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RESUMO 
 
 

A revolução tecnológica oferecida pelo séc. XX faz com que haja, também, uma mudança na 
atitude das empresas na forma de desenvolver ações de marketing e mídia. A busca em 
aumentar a notoriedade da marca e elevar os índices de participação de mercado se dá 
concomitantemente com a preocupação de atrair novos públicos e fidelizar cada novo 
segmento atingido. Na última década, as mídias digitais, em destaque a internet, tiveram um 
pico de crescimento elevado, no qual surgiram ferramentas menos custosas que as demais 
mídias tradicionais, além de oferecer resultados mais rápidos quando bem utilizadas. Em 
comparação com décadas atrás, o consumidor não tinha a quantidade de opções tecnológicas 
que hoje lhe são oferecidas para receber um anúncio ou para procurar informações sobre um 
determinado produto/serviço que necessite, e muitas vezes, esse bombardeio de mensagens 
recebidas diariamente pelo target é considerado ofensivo e inoportuno. Dentre as ferramentas 
surgidas, o marketing viral se destaca como uma das opções que mais cresceu dentro dos 
planos de atividades digitais das organizações, e tem como característica principal a interação 
do público-alvo com uma mensagem interessante e inusitada, o que faz com que o mesmo 
repasse de forma espontânea aos seus conhecidos – um fator positivo que gera uma maior 
credibilidade na informação propagada. Em contrapartida, o público utilitário majoritário dessas 
novas ferramentas era limitado à população de classes mais altas, A e B, e parte da classe C, o 
que fazia com que as campanhas desenvolvidas fossem padronizadas para esse público em 
específico. Com a inclusão digital, favorecida em grande maioria pela massificação dos 
smartphones entre as populações de classes mais baixas (D e E), apresenta-se um novo 
público antes esquecido e ignorado pela mídia. As redes sociais, grandes responsáveis pela 
concentração virtual de pessoas, agora oferecem opções de nichos de consumidores que 
dificilmente seriam atingidos por tais mensagens. A pesquisa tem como objetivo principal 
destacar a readequação que as empresas precisam desenvolver para aproveitar as 
oportunidades surgidas dentro do mercado digital, em específico nas redes sociais, como forma 
de propagar a informação e criar vínculo com o novo target presente – e promissor – surgido 
através da inclusão digital massiva realizada ao longo dos últimos anos. Além disso, ressaltar o 
foco das características singulares que a ferramenta exige para alcançar determinados 
públicos-alvos. O embate da pesquisa se desenvolve com a utilização do marketing viral não só 
como uma propagação voluntária da mensagem nos meios digitais, mas atenta-se à 
preocupação dessa dispersão ser focada em reais futuros consumidores, pessoas que 
efetivamente se identificarão com a mensagem recebida e que irão corresponder com as 
expectativas da empresa. Para o colhimento dos dados analisados, uma pesquisa exploratória 
e bibliográfica por livros específicos e artigos científicos publicados por autores de renome, 
somados com as análises de cases para estabelecer parâmetros visuais, serviram como base 
para a compreensão das mudanças citadas. Assim, conclui-se que com a segmentação de 
consumidores também sendo realizada em redes sociais, a facilidade com que a mensagem 
desenvolvida com as características certas atinja um público promissor é muito maior, além de 
conseguir evidenciar o nome da empresa, criar um vínculo mais direto com cada indivíduo e 
também, ao manter o contato pelas redes sociais, identificar necessidades e desejos que tal 
público anseia para futuros lançamentos e ações da organização. Dessa forma, não há como 
escapar das mudanças tecnológicas que diariamente são apresentadas e, muito menos, 
ignorar as oportunidades de negócios que tais plataformas disponibilizam. 


