
As mídias sociais representam uma 
transformação na mediação da informação. 
Até pouco tempo, se uma empresa queria 
divulgar seus produtos e serviços, recorria 
aos meios de comunicação massivos para 
que sua mensagem pudesse alcançar um 
maior público. No processo comunicativo 
atual, o cenário é diferente. A figura do 
intermediário, como conceituada até então, 
já não é de suma importância, o que viabiliza 
a comunicação direta das marcas com seus 
consumidores. Com essa quebra hierárquica 
entre meio e mensagem, indubitavelmente, 
a Internet tem reduzido “a importância dos 
intermediários, já que a rede permite aos 
usuários acessar uma vasta gama de produtos 
e serviços, ignorando assim os intermediários 
locais” (Quelch & Klein, 1997 in Quintero, 
Obra & Meléndez, 2000:68).

Através desse contato direto com os 
consumidores, as marcas podem obter 
informações relevantes sobre o perfil do 
seu público, pois passa a conhecer seus 
gostos e hábitos pessoais, sabem quais são 
seus interesses, tem acesso às opiniões dos 
usuários e, assim, podem “analisar estes dados 
juntamente com as tendências do mercado, 
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para oferecer produtos e serviços que eles 
demandam” (Fernandez, Pablo & Egea, 
2010:58). Essa transformação no processo 
comunicativo reverbera na percepção das 
empresas sobre seus consumidores, ou seja, 
afeta diretamente a comunicação e os modelos 
de negócio B2C (Business to Consumer).

A forma de perceber a audiência deve estar 
em consonância com o modelo colaborativo 
baseado na comunicação participativa inerente 
às mídias sociais. Nesse novo panorama, a 
organização já não possui o controle absoluto 
sobre a mensagem midiática, o que provoca 
receio por parte de alguns executivos ao 
decidir por aplicá-los ou não à sua estratégia 
de marketing e comunicação.

No entanto, é fundamental que as empresas 
valorizem as vantagens competitivas que 
estas novas mídias oferecem, já que, segundo 
Flores Vivar (2009:79), as redes de conexões 
sociais, como um todo, incitam “o surgimento 
de possibilidades de colaboração e novos 
modelos de negócios que potencializarão 
àquelas empresas que estão preparadas e 
levará ao fracasso as que não conseguirem se 
adaptar”.

Nesse sentido, é possível ressaltar que, por 
mais que os estudos dedicados a analisar o 
impacto das novas tecnologias nas empresas 
alcancem cada vez mais relevância, todavia, 
faltam muitos aspectos por aprofundar. Um 
dos principais assuntos, do ponto de vista da 
comunicação empresarial, é “a identificação 
dos novos modelos de negócio e as fontes de 
valor do mundo digital” (Sánchez & Sandulli, 
2007:214). Com o intuito de suprir essa 
lacuna, o objeto de estudo desse artigo está 
centrado nos novos modelos de negócio que 
se potencializaram nos Social Media.

Por está razão, foi estabelecido como 
objetivo verificar os modelos de negócios 
desenvolvidos nas mídias sociais. Para 
alcançar este propósito, será realizado um 
estudo exploratório qualitativo, utilizando 
técnicas por uma parte intuitiva, e, por 
outra, descritiva. Esta última recorre a um 
“discurso que evidencia e significa o ser de 
uma realidade através de suas partes, suas 
características estruturais, suas propriedades 
ou suas circunstâncias” (Cillán & Escudero, 
1999:57).

No mercado digital, a minoria faz a 
diferença
Alguns estudos, que abordam o impacto da 
internet nas empresas, relatam a incerteza 
desse novo entorno digital, classificando-o 
como difuso, por afirmar que “muitas 
das antigas referências foram borradas e 
as novas não parecem claras” (Novales, 
2001:131). Porém, para Sánchez e Sandulli, 
pensar que a economia digital deixa obsoleta 
a velha economia é um grande erro que vem 
sendo cometido por muitas empresas. Esses 
autores defendem que os novos modelos 
de negócios não estão fundamentados em 
outros pilares. O pilar base é a lei da oferta e 
da procura, que continua sendo aplicada aos 
mercados eletrônicos, a cadeia de valor de 
Poter, “segue sendo um marco válido para 
analisar os processos de criação de valor nas 
empresas ponto com” (Sánchez & Sandulli, 
2007:214).

Em uma linha de pesquisa complementar, 
Anderson (2006:35-39) identifica algumas 
particularidades do mercado digital, 
principalmente no que diz respeito a uma 
mudança nos valores econômicos do século 
XXI, observando que, com a distribuição 
e venda digital, presencia-se um mundo de 
abundância. 
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Nesse contexto, destacam-se os nichos 
de mercado que consomem em menor 
quantidade, mas que não deixam de consumir, 
e à medida em “que as companhias oferecem 
mais e mais produtos, descobrem que a 
demanda real responde a oferta. O fato de 
haver incrementado, de forma considerável, 
as opções de consumo, parece que gera 
uma demanda para as mesmas”. Com esta 
característica, que evidencia a importância 
da nova economia digital, Chris Anderson 
desenvolve a teoria da cauda longa, 
certificando a transformação ocorrida de 
valor da escassez para a abundância.

Portanto, em palavras de Aced, Sanagusín 
& Llodrá (2009:17), a teoria da cauda 
longa expõe que a economia se distancia 
dos produtos que encabeçam a curva de 
demanda (os mais populares), e se expande 
na parte extensa da curva (os minoritários). 
De um ponto de vista mais amplo, Anderson 
(2006:24) defende que esse fenômeno se 
relaciona “com o que ocorre quando os 
obstáculos que existem entre a oferta e a 
procura começam a desaparecer em nossa 
cultura e tudo chega a ser acessível para 
todos” (Figura 1).

Figura 1. Economia da cauda longa

 

Fonte: Figura extraída do Blog Pedro Tourinho baseada no 
modelo exposto por Anderson (2006:32)

Utopias à parte, as mídias sociais é um 
axioma da cauda longa, não por ser um ícone 
da economia digital contemporânea, mas, 
sim, por apresentar intensas características 
inerentes a essa teoria. 

Facebook, a maior referência mundial no setor 
de redes sociais online, conta com mais de 
500 milhões de usuários ativos e possui mais 
de 550.000 aplicativos disponíveis, segundo 
as estatísticas da própria plataforma¹. 
Deste total, de acordo a classificação da 
All Facebook², os cinco mais populares, 
mensurados pelo número de usuários 
ativos mensais, acumularam cerca de 190 
milhões de acessos no mês de agosto. 
Porém, existem outros milhares de app`s 
demandados pelos usuários, comprovando 
que mesmo com baixo índice de acesso, 
eles são imprescindíveis para evidenciar a 
vantagem competitiva desta plataforma, já 
que juntos atraem um grande público. 

 
O valor está na participação
A cultura participativa defendida por 
Jenkins vem gerando novas formas de 
negócios instigados pela colaboração. Por 
isso, as empresas que queiram aplicá-los 
em sua estrutura coorporativa têm que se 
adaptar ao novo perfil da audiência, onde 
o usuário cria, compartilha e comenta - 
principalmente porque eles alimentam a 
rede, sendo a maior fonte de produção de 
conteúdo nas plataformas participativas. 

Nesse sentido, a categorização elaborada 
por Hoque (2000, 8-14 in Sánchez & 
Sandulli 2007:218) confirma a crescente 
valorização da participação dos usuários 
nos modelos de negócio desenvolvidos na 
Internet (Figura 2). 
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Figura 2.  Evolução dos modelos de 
negócios na Internet

 
Fonte: Sánchez & Sandulli (2007: 219) baseado no modelo 
proposto por Hoque (2000).

Entre os quatro modelos identificados, o 
e-enterprise representa o expoente máximo 
do novo entorno digital, por integrar o 
maior número de atividades dentro da World 
Wide Web. Para Hoque, o e-enterprise revela 
um novo modelo de negócio, desenvolvido 
100% na Internet, que talvez seja uma 
evolução do e-business ou um modelo da 
empresa totalmente virtual sem necessidade 
dessa evolução. 

É nessa fase que, segundo Rayport y Sviokla 
(1996:8 in Sanchéz y Sandulli 2007: 219), as 
empresas recorrem ao fluxo de informação 
em sua cadeia de valor virtual com o fim 
de proporcionar aos clientes novas formas 
de valor. Fundamentado nestes pilares, 
o professor de Havard Andrew McAffe 
lançou um novo conceito, o enterprise 2.0, 
emergente no mercado das TIC`s.

McAffe defende que o enterprise 2.0 é “o 
uso da plataforma de software social nas 
organizações ou entre algumas delas, os 
colaboradores do negócio e seus clientes”. 
Nessa mesma linha, Torres (2007:26) 

considera “em ascensão o número de 
empresas que adotam a Web 2.0 para 
conseguir aumentar a produtividade, uma 
colaboração mais efetiva e simplificada entre 
os funcionários, sócios e clientes, abrindo 
espaço para um novo conceito de empresa 
que alguns intitulam enterprise 2.0”.

Partindo do conceito de enterprise 2.0, é 
possível afirmar que as mídias sociais, 
enquanto empresas de comunicação 
representadas pelas plataformas Facebook, 
Twitter, Orkut, MySpace, entre tantas outras; 
se enquadram neste conceito, por atuar no 
âmbito virtual e servir de plataforma social 
para seus participantes compartilharem 
informações. Inclusive, estas mídias podem 
ser apropriadas como suporte para o 
desenvolvimento do modelo enterprise 2.0 nas 
empresas que as utilizam, estimulando assim 
a cultura participativa. Consequentemente, 
esse estímulo gera uma maior produtividade e 
colaboração no processo produtivo, criando 
uma inteligência coletiva na instituição.

Modelos de negócio: além da 
rentabilidade econômica 
Cada vez mais as mídias sociais se infiltram 
nos negócios empresariais. Com o intuito de 
fornecer subsídios para o desenvolvimento 
dos novos modelos de negócios baseados 
na colaboração, elas oferecem uma série de 
recursos que visam agregar valor intangível 
às marcas e, com esse diferencial, gerar 
rentabilidade econômica para as empresas.

A intensa produção dessas ferramentas 
evidencia que elas funcionam como 
estratégia base das plataformas sociais, 
atendendo a uma demanda emergente, que 
é a busca incessante pela informação unida 
ao entretenimento. Para identificar quais 
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delas contribuem atualmente no negócio 
das marcas, é necessário definir o termo 
modelo de negócio, que, para Ethiraj, Guler 
& Singh (2000:19), é conceituado como:

Uma configuração única de elementos 
que abrange as metas, estratégias, 
processos, tecnologias e estrutura da 
organização, concebidos para criar 
valor para os clientes, e, portanto, 
competir exitosamente em um 
mercado particular. O modelo de 
negócio se manifesta, entre outras 
coisas, na preposição de valor 
principal, nas fontes de rentabilidade, 
nas estratégias utilizadas para gerá-la, 
nos custos originados no processo, e 
no plano e na trajetória de crescimento 
da organização.

No presente artigo serão analisadas tanto 
estratégias que possuem expectativas 
econômicas como fonte de ingresso direto, 
quanto àquelas que objetivam agregar valor à 
marca. Tendo em vista que, o valor percebido 
pelo consumidor faz parte do juízo de valor 
geral que ele atribui como utilidade de um 
produto, baseando-se na percepção do que 
é dado e do que é recebido (Zeithmal, 1998 
in Martínez & García, 2007:401).

Ao aplicar o conceito de Ethiraj, Guler & 
Singh às mídias sociais, é possível identificar 
algumas fontes de valor para as empresas, 
que foram classificadas no presente artigo 
como modelo de criação de valor intangível 
e modelo de rentabilidade.

>> Modelo de criação de valor 
intangível
Os recursos descritos abaixo influenciam 
na construção da vantagem competitiva, 
mas não geram rentabilidade por si só. Eles 
atuam como suporte na monetização das 

empresas no entorno das mídias sociais. 

Reputação corporativa: Segundo definição de 
Croft (2003:9), a reputação corporativa “é a 
soma de valores que os grupos de interesses 
atribuem à companhia, baseando-se em 
sua percepção e interpretação da imagem 
que a companhia comunica através do seu 
comportamento ao longo do tempo”.

Uma boa reputação pode derivar muitos 
benefícios para a empresa: influencia 
na recomendação entre seus clientes, 
melhora os ratios de captação e fidelização 
dos mesmos, promove a retenção e 
motivação do capital humano, melhora 
o tratamento que uma companhia recebe 
em situação de crise, facilita o acesso a 
novos mercados, prontifica a consecução 
de melhores condições financeiras na 
negociação entre clientes e provedores 
e eleva as barreiras diante dos possíveis 
concorrentes. Confirma-se, assim, que a 
reputação é um intangível de alto valor,  e 
que gera credibilidade para a empresa. 

Nas plataformas cobalorativas, esse 
conceito se expande, assumindo o 
papel de uma reputação distribuída, que 
exige que as empresas escutem a voz da 
audiência acompanhando constantemente 
as conversações geradas sobre sua marca.

Os resultados de um bom monitoramento 
viabilizam os esforços do marketing atuais, 
que, em parte, consistem em oferecer 
uma experiência para os consumidores. 
Por isso, na web social, a importância 
de observar sua prática como marca e 
compreender como é possível desenvolver 
e aprofundar o laço com o cliente está 
sendo mais valorizada do que nunca.
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Marketing Viral: “Uma estratégia de 
marketing que, mediante processos de auto-
reprodução viral, objetivam explorar as 
reações que se estabelecem nas redes sociais 
já existentes para produzir incrementos 
exponenciais na difusão de uma determinada 
mensagem” (Silveira, 2008 in Maqueira & 
Bruque, 2009:61). 

Como já ressalta o conceito, a estratégia viral 
é inerente às conexões sociais dessas novas 
mídias, por implicar que a conversação 
está nas mãos dos consumidores. Muitas 
vezes, o buzz existente sobre uma marca 
não condiz com a imagem corporativa 
idealizada na comunicação empresarial. Por 
isso, a marca deve identificar previamente as 
possíveis falhas no processo comunicativo 
e direcionar esse buzz para que ele se 
aproxime ao máximo da identidade dos seus 
produtos, oferecendo conteúdos relevantes 
que despertem o interesse do seu target.

Nesse sentido, é imprescindível considerar 
o fator-chave que pesa na viralização: a 
credibilidade (não da marca que está por 
trás da mensagem, mas, sim, da pessoa que 
recomenda algo). 

Comunidades e fãs: Para gerenciar a reputação 
corporativa ou conquistar uma campanha 
viral é fundamental que exista a construção 
de uma comunidade prévia em torno à 
marca. Para isso, é importante valer-se das 
redes sociais digitais que demonstram sua 
efetividade como meio de organização 
cidadã, ultrapassando, inclusive, as limitações 
geográficas existente até pouco tempo. 

Esses usuários, que compartilham interesses 
em comum, representam uma forma de 
adquirir vantagem competitiva no mercado, 
já que estão mais propensos a fortalecer os 

laços sociais com as marcas, beneficiando-
se, assim, da informação que eles estão 
dispostos a valorizar. 

Além disso, dentro dessas comunidades 
existe um grande número de fãs potenciais. 
Um recente estudo de junho de 2010, “The 
value of  a Facebook fan: an empirical review” 
realizado por Syncapse³, concluiu que um 
fã pode consumir 71,84 dólares a mais nos 
produtos e serviços da empresa por ano que 
outro consumidor que não tenha esse tipo 
de engajamento.

As empresas que querem engajar os 
usuários ao ponto de torná-los fãs da sua 
marca devem estar cientes que “escutar e, 
sobretudo, conversar e se relacionar com 
os clientes através das novas tecnologias 
implica em uma transformação total na 
cultura corporativa da companhia”, como 
sustenta Celaya (2008:18).

>> Modelo de Rentabilidade
Essas estratégias visam monetizar a empresa 
através das mídias sociais, funcionando 
como fonte direta de ingressos.

Behavioral Targeting: É uma técnica de 
segmentação baseada no comportamento 
de navegação dos usuários. Para isso, são 
utilizados sistemas avançados, que permitem 
coletar informação com seguimento da 
atividade do internauta, que conteúdos 
lêem, quanto tempo passam neles, com que 
frequência consultam, que palavras-chave 
buscam, etc.; com esses dados, é possível 
determinar o perfil do usuário. 

Desse modo, os anunciantes conseguem 
“otimizar seu investimento em comunicação, 
direcionando as mensagens de forma 
personalizada para cada perfil de consumidor 
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de seus produtos e serviços, aumentando 
a probabilidade de conversão e simpatia 
do cliente com sua marca”, como sustenta 
Fatala & Klien (2008:53).

O Behavioral Targeting é imprescindível para 
valorizar o impacto por usuário diante 
da exposição aos anúncios, o que pode 
proporcionar uma maior retenção do público 
objetivo e, inclusive, quando aliada a técnicas 
de venda online, garantir um aumento no 
retorno do investimento (ROI).

Advertainment: Segundo Cachero & Serrano 
(2009:1), o advertainment (também 
chamado em ocasiões de Branded Content) 
“supõe uma integração da publicidade e o 
entretenimento, objetivando a representação 
dos valores intangíveis da marca”. De um 
ponto de vista mais amplo, é uma resposta 
do entertainment marketing a determinados 
problemas da comunicação atual. 

As mídias sociais oferecem uma gama de 
ferramentas dirigidas à obtenção de uma 
maior sutileza na integração de conteúdos 
que divulgam a marca e, ao mesmo tempo, 
divertem os usuários. Ou seja, trata-se de 
alternativas que não são intrusivas em sua 
forma de atrair o público para os valores da 
companhia de maneira sugestiva e atrativa. 

Essa estratégia é interessante no negócio 
Social Media, assim como para as marcas, 
já que os usuários desfrutam dos espaços 
publicitários, estando muitas vezes dispostos 
a pagar para acessar recursos avançados, 
como é o caso dos jogos interativos. 

Sistemas de micropagos: São técnicas aplicadas 
às mídias sociais que consistem em pequenos 
pagamentos para liberar o acesso a conteúdos 
e aplicativos especiais, representando uma 

forma a mais de incrementar a receita, e, 
por isso, é uma fonte direta rentabilidade. 

Utiliza-se o sistema pré-pago dentro das 
plataformas para que os usuários realizem 
o micropago, convertendo previamente a 
moeda real em eletrônica. Nesse sistema, 
o cliente adquire um meio que possibilita a 
compra, o qual pode ser: dinheiro eletrônico, 
conta virtual e método baseado na telefonia 
celular.

Os membros das redes sociais online podem 
chegar a desenvolver fortes sentimentos de 
pertinência, que já começam a ser explorados 
como forma de monetizar o negócio. Nesse 
sentido, aumenta exponencialmente as 
iniciativas que comercializam todo tipo de 
objetos virtuais. Essa prática é conceituada 
como Virtual Rentail e pode ser detectada 
na venda das roupas do Sencond Life ou dos 
móveis em Habbo4.

Social Shopping:    É uma nova forma de comércio 
eletrônico que se instalou na sociedade da 
informação moderna, comumente chamada 
de S-commerce. De acordo com Sánchez 
(2009:18), “seu objetivo é facilitar a compra 
e venda de produtos e serviços através do 
tecido virtual das redes sociais”. Mediante 
este universo, as empresas encontram canais 
para potencializar as vendas e conectar 
com o público-alvo mais numeroso. Trata-
se de aproximar os produtos aos usuários, 
uma aposta econômica para impulsionar os 
negócios.

O Social Shopping é uma estratégia que está 
funcionando vigorosamente nas redes 
sociais online da Ásia. No ano de 2009 os 
asiáticos gastaram 5.000 milhões de dólares 
em compras mediante redes como Qzone e 
Cyword, na Coréia do Sul, e a rede de telefonia 
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móvel Gree, no Japão, segundo a consultoria 
de Internet Plus Eight Star5.

Mobile Marketing: Muitas empresas de 
telecomunicação estão assinando acordos 
com operadoras de celulares para oferecer 
aplicativos que permitem acessar esta rede. 
A utilização desses terminais possibilita 
uma segmentação até a individualização, 
permitindo alcançar quase todos os 
indivíduos, já que alguns países, como no 
caso da Colômbia, o número de celulares é 
maior que a população do país6.

O Mobile Marketing apresenta um alto nível 
de interatividade com os consumidores, 
sendo a mensagem comunicada de forma 
ágil, viabilizando a mensuração do impacto 
que ela possui no receptor.

Dentro dos formatos comerciais do Mobile 
Marketing se destacam: SMS Wap-Push, 
MMS, SMS 2.0 (similar ao messenger 
para PC), conteúdos multimídia (imagens 
estáticas, ringtones e mp3, vídeos), jogos, 
App`s e códigos bidimensionais.

O acesso às redes sociais online através 
de dispositivos móveis reverbera a 
convergência de plataformas que integra 
distintas tecnologias em um mesmo suporte. 
De acordo a Jaokar & Fich, essa integração 
“não é mais que a materialização de um dos 
princípios da Web 2.0 descritos por O’Reilly: 
o software (inclui qualquer aplicação Web) 
não se limita só a um dispositivo”. 

Estes autores defendem que a geolocalização 
é a base da telefonia celular e pode 
oferecer resultados nas buscas muito mais 
interessantes que o buscador Google. O 
Interactive Advertising Bureau se manifesta 
nessa mesma linha, afirmando que “a 

geolocalização pode ser a ferramenta chave 
que permita agregar relevância e pertinência 
as ações do Marketing Mobile, já que com 
frequência estas são percebidas como 
intrusivas e escassamente significativas”.

O êxito desse tipo de negocio, e a facilidade 
que apresentam para ser integrados em 
campanhas de Marketing Online e Offline, 
fazem que sejam ferramentas interessantes 
para qualquer tipo de ação que busque 
recompensar ou incentivar o cliente. Por 
isso, o Mobile Marketing vem se destacando 
como a grande tendência da comunicação 
atual.

Reflexões finais
Em todos os recursos apresentados 
é possível evidenciar que os usuários 
constituem o principal componente do 
modelo de negócio das mídias digitais, e 
todas as estratégias utilizadas visam atrair 
a sua atenção. Portanto, as empresas que 
visam estabelecer laços sociais consolidados 
com sua audiência, têm que se adaptar ao 
novo perfil demandado e centrar-se nas 
enormes possibilidades que as mídias sociais 
oferecem.   

Nesse sentido, as novas mídias se situam 
como grandes autopistas de ideias, 
intensificando a necessidade de escutar, 
dialogar e aprender com os usuários, dando 
a eles voz com o objetivo de incentivar a 
inteligência coletiva para potencializar a 
efetividade de promoções, campanhas e 
produtos.

É evidente a transformação na 
democratização do processo comunicativo, 
minimizando substancialmente a 
probabilidade de êxito para aquelas empresas 
que não ofereçam espaços multidirecionais 
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e participativos, obrigando-as a repensar 
seu modelo de negócio, devido a eminente 
ameaça de serem taxadas como antiquadas. 
Por isso, é recomendado não esquecer uma 
das previsões do Manifesto Cluentrain, “os 
mercados são conversações”. 

Notas

¹ http://www.facebook.com/press/info.
php?statistics [11/09/2010].

² All Facebook. 2010, “Aplication Statistics”. 
Disponível em: http://statistics.allfacebook.
com/applications [11/09/2010].
Referências

³Syncapse. 2010, The value of  a Facebook fan 
an empirical review. Disponível em: http://
www.syncapse.com/media/syncapse-value-
of-a-facebook-fan.pdf  [21/06/2010].

4  SecondLife e Raboo são jogos interativos 
que criam uma realidade virtual em 3D, que 
simula, em alguns aspectos, a vida real e 
social dos usuários

5 http://www.pluseightstar.com/

6 Associação da Indústria de Celular em 
Colômbia http://www.asocel.org.co/
prensa.php (Acesso em 12/06/2010)
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