo, enquanto ocorre uma convergência de base tecnológica que vem 

permitindo trabalhar com a informação, em alta velocidade, sobre uma base 

única e digital (HERSCHMANN e PEREIRA, 2002, p. 32). 

 

Para a pesquisadora Raquel Recuero (2009), as redes sociais são representações de 

atores sociais e de suas conexões no ciberespaço, de forma personalizada: 

 

Essa construção pessoalizada é visível em muitos elementos utilizados no 

ciberespaço. Nos perfis do Orkut, por exemplo, é clara a individualização e a 

construção pessoal de cada página. Ali são expostos os gostos, as paixões e os 

ódios dos atores sociais (RECUERO, 2009, p. 27-28). 

 

 

A partir dessas representações, cada usuário estabelece conexões, formando assim a sua 

rede de relacionamentos. Por meio das funcionalidades da internet, o ator social tem a 

possibilidade de manter milhares de conexões, diferentemente das relações fora da rede 

de computadores, off-lines. É importante destacar que as redes sociais são justamente 

essas conexões, mediadas pelos sites de redes sociais, que as suportam. 

 

Cada rede social tem poder sobre o destino da informação disponível. Isso é 

concretizado na seleção e no repasse, pelos usuários, dos conteúdos relevantes para os 

grupos sociais dos quais fazem parte. Diante dessa perspectiva, aprofundar-se e utilizar 

essas redes como ferramenta no ambiente da comunicação empresarial pode ser uma 

nova forma de proximidade da organização com os seus públicos alvos. 

 

Redes sociais como ferramenta na comunicação empresarial 

 

Atualmente, a comunicação no meio empresarial desempenha um papel vital para a 

tomada de decisões, tendo funcionalidade estratégica. A comunicação externa, foco 

desta pesquisa, também denominada comunicação mercadológica, “é a responsável pelo 

posicionamento e pela imagem da organização na sociedade. Por isso, o foco é a opinião 

pública” (TORQUATO, 2004, p. 61). Por meio desta, a empresa faz-se conhecida e 

firma-se perante o seu público alvo. 
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Gaudêncio Torquato (2004) cita a globalização com um fator que mudou a percepção 

do consumidor aos produtos e serviços. Em seus estudos, o autor aponta para um 

contexto social de mudanças, onde há maior exposição aos meios de comunicação 

eletrônicos. Com isso, a atividade do comunicador empresarial tende à constante 

adaptação, tendo em vista a dinâmica na formação da opinião pública, principal objetivo 

neste segmento da comunicação. 

 

O pesquisador Wilson Bueno (2003) já identificava desde o final do século passado a 

necessidade de readequação e preparo dos profissionais da Comunicação Empresarial, 

tendo em vista o novo fluxo comunicacional proveniente do avanço tecnológico. 

Segundo ele, esse nicho da comunicação deve aproveitar as diversas funcionalidades 

que vieram com esse progresso para fazer a ligação entre as empresas e a sociedade.   

 

Essa nova colocação da comunicação mercadológica deve ter como objetivo fim 

“aumentar a vantagem competitiva da empresa ou entidade face aos seus concorrentes e 

consolidar sua imagem, ou reputação, perante a opinião pública” (BUENO, 2003, p. 9). 

Tal posicionamento pode contribuir até mesmo para a redução de custos e para o 

alcance da missão e da visão mais rapidamente. 

 

A adesão a esses novos canais de comunicação possibilitou um novo espaço de 

relacionamento das empresas com o público. Isso se justifica, dentre outros fatores, à 

grande quantidade de usuários utilizando estas plataformas e incorporando a estas a sua 

personalidade. A análise desses diferentes perfis permite a aproximação das 

necessidades do público estratégico. 

 

Neste contexto, as novas mídias sociais abrangem ambientes indispensáveis para o 

desenvolvimento da atividade do comunicador empresarial moderno, já que elas “[...] 

viabilizam um contato instantâneo com os públicos de interesse, tornando mais 

interativo o diálogo entre estes” (MELO et al, 2011, p.2). Conhecer, se aprofundar e 

investir na internet é tarefa vital para a sobrevivência no mercado, cada vez mais 

rigoroso e segmentado. 
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As redes sociais hoje formam os principais canais de relacionamento pela internet. O 

portal de estudos e estatísticas Statista
5
, aponta que existem 1,97 bilhões de contas 

registradas no Facebook, site desta modalidade com o maior número de usuários, 

atualmente. O ranking, referente ao mês de abril de 2017, apresenta o WhatsApp em 

segundo lugar, com 1,2 bilhões de usuários ativos, seguido pelo Youtube e pelo 

Facebook Messenger, com 1 bilhão de usuários cada. 

 

O Wechat aparece na quinta posição, com 889 milhões de contas ativas. QQ (868 

milhões), Instagram (600 milhões), QZone (5,95 milhões), Tumblr (550 milhões) e 

Twitter (319 milhões) completam a lista das 10 principais redes sociais em nível 

mundial. 

 

Conforme a pesquisa, os números de participantes ativos já são consideráveis e tendem 

ao crescimento, sobretudo com a ampliação do uso de dispositivos móveis e das redes 

sociais móveis, como o Instagram. Devido à presença constante na vida de seus 

usuários, as redes sociais têm um forte impacto social. A influência da vida virtual na 

vida off-line e vice-versa, assim como a relação e talvez, dissociabilidade entre ambas 

são alguns dos aspectos que têm ganhado cada vez mais espaço nas discussões recentes. 

 

O Instagram e a tecnologia mobile 

 

A instantaneidade da internet é um dos principais fatores que contribuem para a 

inclusão das redes sociais como ferramenta dentro da comunicação empresarial. A 

abrangência das redes sociais como canal inclusivo para todas as necessidades do 

usuário traduz a oportunidade para a comunicação empresarial aprofundar-se neste meio 

para atingir o consumidor moderno: aquele que tem como guia o seu smartphone. Com 

base em pesquisa de 2017 da Fundação Getulio Vargas (FGV)
6
, há 208 milhões de 

smartphones no Brasil, um por habitante e, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE), o celular é o principal meio de acesso à internet. 

 

                                                 
5 Disponível em https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/> 

Acesso em 24 de abril de 2017. 

 

6 Disponível em <http://eaesp.fgvsp.br/ensinoeconhecimento/centros/cia/pesquisa>. Acesso em 24 de abril de 2017. 
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O telefone celular, por sinal, originalmente desenvolvido para propiciar a comunicação 

a longas distâncias por meio das ligações, tem desempenhado outras funções já há 

algum tempo. São várias as funcionalidades agregadas, como câmera fotográfica, 

calendário, agenda telefônica, acervo de músicas e vídeos e acesso à internet. Esta 

última permite à introdução, de forma remota, do usuário ao ciberespaço, a partir do 

acesso à internet.  

 

Com este recurso, é viável a conexão a e-mails e a realização de downloads, por 

exemplo, sendo viável também a utilização de aplicativos que permitem a interação. 

Essas características evidenciam o aparelho celular inteligente como um meio 

multimidiático convergente (LEMOS, 2003). Isso é possível porque as tecnologias são 

desenvolvidas para facilitar a comunicação humana, ultrapassando barreiras como o 

tempo e o espaço (BARBOSA FILHO; CASTRO, 2008).  

 

Neste contexto, o Instagram, que é um aplicativo desenvolvido para dispositivos 

móveis, tem se popularizado como uma rede social de adesão massiva de usuários, que 

têm em comum o interesse pelo compartilhamento de fotografias, conforme afirma a 

pesquisadora Mariana Vassallo Piza:  

 

Portanto, de maneira geral, as relações sociais mediadas pelos dispositivos 

técnicos geram novos espaços que permitem conhecer indivíduos com interesses 

em comum, proporcionando o estabelecimento de novos laços. No caso do 

Instagram, o interesse em comum dos usuários é não somente a fotografia, mas 

também o compartilhamento de imagens (2012, p. 22). 

 

O último dado, de abril de 2017, aponta 600 milhões de contas ativas no site de rede 

social para dispositivos móveis lançado em 6 de outubro  de 2010
7
. O diferencial do 

aplicativo, desenvolvido pelos engenheiros Kevin Systrom e pelo brasileiro Mike 

Krieger, era a possibilidade de compartilhar imagens com filtros equivalentes aos das 

câmeras analógicas profissionais, de maneira simples. 

 

Inicialmente disponível somente para usuários da Apple – por meio da loja virtual 

Apple Store, o aplicativo foi liberado para dispositivos Android em 2012 (por meio da 

loja virtual Play Store), alcançando 80 milhões de usuários no dado ano. No mesmo 

                                                 
7 Disponível em <https://www.instagram.com/about/us/>.Acesso em 25 de abril de 2017. 
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período, a empresa foi vendida para o Facebook, rede social criada por Marck 

Zuckeberg em 2004. 

 

Após instalar o aplicativo, basta fazer um breve registro com informações básicas, como 

nome e e-mail, ou fazer o cadastro conectando a ferramenta ao Facebook. Desta 

maneira, são utilizadas as informações já contidas na outra rede social para a formação 

da conta própria e intransferível no Instagram. Para a identificação visual, o usuário 

pode adicionar uma foto ao seu perfil. 

 

O Brasil representa o segundo maior público desta rede social, atrás apenas dos Estados 

Unidos, país de origem da ferramenta. São 45 milhões de brasileiros cadastrados no 

Instagram, em um crescimento mensal de um milhão de novos usuários, conforme 

informou Michel Krieger em entrevista à revista Veja
8
. 

 

O engenheiro credita a receptividade da população ao Instagram ao senso maior de 

comunidade dos brasileiros em relação aos usuários de outros países. Krieger avalia que 

o anseio pela interação é global, porém maior nos brasileiros, por questões culturais. 

 

E, para se manter na preferência do público, o Instagram, assim como as demais redes 

sociais, passam por constantes atualizações onde recursos são aprimorados e/ou 

adicionados. A aba principal do aplicativo (feed), antes povoada apenas por fotos, conta 

atualmente com vídeos de até um minuto e também com o recurso Stories, pelo qual é 

possível fazer posts que duram apenas um dia.  

 

Em 2016, a rede social liberou no Brasil a funcionalidade “Perfil Comercial”, por meio 

da qual as empresas podem se posicionar como tal e disponibilizar telefone de contato, 

e-mail e localização. Além disso, este tipo de perfil dispõe de ferramentas de negócios 

que permitem a realização de anúncios e o acompanhamento do desempenho das 

publicações.  Um dos últimos incrementos do Instagram, para todos os usuários, foi a 

adição do recurso live, ferramenta que permite a realização de transmissões ao vivo em 

vídeo. 

 

                                                 
8 Entrevista concedida ao jornalista Filipe Vilicic: VILICIC, Filipe. A nação do Instagram. Veja, São Paulo, n.16, ano 

50, 19 abr. 2017 (ISSN 0100-7122) 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 9 

Ocupando a sexta posição na lista das dez redes sociais mais acessadas no mundo, o 

Instagram pode ser explorado como um espaço de aproveitamento para a fortificação da 

imagem e da reputação das marcas e organizações que o utilizarem em seus negócios. 

Como uma plataforma midiática que tem como foco principal o compartilhamento de 

imagens, o Instagram pode aproximar mais a organização de seu cliente/consumidor, 

estabelecendo uma relação de confiança entre ambos (PIZA, 2012). 

 

A aproximação da organização ao consumidor e vice-versa constitui um dos processos 

de inovação e criatividade esperados para esta fase de reorganização da comunicação 

mercadológica, instigada pela adoção das novas tecnologias. A adequação a essa nova 

realidade é vital para o impulsionamento de empresas, produtos e serviços.  

  

Porém, é preciso atentar-se para um criterioso cuidado com a imagem e a reputação das 

organizações, que representam bem intangíveis, sendo necessária a monitoração 

contínua, já que as redes sociais da internet são canais de ampla exposição, e que “a 

clareza, o alinhamento e a integração da comunicação com todos os públicos têm a 

capacidade de criar ou acabar com a reputação de uma empresa” (ARGENTI, 2006, p. 

53). 

 

Portanto, a capacitação nesta área é indispensável para o profissional da comunicação 

empresarial, responsável pelo planejamento estratégico voltado à aproximação do 

consumidor e consequentemente, ao aumento da receita do negócio. 

 

Análise dos dados  

 

Este capítulo traz os resultados da pesquisa de campo realizada em maio de 2017, 

utilizando-se como instrumentos de coleta questionários estruturados aplicados a 150 

usuários do Instagram, bem como entrevistas dirigidas ao diretor da Knowledge Media, 

Fernando Mendes, e à diretora da Tríade Comunicação, Denise Klein, sendo ambas as 

agências de comunicação integrada localizadas em Vitória. A coleta de dados se deu 

pelo envio de links eletrônicos do sistema Google Docs, disponibilizados pelo próprio 

Instagram e pelo Facebook. 
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Cerca de 70% dos depoentes são do sexo feminino, sendo que 78% do total têm entre 16 

e 30 anos. Um total de 44% dos respondentes tem ensino superior incompleto, enquanto 

22% têm ensino médio/técnico completo e outros 14% ensino superior completo. 

 

Quando perguntados se os usuários utilizam a rede social com frequência, 78% 

afirmaram que sim. Do total de depoentes, 67,3% utilizam o aplicativo de cinco a sete 

dias por semana, enquanto outros 10% acessam entre três e quatro dias. Dos usuários, 

77% gastam entre uma e duas horas de acesso nos dias em que utilizam. 

 

Ao perguntar sobre o meio de acesso ao Instagram, 92,7% afirmam usar o smartphone. 

Desses depoentes, 77,3% seguem perfis relacionados a marcas, produtos e serviços no 

Instagram, o que evidencia a grande aplicabilidade dessa ferramenta na comunicação 

empresarial. Para os gestores das agências de comunicação, o Instagram pode ser usado 

para divulgar a imagem institucional, além de promover a venda do produto ou serviço, 

quando utilizado integrado a outras estratégias e ferramentas de comunicação, como 

assessoria de imprensa e outras redes sociais, como o Facebook. 

 

Os gestores apontam como uma das possibilidades do Instagram na comunicação 

empresarial o estreitamento do relacionamento com o público alvo por meio da 

interação de maneira rápida, uma vez que não são necessários textos extensos. Entre as 

estratégias utilizadas por eles está a apresentação, de caráter descontraído, dos 

bastidores das empresas para o consumidor, por exemplo, numa forma de levar o cliente 

para dentro da empresa. 

 

Para os gestores, por meio do Instagram é possível consolidar uma marca, produto ou 

serviço na mente do consumidor, por meio da venda de autoridade, excelência em sua 

atuação e valor na produção do seu produto, no relacionamento com os funcionários e 

com o consumidor. Argenti (2006) destaca que o processo de formação da reputação da 

empresa é umas das maneiras pela qual se consegue fidelizar o cliente. Isso significa 

que a mensagem é fator fundamental para o aumento da credibilidade da marca perante 

o seu público, independente do meio em que ela é transmitida. Ressalta-se a necessidade 

da comunicação diferenciada para cada mídia, visto as distintas funcionalidades 

presentes em cada uma delas. 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 11 

Cerca de 80% responderam que sempre ou às vezes curtem posts relacionados a marcas, 

produtos e serviços com presença no Instagram. No entanto, quando questionados sobre 

o hábito de comentar publicações deste tipo, 70% disseram que nunca e raramente 

fazem isso. Do total de depoentes, 86% nunca ou raramente compartilham posts 

relacionados a marcas, produtos e serviços.  

 

Os gestores consideram os interesses demonstrados por meio das curtidas o principal 

direcionador de conteúdo para os usuários no Instagram, uma vez que elas são usadas 

pelo site de rede social para posicionar as postagens que serão vistas na linha do tempo 

de cada pessoa. Ou seja, o usuário é exposto a conteúdos relacionados aos temas das 

publicações que ele curte com frequência. 

 

Alguns dos resultados obtidos pelos gestores com relação à visibilidade da marca, 

produto ou serviço no Instagram são a aproximação e a fidelização do cliente. Em seus 

momentos de lazer, as pessoas interagem com as marcas, fazendo a marcação e citação 

destas em suas postagens, relacionando-se intimamente com elas. Essas características 

associadas a valor, imagem e reputação são expandidas pelas redes sociais, uma vez que 

“[...] a proliferação de veículos de comunicação on-line, incluindo portais da Web, 

sistemas de mensagens instantâneas e Weblogs, ou blogs, acelerou o fluxo de 

informações e o acesso do público em velocidades recordes” (ARGENTI, 2006, p. 52). 

 

Um dos gestores considera a presença no Instagram de maior importância para as 

empresas que apostam no despertar o consumo pelo ver.  Já o outro gestor, em 

conformidade com o pesquisador Wilson Bueno (2003), acredita que a presença na 

internet é vital para toda e qualquer organização e/ou marca, considerando o Instagram 

com um espaço onde estão os consumidores e/ou prováveis consumidores. Ele salienta 

que a presença na rede é determinada pelo público, que estando presente na plataforma, 

irá criar debates em torno da marca ou produto, independente de sua presença oficial, 

que permite o feedback. 

 

Ao perguntar se os usuários consomem produtos e serviços que têm presença no 

Instagram, metade dos entrevistados afirmou que consome sempre ou às vezes. Os 

gestores entrevistados acreditam que as marcas que investem em comunicação, seja em 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 12 

qualquer rede social, têm um potencial de consumo maior do que as que não investem, 

em consenso às ideias de Wilson Bueno (2003).  

 

Para 55,3% da amostra, a presença no Instagram não é um fator determinante para 

aumentar a confiança em marcas, produtos e serviços. Um percentual de 21,3% dos 

depoentes concorda ou concordam totalmente que marcas, produtos e serviços com 

presença no Instagram são mais confiáveis. Outros 23,4% discordam ou discordam 

totalmente da afirmação. Sobre isso, os gestores, no entanto, afirmam que a ausência 

das redes sociais causa desconfiança no consumidor. Se este utiliza com mais 

frequência o Instagram, vai confiar mais na marca que está presente do que a que não 

está. Os mesmos atentam à necessidade de eficiência estrutural da organização aliado ao 

investimento em comunicação como fatores contribuintes para o potencial alcance de 

mais confiança pelo consumidor. 

 

Nesse aspecto ainda, para Argenti (2006, p. 96), “os públicos geralmente têm certas 

percepções sobre uma organização antes mesmo de começar a interagir com ela”, logo, 

o autor atenta para a necessidade do processo de formação da reputação corporativa 

anterior ao de relacionamento com o consumidor.  

 

Quando questionados sobre a possibilidade de diminuição de custos e aumento da 

receita utilizando o Instagram como ferramenta de comunicação, ambos os gestores 

responderam que é possível, pois o Instagram é uma plataforma gratuita onde os 

anúncios são direcionados ao consumidor a que se quer atingir de acordo com um 

delineamento de perfil do consumidor a quem se espera atingir, mais vantajoso em 

relação a outdoors e publicidade em jornal impresso, por exemplo, em que o custo é 

maior e o conteúdo é direcionado ao público em geral.  

 

Conforme os gestores, para entrar nesta rede social, é preciso que a empresa esteja 

disposta ao relacionamento com as pessoas. Essa recomendação é alinhada ao 

pensamento dos pesquisadores Melo et al (2011) quando estes analisam os canais 

sociais digitais como plataformas de relação imediata entre a empresa e seu público. A 

interação gera frutos positivos, pois a marca é mais bem vista quando ela é transparente. 

A rede deve ser bem administrada por profissionais, uma vez que se trata de um meio de 

transmissão da imagem empresarial. 
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Os gestores declaram que os profissionais que atuam ou planejam atuar neste segmento 

da comunicação devem acompanhar a velocidade do mercado e da internet, onde as 

ferramentas mudam constantemente. Além disso, destacam a importância do domínio de 

estratégias de comunicação corporativa de maneira geral, além do conhecimento em 

redes sociais. Esses requisitos são os mesmos apontados por Wilson Bueno (2003), 

quando este afirma que a comunicação empresarial deve dotar-se de estudos e 

metodologias para a aplicação de estratégias, ou seja, não há espaço para o improviso. 

 

Considerações finais  

 

O rápido desenvolvimento tecnológico a partir dos anos 1990 proporcionou o 

surgimento das mais variadas plataformas de interação social e a mudança nas relações, 

sobretudo após o surgimento e popularidade das redes sociais na internet. A crescente 

formação de grupos por cada usuário, gerando uma imensa teia comunicacional, foi 

fator fundamental para o estudo das possibilidades, além da conexão de pessoas, nesse 

novo meio midiático. 

 

Como principais canais de relacionamento pela internet, as redes sociais podem, na 

atual conjuntura, configurar uma das ferramentas a serem analisadas para a utilização 

pela comunicação empresarial, no sentido de aproximar as marcas e organizações aos 

seus públicos alvos, com vistas a serem mais bem vistas pela opinião pública, objetivo 

desse segmento da comunicação. Este processo é vital para a continuidade de negócios 

no cenário atual, onde as transformações são constantes. 

 

No Brasil, onde o smartphone é o principal canal de acesso à internet, os aplicativos das 

redes sociais desenvolvidos para dispositivos móveis têm maior preferência dos 

usuários, tendo como principal destaque a imediatez propiciada pela rede. Considerando 

tais aspectos, o Instagram se estabelece como umas das redes sociais mais utilizadas e 

que, com suas diversas funcionalidades, pode proporcionar o contato de negócios com 

seus consumidores. O foco na imagem é uma característica própria, e que tem 

considerável valor no sentido de transmitir o posicionamento empresarial de forma 

despojada. 
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Dentro da rede social, a maioria absoluta dos usuários interage com as marcas, produtos 

e serviços presentes nesta plataforma e metade os consome. Os gestores de agências de 

comunicação que utilizam o Instagram no gerenciamento de perfis empresariais 

consideram-no vantajoso na diminuição de custos e no alcance dos consumidores de 

maneira direcionada. 

 

Neste sentido, conclui-se que os dados da pesquisa demonstram a eficiência do 

Instagram como ferramenta de comunicação empresarial, uma vez que o meio se mostra 

eficaz no processo de consolidação de uma marca e na aproximação da mesma com o 

seu público consumidor, pois são ativos no relacionamento com os perfis de negócios 

presentes nesta plataforma. Observou-se também que a representativa frequência de 

acesso ao meio é um indicativo para o investimento das empresas nesta rede social.   

 

Nesta temática, dentre os aspectos que podem ser analisados a posteriori, está a relação 

entre a presença das empresas no Instagram e a influência na decisão de compra do 

consumidor, visto que este processo passa por vários estágios até ser efetivado. A 

compreensão destes pontos chave é essencial para o êxito das organizações na aquisição 

de maior competitividade frente ao mercado cada vez mais severo e selecionado. 
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