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RESUMO 

 

Este artigo teve como objetivo analisar quais as ações de marketing são utilizadas pelo Centro 

Universitário de Belo Horizonte para se relacionar com os seus alunos via redes sociais e 

como essas são percebidas pelos alunos. A pesquisa realizada configura-se como qualitativa; 

quantitativa e descritiva, com aplicação de uma entrevista com profissionais de marketing e 

questionário semi-estruturado aplicado a alunos da instituição. A entrevista foi realizada com 

profissionais de marketing da instituição, a fim de verificar a percepção dos entrevistados 

quanto ao mercado e relativo ás ações de marketing de relacionamento nas redes sociais para 

aproximação de seus alunos e obtenção de novos alunos. Os questionários foram aplicados 

com alunos da própria instituição, a fim de identificar a eficiência dos procedimentos usados 

para aproximação com os mesmos.Como principais resultados, destaca-se que a maioria dos 

alunos não utilizam os canais de relacionamentos digitais da universidade, demandando assim 

maior investimento e divulgação dessas páginas virtuais.  

 

PALAVRAS- CHAVE: Marketing Digital. Redes Sociais. Centro Universitário. 

 

 

INTRODUÇÃO 

A competitividade mercadológica está acontecendo de maneira intensa no mundo 

corporativo, levando as organizações a adotarem novas tecnologias e métodos mais modernos 

para aproximação com os seus atuais e potenciais clientes, criando estratégias para se 

diferenciarem e assim, conquistarem a preferência do consumidor.  

No mundo globalizado, as informações digitais alcançam grande parte das pessoas, 

que vivem conectadas a internet, através, principalmente, das redes sociais. Não é comum 

encontrar, nos dias atuais, pessoas que não utilizem as redes sociais, pelo fato de conseguirem 

interagir socialmente com seus amigos e familiares, além de estarem sempre atualizadas com 

informações de vários seguimentos. Segundo a Entidade Reguladora para a Comunicação 

Social (ERC), que analisou tendências em 11 países, incluindo o Brasil, em setembro e 

outubro de 2014, concluiu que 56% das pessoas utilizam as redes sociais para se informar – 

perdendo apenas para a televisão, que alcança 93% dos entrevistados. 
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Diante desse cenário, as empresas buscam e investem cada vez mais em ações em 

redes sociais, como o Facebook, Twitter, entre outras, com o intuito de se aproximarem dos 

consumidores. 

As Organizações utilizam para isso o Marketing digital, que é o marketing tradicional, 

mas trabalhado por meio das mídias digitais.  

Segundo Claudio Torres (2009), o Marketing Digital é o uso das estratégias de 

marketing aplicadas a Internet para atingir determinados objetivos de uma pessoa ou 

organização. 

Nesse contexto, podem-se citar as Empresas de Ensino Superior, organizações 

privadas que, nos dias atuais contam com um grande número de alunos, e atraem novos 

alunos á todo momento. De acordo com pesquisa feita pelo Censo de Educação Superior do 

Ministério da Educação, em 2013 o Brasil tem 6,7 milhões de estudantes universitários: 

73,7% deles estão nas instituições particulares e 26,3% nas públicas. Com isso, as Empresas 

de Ensino Superior buscam cada vez mais a proximidade com seus alunos através das redes 

sociais, utilizando as mesmas para divulgarem eventos, informar sobre novidades na 

Instituição, entre outras coisas. 

Diante disso, essa pesquisa teve como problema a seguinte questão: quais as ações de 

marketing são utilizadas pelo Centro Universitário de Belo Horizonte para se relacionar com 

os seus alunos via redes sociais e como essas são percebidas pelos alunos?  

Sendo assim, o trabalho teve como objetivo geral analisar as estratégias de Marketing 

Digital utilizadas para relacionamento com os clientes feito por Empresas de Ensino Superior, 

tendo como referência o caso do Centro Universitário de Belo Horizonte – UNIBH. 

Como objetivos específicos, pretende-se: analisar como o UNIBH utiliza as redes 

sociais para a comunicação com o mercado; conhecer as estratégias de relacionamento com os 

alunos, através das redes sociais; verificar o impacto das ações de relacionamento na visão 

dos alunos; apresentar os motivos que levaram a UNIBH a investir e utilizar as redes sociais 

para se relacionar com o mercado e os atuais alunos. 
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Um assunto atual e de tamanha importância justifica o tema do estudo, que pretende 

mostrar a relevância do marketing digital em um mundo globalizado e como as organizações 

necessitam de utilizar tal ferramenta de maneira correta e eficiente para sobressair em 

mercados cada vez mais competitivos e conseguir vantagem competitiva e uma boa relação 

com os clientes atuais e potenciais. Esse estudo será relevante para a Academia e para o 

mercado, uma vez que mostrará como é feita a gestão de marketing e relacionamento com os 

clientes, trazendo novas informações para os estudiosos e pesquisadores do tema.  

 2REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 MARKETING 

De acordo com Kotler e Keller (1999), o marketing está em todo o lugar e ao nosso 

redor e são vistos seus resultados na imensa quantidade de produtos dispostos no mercado. O 

marketing está no anúncio que invade seu aparelho de televisão, enriquece sua revista de 

chamativos, enche sua caixa de correspondência ou que simplesmente aparecem nas suas 

páginas de Internet. Em domicílio, no trabalho, na escola, na faculdade, nos momentos de 

confraternização – você está exposto ao marketing e tudo o que ele faz e direciona. Não 

somente o que aparece nos olhos dos consumidores, mas por traz disso tudo, há uma rede de 

atividades e pessoas que disputam à mesma fatia de mercado em busca de sua atenção e seu 

dinheiro. 

Kotler e Keller (1999) relatam que as origens do marketing se iniciam o princípio da 

necessidade de troca, seja ela de um produto ou de um serviço, quando há uma satisfação de 

ambas as partes, de quem oferece para com quem troca. 

O Marketing estuda o comportamento do mercado e dos consumidores, e tem como 

tarefa atender as necessidades e desejos dos mesmos.  

A partir dessa ideia, Kotler (2000), afirma que a satisfação do cliente depende exclusivamente 

do desempenho do produto percebido com relação ao valor relativo às expectativas do 

comprador. Se o desempenho faz jus às expectativas, o comprador fica satisfeito. Quando 

excede as expectativas, o cliente fica encantado. Ou seja, as instituições que oferecem, além 

do produto e/ou serviço proposto, uma série de valores que agregam valor significativo ao 

mesmo, são empresas que conseguem equilibrar a expectativa do cliente x desempenho do 

produto ou do serviço. Elas conseguem oferecer ao cliente além do esperado inicialmente. 
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Ainda segundo Kotler, (2000):  

„Normalmente, o marketing é visto como a tarefa de criar, promover e fornecer bens 

e serviços a clientes, sejam estes pessoas físicas ou jurídicas. Na verdade, os 

profissionais de marketing envolvem-se no marketing de bens, serviços, 

experiências, eventos, pessoas, lugares, propriedades, organizações, informações e 

idéias‟. (KOTLER, 2000, p. 25).  

 

Para Kotler (2000), “marketing é um processo social por meio do quais pessoas e 

grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e desejam por meio da criação, oferta e 

troca de produtos e serviços”. (KOTLER,2000, p.30) 

Ogden e Crescitelli (2007) definem o marketing “como uma ciência que pesquisa, 

analisa e monitora mercados”. Seria, de forma resumida, uma relação entre empresa e o 

consumidor, na qual a empresa buscaria satisfazer as necessidades, expectativas e desejos de 

seu público para alcançar seus objetivos, e assim lucrar, ou seja, uma relação em que todos 

sairiam ganhando. Atualmente, esse conceito busca ir além. Mais do que satisfazer seu 

público, é preciso surpreendê-lo e tentar prever quais serão suas próximas expectativas, para 

atendê-las.  

2.2 MARKETING DIGITAL  

De acordo com Torres (2009), seja qual for o negócio, como toda a certeza, uma 

parcela significativa dos consumidores é representada por usuários frequentes da internet que 

acessam a rede mais do que qualquer outra mídia. Assim, incluir a internet como parte de seu 

planejamento de marketing, criando ações integradas que permitam utilizar melhor os 

recursos disponíveis, é fundamental.  

Para Limeira (2007), “marketing digital é o conceito que expressa o conjunto de ações 

de marketing intermediadas por canais eletrônicos, em que o cliente controla a quantidade e o 

tipo de informação recebida”. (LIMEIRA, 2007, p.10). 

De acordo com Oliveira (2000), o foco do Marketing Digital é desenvolver estratégias 

de marketing através da internet, em que organizações e consumidores buscam interatividade 

total nos seus relacionamentos, proporcionando uma troca de informações rápida, 

personalizada e dinâmica.  
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“Web Marketing ou Marketing Digital, corresponde a toda concentração de esforços 

no sentido de adaptar e desenvolver estratégias de marketing no ambiente Web” (OLIVEIRA, 

2000, p. 4).  

O marketing digital, segundo Pinheiro e Gullo (2013), busca realizar um novo tipo de 

comunicação e relacionamento com o consumidor. Os autores pontuam sete vantagens do 

marketing digital  em comparação ao marketing tradicional: agilidade - sua produção é mais 

direta, gastando menos tempo antes da veiculação; baixo custo - tanto o preço de veiculação 

quanto o de atualização são relativamente mais baixos; formas múltiplas de mensuração - 

existe flexibilidade para avaliar uma peça publicitária, por exemplo; marketing um a um - é 

possível personalizar o tratamento ao cliente de acordo com suas preferências; informação 

sobre os clientes - o acesso às informações é facilmente conseguido quando os clientes 

utilizam a Internet; distribuição irrestrita da informação - o alcance não se limita a condições 

temporais ou geográficas; aumento do número de usuários - o uso é crescente e inclui o 

público que antes estava apenas nas mídias tradicionais. 

O Marketing Digital é utilizados pelas organizações para se comunicar com o 

mercado, com os atuais e potenciais clientes, afim de vender os seus produtos e serviços aos 

mesmos. 

De acordo com Kotler (2009): 

[...] é notório que as empresas desejarão considerar o uso de serviços online para 

encontrar, atingir, comunicar e vender a clientes potenciais ou reais. O marketing 

on-line apresenta pelo menos quatro grandes vantagens. Primeiro, tanto as grandes 

como as pequenas empresas podem enfrentar seus custos. Segundo, não há limite 

real de espaço para a propaganda, em contraste com as mídias impressas, o rádio e a 

televisão. Terceiro, o acesso e a recuperação das informações são rápidos, 

comparados com o correio noturno e até mesmo o fax. Quarto, a compra pode ser 

feita com privacidade e rapidez [...]. (KOTLER, 2009, p.635) 

Fascioni (2007) afirma que existe o significado de web marketing com uma forma de 

se fazer marketing por ações de comunicação que as corporações usam com soluções digitais, 

que podem ser representados através da Internet. Nunca esquecendo que a definição de 

marketing é muito mais abrangente que web marketing, do comercial ou da propaganda, que, 

para algumas empresas, é representado como marketing digital. 

2.3 REDES SOCIAIS  

Torres (2009, p. 74) define que “as redes sociais são sites onde as pessoas se 

cadastram, registram seus dados pessoais, nos chamados perfis, e podem se relacionar com 
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outras pessoas, publicando fotos, enviando mensagens e criando listas de amigos”. O autor 

afirma ainda que as redes sociais na Internet possibilitam troca de informação pelas pessoas e 

para as pessoas, em que o consumidor produz e consome informação. Esse poder de formar 

opiniões deu grande força a essas mídias, alterando o comportamento do consumidor, que 

antes apenas assistia a propaganda de seu produto, e que agora vai até a Internet e procura 

informações e opiniões de quem teve experiências com tal produto. Dessa forma, essas mídias 

podem contribuir para a construção de uma marca ou até mesmo prejudicar sua reputação no 

mercado.  

Segundo Torres (2009), desde os primórdios da civilização as pessoas perceberam a 

importância e a necessidade de se manterem organizadas em grupos. E da mesma forma, na 

Internet as pessoas podem se manterem organizadas em redes sociais, criando grupos que 

dividem a linha de consumo dessas pessoas. O marketing procura saber cada vez mais sobre 

seus clientes, além de procurar seccionar sua atuação. Sendo assim, as empresas vêm 

buscando e usando as redes sociais para fazer marketing, pois através dela conseguem atingir 

seu público-alvo com facilidade e com eficácia. 

Torres (2009) ainda diz que, os benefícios dessas redes, que se tornaram uma 

ferramenta de marketing on-line, vão além de um simples canal de publicidade, atuando como 

um grande aliado na aproximação das empresas com seu público alvo.Para Torres (2009, p. 

113), „as redes sociais virtuais permitem a criação e o compartilhamento do conteúdo pelas 

pessoas e para as pessoas, cujo cliente é produtor e consumidor de tal informação‟.  

De acordo com Telles (2010), a maioria das grandes redes sociais, reúne milhões de 

membros e uma quantidade crescente de funções que permitem as pessoas interagir de 

diversas formas. Cada rede tem suas regras próprias, que moldam o comportamento de seus 

membros e definem a forma de interação mais eficiente. 

 2.3.1 FACEBOOK 

Segundo Recuero (2009), o Facebook, originalmente chamado de thefacebook, foi um 

sistema criado pelo americano Mark Zuckerberg enquanto este era aluno de Harvard. 

Para Recuero (2009): 

A ideia era focar em alunos que estavarn saindo do secundário (High School, nos 

Estados Unidos) e aqueles que estavam morando na universidade. Lançado em 

2004, o Facebook é hoje um dos sistemas corn maior base de usuários no mundo, 

não tão localizado quanto outros, como o Orkut. (RECUERO, 2009, p. 172). 
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Telles (2010, p.83) cita que o Facebook é a maior rede social do mundo, e estava entre 

os site mais acessados pelos brasileiros já em 2010. 

O Facebook é a maior rede social do mundo, e vem crescendo muito no Brasil nas 

classes A e B, mas, desde sua tradução para o português em 2008 tem atraído um 

montante representativo das classes C, D e E. Inclusive em 2010 o Facebook já 

aparece na lista dos 10 sites mais acessados pelos brasileiros. (TELLES, 2010, p. 

83). 

“O Facebook tem crescido bastante em uso em vários países latino-americanos [...] e 

tina, no Brasil, cerca de 360 milhões de visitas segundo dados da ComScore de setembro de 

2008” (RECUERO, 2009, p. 172).  

 

2.3.2 TWITTER 

Recuero (2009) afirma que o Twitter é um site popularmente denominado de um 

serviço de microblogging, uma vez que permite que sejam escritos pequenos textos de até 140 

caracteres a partir da pergunta „O que você esta fazendo?‟. 

Recuero (2009) explica que, o Twitter é estruturado com seguidores e pessoas a 

seguir, onde cada twitter pode escolher quem deseja seguir e ser seguido por outros. Há 

também a possibilidade de enviar mensagens em modo privado para outros usuários. A janela 

particular de cada usuário contém, assim, todas as mensagens públicas emitidas por aqueles 

indivíduos a quem ele segue. Mensagens direcionadas também são possíveis, a partir do uso 

da “@” antes do nome do destinatário. Cada página particular pode ser personalizada pelo 

twitter através da construção de um pequeno perfil, ou seja, o Twitter se configura como uma 

rede social de mensagens curtas, sobre o cotidianos ou preferências de seus usuários.  

2.4 COMUNICAÇÃO VIRTUAL  

Com a atual supremacia da tecnológica, o consumo é incentivado por todos os meios 

de comunicação. Com isso, é notória que a utilização dos recursos do ramo da informática é 

cada vez mais intensa, tanto para a produção, como também para a divulgação de mensagens 

eletrônicas. 
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Lévy (1996) afirma que comunicação virtual é parte de um processo que engloba todo 

o social, até mesmo o estar junto, o conceito de “nós”, “comunidades virtuais, empresas 

virtuais, democracia virtual.”  

As Organizações buscam estabelecer uma boa relação com a comunicação virtual, 

voltadas para o marketing digital, com ações, estratégias e produtos de comunicação, 

planejados, com o objetivo de agregar valor à sua marca ou de consolidar a sua imagem junto 

ao públicos (consumidor) ou à sociedade como um todo. 

Kotler (1999) observa que: 

 A comunicação integrada de marketing requer a identificação de todos os pontos de 

contato de cliente com a empresa, seus produtos e suas marcas. Cada contato com a 

marca transmite uma mensagem, seja ela boa, ruim ou indiferente. A empresa deve 

se esforçar para transmitir uma mensagem sempre coerente e positiva em todos os 

pontos de contato. (KOTLER,1999, p.151). 

 

2.5 MARKETING NAS REDES SOCIAS  

2.5.1 MARKETING VIRAL  

É por meio das Redes Sociais, as redes de contatos, que a informação viaja por todo o 

mundo, e as informações são disseminadas e ganham assim, uma grande „abrangência. 

Borges e Calazans (2008) afirmam que o marketing viral é conceituado como uma 

ferramenta de publicidade online, a qual é capaz de difundir uma mensagem de forma ultra-

rápida, por meio de e-mails, blogs, chats, websites e todo tipo de mídia dentro da internet. 

Segundo Sterne (2000), marketing viral abrange o planejamento e a execução de ações 

que têm como objetivo principal estimular o marketing boca a boca da empresa pela Internet, 

aproveitando-se das redes virtuais de contato. 

  “Ações virais de fato não só podem como devem fazer uso de ferramentas de 

divulgação online pela rapidez com que a mensagem é propagada, mas não podemos 

restringir o marketing viral apenas como uso da internet” (BORGES; CALAZANS, 2008, p. 

3). 

Sobre desenvolver uma campanha de marketing viral, Graham (1999, p. 2), afirma:  

Desenvolver uma campanha de marketing viral pode ser muito difícil. Mas, se for 

criada uma mensagem, desde um simples texto até algo que envolva a tecnologia de 

todo um site, que motive as pessoas a passarem sua comunicação adiante pela 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Comunica%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Marca
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Internet e que suporte os benefícios de sua marca, então, existem todas as chances de 

sucesso. (GRAHAM,1999, p.2). 

 

Segundo Andrade; Mazzon e Katz (2006), o marketing viral tem como estratégia por 

meio de um pequeno esforço inicial, alcançar escalas comparáveis ao poder disseminador da 

propaganda com o uso de meios de comunicação de massa, com menores custos e que, ao 

mesmo tempo, conte com o próprio consumidor desempenhando uma função de endossador 

positivo da mensagem. 

2.5.2 BUZZ MARKETING 

Thomas Jr (2004) define buzz marketing como sendo “a amplificação dos esforços 

iniciais de marketing por terceiras partes através de sua influência ativa ou passiva”. 

Oliveira (2009) define o buzz marketing como sendo a utilização dos meios de 

comunicação que se encontram ao alcance no intuito de difundir uma mensagem por meio 

destes . É uma das formas mais antigas utilizada como marketing e ainda considerada como 

sendo um meio importante de catalisador de opinião. O buzz marketing se aproveita de 

notícias e eventos para fazer com que as pessoas descubram e tomem consciência da marca e 

tornem-se entusiastas pela mesma. O buzz marketing apresenta como vantagem o baixo custo, 

a rapidez de sua difusão e seu rápido contágio que depende se os transportadores forem bem 

definidos. Como desvantagens, é que notícias negativas em relação a um produto, bem ou 

serviço se propagam rapidamente, implicando na necessidade de monitorar estes meios de 

comunicação no intuito de aferir o que vai ser dito em relação aos produtos, bens ou serviços. 

Outras desvantagens é que o produto deve corresponder às expectativas; os considerados 

líderes de opinião devem ser devidamente selecionados e ainda, há o risco de distorção 

durante a difusão da mensagem. 

O boca-a-boca é essencial para o buzz marketing, pois é através do mesmo que a 

informação pode se difundir de maneira veloz, chegando a todos os públicos. 

Segundo Chetochine (2006), a estratégia que uma marca pode utilizar para obter um 

boca-a-boca positivo para seu produto é identificar seus principais clientes e lhes enviar uma 

amostra, ou até mesmo apenas informações sobre uma nova linha de produtos que serão 

lançados. Provavelmente este cliente se sentirá privilegiado pelo tratamento diferenciado e irá 

informar sobre a nova linha de produtos para seus amigos e familiares. Para criar evangelistas 
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que irão disseminar uma ideia-vírus para outras pessoas é preciso inicialmente identificar o 

perfil dessas pessoas, que também podem ser chamadas de vetores. 

Segundo Pirana (2009), o termo buzz traduzido para o português que dizer: zumbido, 

mas pode-se citar também alguns outros substantivos que ele indica: sussurro, murmúrio, 

rumor, isca artificial. Com isso, o “marketing do zumbido” é mais do que o espalhe de 

informações, pois realiza um trabalho parecido com o das abelhas, que ao ir de flor em flor 

passam a ter um “relacionamento” mais íntimo e importante com elas, onde ajuda na sua 

fertilização e sai levando um pouco de seu néctar e outros polens para fecundar outras flores. 

Portanto, buzzmarketing é focado em dar um motivo para que as pessoas falem de produtos e 

serviços, e facilitar a iniciação deste tipo de conversas pelos diversos públicos, fazendo com 

que determinados produtos e serviços obtenham sucesso.  

2.5.3 MARKETING DIRETO 

Segundo Kotler (2006), “Marketing direto é o uso de canais diretos e serviços sem 

intermediários de marketing”. 

O Marketing Direto é usado por muitas organizações para construir um 

relacionamento mais duradouro com os consumidores, pois ele permite focar os esforços nas 

pessoas que se interessam pelos produtos ofertados, reforçando o relacionamento com os 

clientes.  

Karkotli (2008), afirma que: 

 Marketing direto é comunicação dirigida de oferta, para um público-alvo prioritário, 

com resposta direta, quantificável e mensurável. É um sistema de mídia e métodos 

designados a estimular a resposta de um prospect ou cliente com o intuito de 

desenvolver ou aumentar o relacionamento com o cliente. (KARKOTLI, 2008, 

p.33). 

 

A internet é usada hoje no auxilio do Marketing Direto, devido a sua abrangência e 

importância nos dias atuais.  

Segundo Zeff e Aronson (2000), com a internet, pode-se ter tudo aquilo que se 

costuma oferecer com o marketing direto tradicional, além de outras possibilidades ainda mais 

eficientes para o composto de comunicação mercadológica. 
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3METODOLOGIA 

Fundado em 1964, o Centro Universitário de Belo Horizonte oferece mais de 50 

cursos de Graduação, nas modalidades bacharelado, licenciatura e graduação tecnológica. 

Oferece também dezenas de cursos de Pós-Graduação e diversos cursos de extensão. 

Contando com cinco unidades na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas 

Gerais, localizadas nos bairros Lagoinha, Lourdes, Estoril, Caiçara e União, o Centro 

Universitário de Belo Horizonte atende e oferece aos seus mais de 17 mil alunos instalações 

que oferecem recursos tecnológicos, laboratórios de qualidade, além de contar com mil e 

quinhentos colaboradores e uma estrutura física ampla e completa.  

Para este estudo o tipo de pesquisa utilizada foi a pesquisa descritiva. De acordo com 

Gil (2008, p. 42), “as pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de 

relações entre variáveis”. 

A abordagem foi efetuada através da análise qualitativa e quantitativa, pois a pesquisa 

foi efetuada por meio de aplicação de um roteiro de entrevista com profissionais de  

marketing do Unibh, responsáveis por analisar os conteúdos postados nas paginas virtuais da 

instituição e por dialogar com os alunos, e aplicação de questionários com alunos da 

instituição de ensino. 

De acordo com Oliveira (2000), o método qualitativo “sempre” foi considerado como 

método exploratório e auxiliar na pesquisa científica. No entanto, o autor destaca que o novo 

paradigma da ciência coloca o método qualitativo dentro de outra base de concepção teórica 

na mensuração, processamento e análise de dados científicos, atribuindo-lhe valor 

fundamental no desenvolvimento e consolidação da ciência em diferentes áreas utilizados 

procedimentos estatísticos. Segundo Gil (2008), a pesquisa quantitativa justifica seu uso sobre 

o argumento de possibilidade de geração de dados estatísticos ou por razões de custo ou 

rapidez na pesquisa. A abordagem quantitativa depende de muitos fatores, tais como a 

natureza dos dados coletados, a extensão da amostra, os instrumentos de pesquisa e os 

pressupostos teóricos que nortearam a investigação. Foram utilizadas uma entrevista com 

profissionais de marketing do Unibh e um questionário com alunos da instituição. O 
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questionário foi aplicado em alunos dos cursos de Administração, Engenharia Civil e 

Arquitetura e Urbanismo, tendo sido atingido por 35 alunos.   

Quanto à abordagem, é considerada também uma pesquisa de campo pelo fato de 

buscar dados no campo estudado, sendo assim, a pesquisa realizada na instituição, o Centro 

Universitário de Belo Horizonte. 

Segundo Gonsalves (2001) ,  

A pesquisa de campo é o tipo de pesquisa que pretende buscar a informação 

diretamente com a população pesquisada. Ela exige do pesquisador um encontro 

mais direto. Nesse caso, o pesquisador precisa ir ao espaço onde o fenômeno ocorre, 

ou ocorreu e reunir um conjunto de informações a serem documentadas [...]. 

(GONSALVES, 2001, p.67).   

O questionário, segundo Vergara (2004), caracteriza-se por uma série de questões 

apresentadas ao respondente, por escrito, adequado à obtenção da resposta ao problema que se 

busca. Pode ser através de questões abertas ou fechadas. 

Ao se falar em entrevista como técnica privilegiada de comunicação e coleta de dados, 

Minayo (2010, pág. 261) destaca que se trata da estratégia mais utilizada no trabalho de 

campo, ressaltando o seguinte conceito: 

“...é acima de tudo uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, realizada por 

iniciativa do entrevistador, destinada a construir informações pertinentes para um 

objeto de pesquisa, e abordagem pelo entrevistador, de temas igualmente pertinentes 

tendo em vista este objetivo.” (MINAYO,2010, p.261).  

 

A pesquisa foi analisada de forma estatística com geração de gráficos e tabelas. A 

pesquisa qualitativa foi analisada com a técnica de análise de conteúdo. Segundo Olabuenaga 

e Ispizúa (1989), a análise de conteúdo é uma técnica para ler e interpretar o conteúdo de toda 

classe de documentos, que analisados adequadamente nos abrem as portas ao conhecimento 

de aspectos e fenômenos da vida social de outro modo inacessíveis. 

 

 

4. ÁNALISE DE DADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  

 

 O Centro Universitário de Belo Horizonte é uma instituição de ensino superior 

localizada no município de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. É considerado um dos 

melhores centros universitários de Belo horizonte, e até mesmo no Brasil. Fundada em 1964, 
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a universidade tem grande prestigio e tradição, e oferece mais de 50 cursos de Graduação, nas 

modalidades bacharelado, licenciatura e graduação tecnológica; dezenas de cursos de Pós-

Graduação lato sensu; e diversos cursos de extensão para os seus mais de 17 mil alunos. 

O Unibh conta com cinco unidades, localizadas nos bairros Lagoinha, Lourdes, 

Estoril, Caiçara e União, equipadas com recursos tecnológicos e laboratoriais de ponta, 

oferecendo sempre o melhor aos seus alunos e aos seus mais de 1.500 colaboradores. 

 

4.2 ANÁLISE COM OS ALUNOS 

 

 Na questão 1, perguntou-se se os alunos já haviam utilizado os canais de 

relacionamentos digitais do Unibh alguma vez. 

 No gráfico 1, pode-se ver que 54,28% marcaram que não utilizam ou nunca utilizaram 

os canais de relacionamentos digitais do Unibh.Os participantes que já utilizaram os canais de 

relacionamentos digitais representam 45,72% dos entrevistados, conforme pode ser verificado 

no gráfico 1. 

 

 

Gráfico 1:Utilização ou não dos canais de relacionamentos digitais do Unibh. 

 

Fonte: da pesquisa (2016). 

 

 Para aqueles participantes que continuaram respondendo a pesquisa, 56,25% 

responderam que somente seguem a página do Unibh no Facebook ou em outras redes sociais, 

mas não tem o hábito de acompanhar as publicações das páginas. Outros 25% responderam 

que só acompanham as páginas do Unibh quando são marcados pelos amigos em alguma 

publicação, não tendo assim o costume de acompanhar diariamente as redes sociais da 

45,72%

54,28%

Sim.Continuar a pesquisa. Não.Encerrar a pesquisa.
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universidade. Os demais 18,75% disseram que sempre acompanham as páginas virtuais do 

Unibh, em busca de informações sobre a instituição, conforme pode ser verificado no gráfico 

2. Segundo Zeff e Aronson (2000), com a internet, pode-se ter tudo aquilo que se costuma 

oferecer com o marketing direto tradicional, além de outras possibilidades ainda mais 

eficientes para o composto de comunicação mercadológica. 

Gráfico 2:  Frequência que se acompanha as redes sociais da unibh. 

 

 

Fonte: da pesquisa (2016). 

 

Em relação ao gráfico 3, foi perguntado aos respondentes se eles consideram as 

postagens feitas pelas páginas virtuais do Unibh relevantes para a sua vida acadêmica, sendo 

esta uma questão aberta, onde os participantes tinham total liberdade para explicarem sua 

resposta. Assim, 62,50% dos entrevistados consideraram que os conteúdos postados nas redes 

sociais são relevantes para a sua vida acadêmica, destacando o fato dos respondentes 

considerarem importante as notícias publicadas sobre a universidade, como datas importantes 

para rematrícula por exemplo, eventuais eventos e palestras na universidade, entre outros. Já 

37,50% dos participantes não consideram importantes as postagens publicadas, pois, para 

alguns, as informações contidas nas páginas virtuais são desnecessárias, e muitos buscam 

outros meios de ficarem por dentro das notícias da universidade, perguntando aos amigos ou 

professores, por exemplo, não considerando assim, as publicações nas redes sociais relevantes 

para sua vida acadêmica. Fazendo uma relação entre os gráficos 2 e 3, percebe-se que, ainda 

que a grande maioria acha relevantes os conteúdos postados nas redes sociais ainda existe um 

número pequeno de alunos que acompanham diariamente essas páginas, fazendo assim 

18,75% 

25%
56,25%

Sempre acompanho

Quando algum amigo me marca/fala algo relacionado

Somente sigo a página
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necessário que a universidade invista ainda mais em conteúdos dinâmicos e interativos, para 

que grande parte dos alunos acessam as redes diariamente, tornando assim um hábito para os 

mesmos. 

 

Gráfico 3: As postagens feitas nas redes sociais são relevantes para sua vida acadêmica. 

 

Fonte: da pesquisa (2016). 

 

Quando perguntados sobre quais conteúdos postados na página do Unibh são de maior 

interesse para os alunos, foi unanimidade as informações sobre palestras e eventos. Os 

entrevistados, também em sua maioria, consideram os conteúdos trazidos pelo Unibh no 

Facebook de fácil entendimento e compreensão.  

Na questão 6, os alunos foram perguntados se precisaram usar os canais virtuais para 

obter respostas mediante algum transtorno com algum serviço do Unibh.Para 50% do alunos 

pesquisados eles nunca precisaram usar as redes sociais para obter respostas, pois preferem 

resolver pessoalmente, por telefone ou por outro meio. Já 43,75% dos participantes disseram 

que sim, que procuraram resposta online para algum transtorno, e que não tiveram a resposta 

desejada para aquele problema, mostrando insatisfação com a resposta obtida e com a não 

resolução do problema. Os 6,25% restantes procuraram a resposta para o seu transtorno, 

online e tiveram o problema resolvido, tendo assim a resposta esperada, como mostra o 

gráfico 4. Kotler;e Keller (1999) relatam que as origens do marketing se iniciam o princípio 

da necessidade de troca, seja ela de um produto ou de um serviço, quando há uma satisfação 

de ambas as partes, de quem oferece para com quem troca. 

 

62,50%

37,50% 

Sim. Não.
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Gráfico 4: Já precisou usar os canais virtuais para obter respostas sobre algum transtorno com 

serviços do Unibh. 

 

Fonte: da pesquisa (2016). 

 

Conforme percebe-se no gráfico 5, a maioria dos respondentes dizem, que quando 

desejam buscar informações sobre a universidade, como eventos, utilizam o site do Unibh 

para buscar essas informações, representando 50% do total. Outros 31,25% utilizam a página 

do Facebook da universidade para buscar as informações, pois vivem conectadas as redes 

sociais, e utilizam a mesma tanto para a vida social, quanto para buscar informações úteis para 

a vida acadêmica. Os 18,75% restantes buscam essas informações com os colegas de classe 

ou de faculdade.  

Gráfico 5: Onde você busca informações sobre a universidade.

 

Fonte: da pesquisa (2016). 

No gráfico 6, a maioria dos alunos responderam que, quando desejam se relacionar 

com a faculdade, utilizam o canal de comunicação do Sistema on-line (SOL Aluno), por ser 

um canal simples e direto, contendo todas as principais informações relevantes para a sua vida 

50%
43,75%

6,25% 

Não,nunca precisei usar as redes socias para obter respostas.

Sim,e não tive a resposta esperada.

Sim,e tive a resposta espera.

50% 

31,25%

18,75%

Site do Unibh. Página do Facebook da unibh. Amigos de classe e/ou universidade
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acadêmica, como horários de aulas, matérias disponíveis para as disciplinas, entre outras 

coisas. Por isso, 62,50% dos alunos respondentes utilizam o SOL aluno para se relacionar 

com o Unibh.A página da Unibh no facebook foi outra vez lembrada,e segundo 18,75% dos 

alunos, é um canal de relacionamento com maior acesso e visibilidade, tornando mais fácil o 

relacionamento entre aluno e universidade. Já 12,50% dos respondentes preferem ir até a 

faculdade para fazer esse relacionamento, não usando nenhum canal de comunicação 

especifico para isso. Outra rede social da universidade lembrada no quesito foi o Twitter.De 

acordo com 6,25% dos entrevistados, é um excelente canal de comunicação, pelo fato de se 

utilizar mensagens curtas e diretas, sem maiores delongas. De acordo com Oliveira (2000), o 

foco do Marketing Digital é desenvolver estratégias de marketing através da internet, em que 

organizações e consumidores buscam interatividade total nos seus relacionamentos, 

proporcionando uma troca de informações rápida, personalizada e dinâmica.  

Gráfico 6: Quando deseja se relacionar com a Unibh, qual canal de relacionamento você utiliza. 

 

Fonte: da pesquisa (2016). 

 

Quando perguntados se a página da universidade no Facebook é um bom canal de 

relacionamento a ser utilizado pelos alunos, os respondentes foram unânimes em responder 

que sim, deixando claro que a comunicação pela rede social citada é uma feita de maneira 

simples e fácil, tendo uma abrangência maior e uma grande disseminação de informação. 

Questionados sobre quais canais de relacionamento já teriam usado para buscar informações 

sobre a universidade, o Facebook mostrou-se o canal mais usado pelos respondentes, com 

48,39% do total. Por ser a maior rede social do Unibh tendo assim um maior número de 

seguidores, o facebook se torna um canal direto entre universidade e alunos. Em segundo 

lugar, e também com um bom percentual, veio o Twitter, uma rede social mais dinâmica e 

direta. Segundo Recuero (2009) afirma que o Twitter é um site popularmente denominado de 

um serviço de microblogging, uma vez que permite que sejam escritos pequenos textos de até 

62,50%
18,75%

12,50%

6,25%

Sol Aluno Facebook da Unibh Ir até a Unibh Twitter da Unibh
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140 caracteres a partir da pergunta „O que você está fazendo?‟. O Twitter foi citado por 

25,80% dos respondentes. O Instagram, outra rede social muito utilizada, teve 16,13% do 

total. Os outros 9,68% já utilizaram alguma vez o Linkedin para buscar informações, como 

mostra o Gráfico 7. De acordo com Telles (2010), a maioria das grandes redes sociais, reúne 

milhões de membros e uma quantidade crescente de funções que permitem as pessoas 

interagir de diversas formas. Cada rede tem suas regras próprias, que moldam o 

comportamento de seus membros e definem a forma de interação mais eficiente. 

 

Gráfico 7: Canais de relacionamentos já usados para buscar informações:

 

Fonte: da pesquisa (2016). 

 

No gráfico 8, pode-se ver que o Facebook é visto pelos respondentes como a rede mais 

indicada para se relacionar com a universidade, por ser a página com maior número de 

seguidores, tendo maior visibilidade, e por conter o chat individual, onde o aluno pode se 

relacionar diretamente com os profissionais do Unibh em um bate papo exclusivo, assim 

43,75% dos respondentes indicam o facebook como o melhor canal para se relacionar. Já para 

31,25% dos alunos entrevistados, o twitter é o mais indicado pela objetividade do canal. Já 

18,75% consideram o Linkedin o canal mais indicado, por ser uma rede social mais séria. Já 

para 6,25%, o instagram é a mais indicada, por ser uma rede de compartilhamento de fotos e 

vídeos entre seus usuários, e criando assim uma relação mais intima entre aluno e 

universidade.O Unibh necessita de investir mais em suas outras redes sociais, como investe 

por exemplo no Facebook para que assim possa atender a todo o seu público on-line, 

agregando conteúdos em todas as suas páginas virtuais melhorando assim a comunicação 

virtual com o seu público. Lévy (1996) afirma que comunicação virtual é parte de um 

48,39%

25,80%

16,13%

9,68%

Facebook Twitter Instagram Linkedin
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processo que engloba todo o social, até mesmo o estar junto, o conceito de “nós”, 

“comunidades virtuais, empresas virtuais, democracia virtual.”  

Gráfico 8: Considerando os canais citados anteriormente, quais você considera mais indicados 

para se relacionar com a Unibh. 

 

Fonte: da pesquisa (2016). 

 

No gráfico 9, buscou-se verificar a percepção dos alunos sobre a marca Unibh. Para 

31,25% o Unibh é visto como uma grande marca, com grande potencial tendo sido apontada 

por 25% dos respondentes, mostrando assim, que grande parte dos alunos considera que a 

marca Unibh tem um potencial de crescimento ainda maior no mercado. Para 12,50% o Unibh 

é uma marca tradicional no mercado. Os dados relevam a necessidade e a importância das 

empresas possuírem um posicionamento competitivo claro enquanto marca. Segundo Kotler 

(2010) isso revela que as práticas de marketing são muito influenciadas pelas mudanças no 

comportamento e atitude do consumidor, ainda mais que o marketing gira em torno de três 

disciplinas, entre elas a gestão da marca. 

Gráfico 9: Percepção da universidade enquanto marca.

 

Fonte: da pesquisa (2016). 

 

43,75%

31,25%

18,75%

6,25%

Facebook Twitter Instagram Linkedin

31,25%

25%

18,75%

12,50%

6,25%
6,25%

Grande marca Com potencial Boa Tradicional Visa Lucro Forte
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4.3 ÁNALISE COM OS PROFISSIONAIS DE MARKETING 

 

  A entrevista com os profissionais de Marketing do Centro Universitário de Belo 

Horizonte contribuiu para um melhor entendimento e desenvolvimento da pesquisa. Realizou-

se perguntas sobre a importância do marketing digital para a instituição, estratégias de 

relacionamentos usadas, como a universidade deseja ser percebida pelo mercado, entre outras. 

 

Segundo os profissionais entrevistados, através de um conteúdo jovem, atual, útil e 

interessante, busca-se manter a universidade conectada com os jovens, utilizando a linguagem 

dos mesmos, buscando uma “amizade” com o seu público, sempre conversando e ouvindo os 

alunos, na tentativa de ser parceira, buscando resolver eventuais problemas de seu público, e 

também trazendo dicas sobre eventos, na tentativa de participar da vida social dos alunos, 

com conteúdos interativos, dinâmicos, que chamem a atenção dos seguidores das redes sociais 

da universidade. A ideia é publicar assuntos atuais, de interesse de seu atual público, e 

também com o objetivo de atrair novos clientes, sempre atualizados com o mercado atual. O 

investimento da Universidade no marketing digital passa sempre pelo estudo do mercado 

atual, pela busca de novos conteúdos, esses, que agreguem valores e que divirtam e tragam 

uma interação junto ao seu público, aquele alunos ou não alunos que seguem as páginas 

online do UNIBH. O objetivo é de entender o mercado, para estar sempre atualizada. “À 

medida que o ritmo de mudanças se acelera, as empresas não podem mais confiar em suas 

antigas práticas de negócios para manter a prosperidade” (KOTLER, 2001, p. 17). 

 

A página do Facebook, rede social com o maior número de seguidores da instituição, 

conta com conteúdos postados de forma estratégica, contendo humor, cultura pop, 

conhecimentos gerais, uma gama de entretenimento, e não somente com informações da 

universidade, tudo isso é parte da estratégia, que busca como dito anteriormente, uma parceria 

entre universidade e alunos, com um diálogo aberto e uma maior interação entre as partes. 

 

O processo de fidelização dos clientes na instituição, segundo os profissionais 

entrevistados, é com um atendimento personalizado, onde o cliente tem toda a atenção que 

necessita em suas solicitações online, focando principalmente na rapidez com que esta 

solicitação é respondida e resolvida.  
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Ainda sobre o processo de fidelização, a estratégia especifica é o foco principal no 

atendimento, na busca pela resolução do problema o quanto antes, com a tentativa de 

responder a solicitação online do cliente em um tempo considerado pequeno, buscando uma 

maior interação, e claro, resolvendo a pendência, tirando a dúvida, buscando resolver a 

questão de maneira eficiente, dentro de um tempo considerável, e tratando o cliente de forma 

especial e diferenciada. A maneira pela qual se trata o cliente, com atenção, respeito, é 

essencial para mantê-los. “Um tratamento especial, desenvolvendo uma relação de amizade 

através de uma comunicação positiva é essencial, já que é mais fácil criar uma imagem 

positiva do que apagar uma negativa” (TSCHOHL, 1996, p. 59). 

 

Segundo os entrevistados, o Centro Universitário de Belo Horizonte deseja ser 

percebido pelos alunos e pelo mercado como um todo, como uma marca jovem, que está 

sempre ao lado de seus alunos, com excelentes conteúdos postados, e estando sempre disposto 

a resolver seus problemas, caminhando ao lado de seus alunos. 

 

Percebeu-se pelos profissionais de marketing entrevistados, que com a utilização da 

comunicação via redes sociais à comunicação e o relacionamento com os alunos melhorou, 

existindo uma maior e melhor comunicação entre universidade e seu público nas redes 

sociais, uma maior interação, ou seja, os alunos procuram mais as páginas do UNIBH para 

tirar suas dúvidas, dar sugestões, buscar dicas de eventuais eventos, entre outras coisas, 

criando um laço maior com a universidade. 

 

Portanto, segundo os entrevistados, é muito importante para a Instituição o uso do 

marketing digital, tanto para ajudar a marca a se posicionar no mercado, utilizando as redes 

sociais para mostrar ideias e conteúdos jovens, atuais, de interesse de seus alunos e do público 

em geral, e com isso ir ganhando credibilidade e confiança do público alvo e de seus clientes. 

Todos os fatos citados ajudam a manter um relacionamento mais próximo com os seus atuais 

clientes, pois o relacionamento via redes sociais possibilita uma maior interação entre a 

empresa e seu público. 

5CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho teve como principal objetivo analisar os impactos das estratégias de 

relacionamento da instituição de ensino superior Centro Universitário de Belo Horizonte, 

junto aos seus alunos, utilizando-se das redes sociais. 
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Concluiu-se que existe a necessidade de maiores investimentos e divulgação das 

páginas virtuais da universidade, com a necessidade de criar uma sincronia entre os alunos e a 

universidade, pois a maioria dos alunos não utiliza os canais de relacionamentos digitais do 

Unibh.  

Já os gestores afirmaram ter uma proximidade da universidade com os alunos, em 

decorrência da busca em divulgar conteúdos de interesse dos alunos e também de manter-se 

conectada com os alunos, sempre conversando e ouvindo os mesmos.  

Pelos fatos apresentados percebe-se claramente uma divergência entre a fala dos 

gestores e a percepção dos alunos. Sugere-se que a instituição adote ações como a promoção 

de suas redes sociais, causando assim uma maior interação por partes de seus alunos, criando 

com isso uma melhor comunicação e proximidade entre aluno e universidade. 

Cumpriu-se também todos os objetivos propostos nesta pesquisa, que era de analisar 

impactos das estratégias de relacionamento e posicionamento de mercado com os alunos 

através das redes sociais utilizadas pela universidade.  

A pesquisa demonstrou quais os principais ganhos obtidos com as ações de 

relacionamento com o público, utilizando as redes sociais, sendo o Facebook a mais 

importante nesse processo. A pesquisa evidenciou também que maiores investimentos nas 

mídias sócias é importante, para uma maior utilização e satisfação do publico. 
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APENDICE A 

Questionário com os alunos.  

1 – Você já utilizou os canais de relacionamento digitais do Unibh alguma vez? 

(  ) Sim. – Continuar a pesquisa. 

(  ) Não. – Encerrar a pesquisa. 

2. Você tem o habito de acompanhar o unibh na pagina oficial do Facebook ou em outra rede 

social? 

A. Sempre acompanho. 

B. Quando algum amigo me marca/ fala algo relacionado . 

C. Somente sigo a página. 

3. Você considera que as postagens feitas na pagina são de fato relevantes para a sua vida 

acadêmica? Por quê? 

4. Quais conteúdos postados na página do Unibh são de maior interesse na sua opinião? 

5. Os conteúdos trazidos pelo Centro Universitário de Belo Horizonte   no Facebook são de 

fácil entendimento por você? 

6. Você já teve algum transtorno com algum serviço do Unibh e precisou usar os canais 

virtuais para obter resposta? Se sim, a Universidade respondeu como esperado, e resolveu o 

problema? 

7. Quando você deseja obter informação da universidade,como eventos, qual canal de 

comunicação você acessa?onde você procura? 

8 – Quando você deseja se relacionar com a universidade qual canal de relacionamento você 

normalmente utiliza? Por quê? 

9 – Na sua opinião o Facebook é um bom canal de relacionamento a ser utilizado pelos 

alunos? Por quê? 
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10 – Considerado todos os canais de relacionamento, assinale abaixo aqueles que você já 

utilizou alguma vez para buscar informações: 

(  ) facebook 

(  ) linkedin 

(  ) instagram 

(  ) Twitter 

(  ) Canal no Youtube 

11 – Considerando os canais apresentados anteriormente, quais você considera mais indicados 

para se relacionar com o Unibh? 

12 – Considerando a sua experiência com os canais de relacionamento digitais do Unibh, qual 

a sua percepção acerca da marca? 
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APENDICE B 

Questionário com os Profissionais de Marketing da instituição. 

1. Qual a importância do marketing digital para uma grande instituição de ensino, como 

o Unibh? 

 

2. Quais são as estratégias de relacionamento utilizadas pela universidade para se 

aproximar dos alunos, e como essas estratégias são feitas? 

 

3. O Unibh investe constantemente no marketing digital,e busca sempre novas estratégias 

para aproximar e ter uma melhor comunicação com os seus alunos? 

 

4. Existem estratégias específicas de marketing digital para manter os atuais alunos? 

Quais? 

 

 

5. Existem ações específicas de marketing digital para a construção do posicionamento 

da marca no mercado? Quais seriam os principais ganhos percebidos? 

 

6. Como a Universidade deseja ser percebida pelos seus alunos e pelo mercado?  

 

 

7. Utilizando a comunicação via redes sociais, foi percebido uma melhora no 

relacionamento com os alunos? Se sim, poderia dar exemplos? 

  


