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RESUMO 

 
Este artigo apresenta uma análise das estratégias de comunicação realizadas através das 
mídias sociais que são utilizadas pela Empresa Chef Waldemar Express que tem sede em 
Blumenau e filiais em Balneário Camboriú, Florianópolis e Curitiba. O Chef Waldermar 
Express é uma empresa 100% Delivery, onde os pedidos são efetuados a partir do site ou 
pelo telefone da empresa. Desde 2010 a empresa vem investindo fortemente em campanhas 
promocionais via facebook e twitter (inclusive lançamento de novos pratos), e por conta 
disso, estão se destacando em relação aos seus concorrentes. Pretende-se então, analisar as 
campanhas e estratégias de marketing utilizadas nas mídias sociais adotadas pela empresa, 
bem como a aceitação das mesmas pelos seus usuários. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Comunicação. Mídias sociais. Estratégias. Campanha digital. 
Publicidade. 
 
 1 Introdução 
 

A publicidade exerce um grande poder de persuasão sobre a sociedade através da 
internet, capaz de romper barreiras de tempo e espaço. E isto traz significativas mudanças 
para a vida real das pessoas, mudando suas atitudes e pensamentos. Uma das mudanças 
mais expressiva, segundo Recuero (2009) é a possibilidade de se expressar e socializar 
através das ferramentas de comunicação mediadas pelo computador. Tais ferramentas 
comunicam, constroem e interagem interlocutores virtuais com o mundo real, aumentando 
cada vez mais a aceitação das mídias sociais. 

 
Em ascensão no Brasil, as mídias sociais estão conquistando as empresas que estão 

cada vez mais adeptas a esta nova forma de relacionamento e aproximação com o cliente. 
Em uma era em que a internet passa a ser a forma mais rápida de aparição aos 
consumidores tem-se que elaborar um plano de ação com estratégias atrativas para 
diferenciar-se dos concorrentes. As mudanças são constantes e muito rápidas e é necessário 
monitoramento diário, para não cair no esquecimento e descrédito dos clientes. 

 
As mídias sociais provocam interação, onde um usuário interage com outros 

usuários trocando qualquer tipo de mensagem, o que aproxima e torna a ferramenta ainda 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade - Marcas e Estratégias do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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mais acessível. Importante salientar aqui a diferença entre mídias sócias e redes sociais: 
redes sociais são uma das categorias das mídias sociais, sendo assim, as redes são 
relacionamentos e mídias são meios.  

 
Muitas empresas buscam colocação/aparição nas mídias sociais, de uma forma ágil e 

prática, para estreitarem relacionamento com os interlocutores. Por conta disso, pretende-se 
compreender melhor como essas mídias sociais podem influenciar na comunicação do Chef 
Waldemar Express com seus interlocutores.  

  
Com o objetivo de conhecer, descrever e analisar em que mídias sociais o Chef 

Waldemar Express está inserido, este artigo é composto por análise das ferramentas 
utilizadas pela empresa, bem como entrevista realizada no dia 15 de abril de 2012 com o Sr. 
Marcelo Kaun – diretor executivo da agência MK3 Propaganda, empresa responsável pelas 
campanhas publicitárias e das mídias sociais do Chef Waldemar Express. 

 
A entrevista se desenvolveu com o objetivo de obter mais conhecimento sobre como 

as mídias sociais são utilizadas pela empresa. A análise das ferramentas teve como objetivo 
entender e analisar as informações divulgadas das mídias sociais.  

 
 

2 Redes e Mídias sociais 
 
2.1 Redes sociais 

 
Segundo Recuero (2009), rede social é definida como 
 

Um conjunto de dois elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós da 
rede) e suas conexões (interações ou laços sociais) (Wasserman e Faust, 1994; 
Degenne e Forse, 1999). Uma rede, assim, é uma metáfora para observar os 
padrões de conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre 
os diversos atores. A abordagem de rede tem, assim, seu foco na estrutura social, 
onde não é possível isolar os atores sociais e nem suas conexões. (RECUERO, 
2008, p.24) 

 
2.2 Mídias sociais  

 
As mídias sociais são canais de internet projetados para permitir interação social a 

partir de criação e compartilhamento de conteúdo de forma colaborativa, onde usuários 
expressam suas opiniões de forma livre, gerando interação entre os usuários destas 
ferramentas.  

 
Estes conteúdos podem ser criados a partir de palavras, fotos, vídeos e áudios e a 

maneira na qual a informação é projetada na internet varia conforme a perspectiva em que 
cada usuário quer compartilhar seu conteúdo. Isto forma blocos colaborativos de opiniões, 
onde os usuários podem contribuir a qualquer momento, gerando conteúdo infinito. 

 
 

2.3 Algumas Mídias Sociais 
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Algumas das mídias sociais mais utilizadas atualmente no Brasil são Facebook, 
Orkut, Twitter, Youtube, Flickr e LinkedIn.  

 
Facebook4 e Orkut5 são as mídias sociais mais conhecidas no Brasil. O Facebook foi 

fundado por Mark Zuckerberg no ano 2004, tem como país de origem os Estados Unidos e 
teve um crescimento muito grande no ano de 2010. Já o Orkut, filiado ao Google, fundado 
em 2004 e de origem na Turquia, vem perdendo adeptos diariamente. Segundo CIPRIANI 
(2011), estas mídias permitem a formação de grupos de pessoas que estão conectadas 
devido a algum elemento de interesse comum entre elas, gerando pequenas comunidades 
virtuais. É a “possibilidade de conectar-se com várias pessoas simultaneamente em listas de 
amigos, seguidores e desconhecidos”. 

 
Fundado em 2006, pelo americano Biz Stone, num momento onde o SMS começou 

a se tornar popular, o Twitter6 começou a ganhar força em 2007.  Porém, no Brasil começou 
a conquistar o público em meados de 2009. De acordo com LIMA (2011),  

 
O Twitter, pelos seus poucos caracteres disponíveis para postar uma mensagem, é 
considerado um miniblog, sendo chamado assim, de microblogging. No Twitter, o 
usuário tem até 140 caracteres para descrever o que está acontecendo, e as 
mensagens são mostradas em tempo real. Portanto, é preciso ser breve para passar 
todo o conteúdo necessário. O segredo do sucesso do Twitter são exatamente 
essas notícias e informações de rápida leitura, devido ao limite dos poucos 
caracteres para o envio das mensagens. (LIMA, 2011, p.18) 

 
O YouTube7 foi fundado em 2005 e comprado pelo Google em 2011. De origem 

Indiana, é “o maior canal para publicação de vídeos de todos os tipos e gêneros” (LIMA, 
2011) e além disso, está facilitando as possibilidades de inserção e compartilhamento de 
vídeos, tornando-o cada vez mais acessível. 

 
Fundado no Canadá no ano de 2002, por Stewart Butterfield, o Flickr8 ainda não 

caiu no gosto popular dos brasileiros, sendo mais utilizado para divulgar trabalhos de 
artistas ou a criação de álbuns empresariais, é “um dos canais para postagem de fotos que 
você pode usar e abusar de todos os seus recursos. A regra aqui é publicar, divulgar e 
espalhar.” (LIMA, 2011). 

 
O LinkedIn9, fundado em 2006  por Reid Hoffman, nada mais é que a divulgação de 

currículuns vitae virtuais. Com o objetivo de unir diversos profissionais em uma mesma 
plataforma e de ajudar as empresas encontrá-los, “o LinkedIn possibilita ao usuário criar o 
seu currículo online e divulgar todas as suas experiências profissionais.” (LIMA, 2011) 

 
 

2.4 Mídias sociais e as empresas 
 

                                                
4 http://pt-br.facebook.com/ 
5 http://www.orkut.com.br/ 
6 http://twitter.com/ 
7 http://www.youtube.com/ 
8 http://www.flickr.com/ 
9 https://www.linkedin.com/ 
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Analisando de forma mais mercadológica, quando uma empresa está inserida nas 
mídias sociais, ela aprende diretamente com seus usuários10, pois através de avaliações 
gratuitas e muito mais valiosas do que a publicidade tradicional, pode-se entender 
detalhadamente as opiniões dos usuários finais de seus produtos/serviços de uma forma 
simples, verdadeira e espontânea. 

 
Diferente da publicidade tradicional, se os usuários procuram alguma empresa nas 

mídias sociais é porque já estão ligeiramente interessados no que ela tem para oferecer, 
onde encontram exatamente o que desejam. A combinação de internet com mídias sociais 
fizeram com que os usuários se sentissem parte única de uma marca. Surge então uma nova 
maneira de pessoas reais compartilharem opiniões e experiências. 

 
 A partir daí se cria ma grande comunidade, formado por grupos de pessoas que 

gostam de interagir com algum conteúdo específico. Esta nova maneira de as pessoas se 
comunicarem entre elas rompendo as barreiras físicas, possibilita também que usuários e 
marcas aproximem-se oportunizando um relacionamento ainda mais intenso entre ambas. 

 
A empresa que quer perceber, entender e sentir o que o seu cliente deseja com a sua 

marca, bem como com seus produtos, deve fazer parte dessa nova forma de relacionamento. 
 
 

2.5 Marketing em mídias sociais 
 
Existem várias definições de marketing, mas cabe aqui falar sobre o conceito de 

marketing 3.0, definido por Philip Kotler (2010), onde clientes não são meros clientes, mas 
seres complexos e multifacetados. Estes estão escolhendo produtos e serviços que 
satisfaçam suas necessidades de participação, criatividade, comunidade e idealismo. Para 
Philip Kotler, o futuro do marketing está em criar produtos, serviços e empresas que 
inspirem, incluam e reflitam os valores de seus consumidores-alvo.  

 
Pode parecer um grande desafio entrar neste universo de marketing em mídias 

sociais e trabalhar com ferramentas em constante mudança e inovação. Se por um lado tudo 
parece assustador, por outro a quantidade de casos de sucesso podem ajudar a montar 
uma estratégia e começar a vislumbrar o crescimento de uma empresa através das mídias 
sociais. 

 
Para Gunelius (2012), os empreendedores devem aproveitar as mídias sociais para 

criar um buzz em torno de sua marca investindo em conteúdo de qualidade. Para isso, ela 
criou um guia com 10 leis do marketing em mídias sociais: 

 
1. A Lei de Escutar 
O sucesso em mídia social e marketing de conteúdo depende mais de ouvir do que 
de falar. Leia o conteúdo do seu público alvo e participe de discussões para saber 
o que é importante para eles. Só então você poderá criar conteúdos e conversas 
que agreguem valor aos seus clientes e prospects. 
2. A Lei do Foco 
É se especializar do que ser “pau para toda a obra”. Uma mídia social altamente 
focada e uma estratégia de marketing de conteúdo destinam-se a construir uma 

                                                
10 Entende-se como usuário qualquer pessoa que queira interagir com uma marca de forma virtual. 
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marca forte. Elas terão mais chance de sucesso do que uma estratégia global que 
tenta ser tudo para todas as pessoas. 
3. A Lei da Qualidade 
Qualidade triunfa sobre a quantidade. É melhor ter mil contatos on-line que leem, 
compartilham e falam sobre o seu conteúdo que 10 mil conexões que 
desaparecem depois de se conectar com você apenas uma vez. 
4. A Lei da Paciência 
Resultados em mídias sociais e marketing de conteúdo não acontecem da noite 
para o dia. Embora seja possível fazer ações relâmpago, é muito mais provável 
que você precisa comprometer-se a longo prazo para alcançar resultados. 
5. A Lei da Composição 
Se você publicar conteúdo de qualidade e trabalhar para construir a sua audiência 
online, seus seguidores irão compartilhar seu conteúdo com seus amigos no 
Twitter, Facebook, LinkedIn, seus próprios blogs e muito mais. 
Este compartilhamento e discussão sobre seu conteúdo abrem novos pontos de 
entrada para os motores de busca. Assim seu conteúdo estará acessível a um 
número cada vez maior de pessoas. 
6. A Lei da Influência 
Dedique tempo para os influenciadores online em seu mercado, que têm um 
público de qualidade e podem estar interessados em seus produtos, serviços e 
negócios. Faça contato com as pessoas e trabalhe para construir relacionamentos 
com eles. 
Estes contatos podem compartilhar seu conteúdo com seus próprios seguidores, o 
que poderia colocar você e sua empresa na frente de um público novo enorme. 
Lembre-se: para isso a informação deve ser útil. 
7. A Lei do Valor 
Se você gastar todo seu tempo nas mídias sociais falando sobre seus produtos e 
serviços, as pessoas vão parar de ouvir. Você deve adicionar valor à conversa. Se 
concentrar menos em conversões e muito mais na criação de conteúdo 
surpreendente e desenvolver relacionamentos com pessoas influentes online. 
8. A Lei de Reconhecimento 
Você não iria ignorar alguém que o aborda pessoalmente, por isso você não deve 
ignorá-los online. Construção de relacionamentos é uma das peças mais 
importantes do sucesso em mídias sociais, por isso sempre reconheça e converse 
com cada pessoa que chega a você. 
9. A Lei de Acessibilidade 
Não publique o seu conteúdo e depois desapareça. Esteja disponível ao 
público. Isso significa que você precisa publicar conteúdo de forma consistente e 
participar das conversas. Se você não estiver disponível seu público não hesitará 
em abandoná-lo. 
10. A Lei da Reciprocidade 
Você não pode esperar que os outros compartilhem o seu conteúdo e falem sobre 
você se você não fizer o mesmo por eles. Assim, uma parte do tempo que você 
gasta em mídias sociais deve ser focado em compartilhar e falar sobre o conteúdo 
publicado por outros. (GUNELIS, 2012) 

 
Com isso, subentende-se que estar nas mídias sociais é muito mais complexo do que 

parece, são muitos pequenos detalhes que devem ser tratados com grande relevância para 
que se obtenha sucesso nesta nova forma de relacionamento com os usuários da sua marca. 

 
 

3 Estudo de caso: Chef Waldemar Express 
 
 

3.1 Conhecendo a empresa 
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Atuando a mais de 12 anos e contando com 4 unidades, a Tele-Entrega Chef 
Waldemar Express se tornou uma grife na gastronomia catarinense. O nome é uma 
homenagem do empreendedor Alexandre ao seu pai, o Maitre Waldemar, um ícone da 
culinária blumenauense, que fez por merecer este título, na impecável atuação como 
ecônomo dos clubes Ipiranga, Tabajara, Carlos Gomes e Centro Cultural 25 de Julho, 
marcando história na cidade de Blumenau e região. 

 
A empresa iniciou suas atividades em 1999, quando percebeu-se que Blumenau 

tinha potencial para um serviço, em especial de tele-entregas. Embora a cidade já tivesse 
muitas opções em delivery de refeições (pizzas, lanches e comida chinesa), nenhuma se 
igualava à qualidade e tradição associadas ao nome do seu idealizador. 

 
Passou-se então, a oferecer um serviço inédito, que levava até o endereço do cliente, 

refeições completas, com qualidade e sabor. Receitas tradicionais da culinária internacional, 
que chegavam à mesa ainda quentes e bem apresentadas, prontas para serem degustadas. 

 
Com o passar dos anos, a empresa foi incrementando outras opções no seu cardápio. 

Em 2003, foi acrescentado o “Chef da Pizza”, com opções de pizzas diferenciadas, 
oferecidas no período da noite. Em 2006, outro serviço passou a ser oferecido: o Chef’s 
Burger, que oferece deliciosos lanches. Hoje o Chef Waldemar Express conta com quatro 
opções de cardápio que são: Chef Waldemar Express, Chef Executivo, Chef da Pizza e 
Chef´s Burger.  

 
 

Figura 1 – Opções de cardápio oferecidas pelo Chef Waldemar Express 
Fonte: http://www.chefwaldemar.com.br 

 
3.2 Analisando as formas de divulgação da marca 

 
A empresa conta com uma forte e constante estratégia de marketing, elaborada e 

monitorada pela agência MK3 Propaganda, que divulga os serviços em várias mídias, como 
outdoors em pontos estratégicos das cidades, propaganda em rádio e TV, anúncios em 
revistas e jornais, banners e anúncios online.  

 
Para manter o padrão de qualidade dos pratos oferecidos, a empresa preocupa-se 

com detalhes que envolvem desde a tecnologia para o cadastro dos clientes até a 
apresentação final do produto, demonstrando grande preocupação no bem estar de seus 
clientes. Percebe-se que todos esses pequenos detalhes direcionam, mesmo que 
intrinsecamente, às mídias sociais da empresa, incentivando os usuários a acessá-las.  
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Os pedidos são recebidos por telefone e internet. O site tem visual extremamente 
atrativo e é de fácil acessibilidade, o que facilita o acesso e a realização de pedidos pelo 
mesmo. Atualmente o site recebe mais de 20.000 acessos por mês11. 

 

 
Figura 2 – Home do site, divulgando mídias sociais no topo e no rodapé 

Fonte: http://www.chefwaldemar.com.br 
 
A embalagem é uma grande vitrine do Chef Waldemar Express. Cada prato chega 

ao cliente com uma apresentação muito agradável. As comidas são acondicionadas 
individualmente, em embalagens de polietileno, funcionais, práticas e higiênicas. 

 
Figura 3 – Embalagem divulgando mídias sociais nas laterais 

Fonte: http://www.mk3propaganda.com.br/ 
 

 
Figura 4 – Embalagem Chef´s Burger com o passarinho do Twitter na frente e divulgação das mídias sociais 

no verso e lateral da caixa 
Fonte: foto da autora Denise Cassal 

                                                
11 Dado extraído de entrevista realizada no dia 15 de abril de 2012 com o Sr. Marcelo Kaun, diretor executivo 
da agência MK3 Propaganda, empresa responsável pela publicidade do Chef Waldemar Express. 
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O cardápio completo, com todas as opções de pratos oferecidos pela empresa e com 

layout atrativo, é entregue juntamente com o pedido. Mais uma forma de divulgação das 
mídias sociais. 

 
Figura 5 – Cardápio convidando os usuários para segui-los e participarem das promoções nas mídias sociais 

Fonte: http://www.mk3propaganda.com.br/ 
 
Em anúncio de revista, a empresa opta por divulgar as mídias sociais através de 

código QR Code, que também direcionam para as mídias sociais. 
 

 
Figura 6 – Anúncio de revista com promoção de QR Code que direcionam para as mídias sociais da 

empresa 
Fonte: http://www.mk3propaganda.com.br/ 
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3.2 Analisando as mídias sociais da marca 

 
Desde 2010, o Chef Waldemar Express atualiza diariamente seus perfis de Facebook 

e Twitter, onde o maior objetivo da empresa sempre foi buscar e manter novos usuários 
fazendo com que tenham acesso ao conteúdo e produtos da empresa que além de realizar 
promoções também gera conteúdo como curiosidades sobre os pratos. 

 
Com uma estrutura de layout atrativo e promoções diferenciadas e divertidas, a 

empresa elabora um calendário mensal de ações, incentivando os usuários a curtirem as 
promoções no Facebook, ou retwitando mensagens no Twitter, aumentando 
consideravelmente a quantidade de fãs e seguidores diariamente nas mídias sociais.  

 
Desta forma, segundo Marcelo, a capacidade de interação do Chef Waldemar 

Express com seus usuários se torna cada vez maior, pois as estratégias são criadas com 
intuito de gerar e disseminar conteúdo na rede, ampliando as situações de negócio e 
aumentando os seguidores e curtidores. As promoções também têm boa aceitação, pois são 
totalmente direcionadas para o mercado de atuação. 

 
De acordo com Marcelo, o crescimento do Twitter foi muito significativo. De 282 

seguidores no Twitter, em outubro de 2010, a empresa conta com 8.276 seguidores em 17 
de julho de 2012, número bastante expressivo comparando-se às empresas do mesmo ramo 
com representação em nível nacional, como Burger King (4.245 seguidores) e Pizza Hut 
(967 seguidores), base 17 de julho de 2012.  

 
Figura 7 – Perfil do Chef Waldemar no Twitter em 15/04/2012 

Fonte: twitter.com/chefwaldemar 
 
O Twitter passa a ser uma ferramenta essencial de feedback para a empresa, pois é 

através dele que os usuários reagem instantaneamente sobre a marca. Porém percebeu-se 
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uma certa estagnação do Twitter e a ascensão do Facebook em 2012, e alguns seguidores 
passam a acompanhar as notícias do Chef Waldemar Express com mais intensidade no 
Facebook. 

 
A agência cuida da conta do Facebook do Chef Waldemar Express desde março de 

2011, contando inicialmente com 829 curtidores, e conta com quase 24.201 curtidores em 
17 de julho de 2012. Com estratégias diferenciadas, as promoções interagem com o Twitter, 
e são essencialmente voltadas para compartilhamento de conteúdo, com promoções diárias 
que geram credibilidade aos usuários de maneira espontânea fazendo com que haja um 
aumento significativo de aparições involuntárias da marca nas mídias sociais.  

 

 
Figura 8 – Perfil do Chef Waldemar Express no Facebook em 15/04/2012 

Fonte: www.facebook.com/chefwaldemar 
 

Contando com a agência MK3 Propaganda que monitora as mídias sociais da 
empresa constantemente das 8h às 24h, e que responde à todos os questionamentos, 
interagindo com os usuários à todo instante, demonstrando respeito e interesse ao que eles 
tem à dizer, o Chef Waldemar Express vem se destacando diariamente nas mídias sociais, 
se comparado à outras empresas do ramo. 

 
Preocupado estar sempre disponível aos usuários nas mídias sociais, e sabendo que é 

nas mídias sociais que eles têm voz e vez, aproveitam-se da total disponibilidade para 
ficarem cada vez mais próximos dos seus usuários. 

 
4 Considerações Finais 
 

No decorrer dos anos, a tecnologia está avançando espantosamente, e a internet está 
se tornando uma ferramenta cada vez mais poderosa de relacionamento entre empresas e 
pessoas, tomando proporções muito significativas. Contando inúmeras opções de 
compartilhamento através das mídias sociais, as empresas podem criar seus perfis ficando 
muito mais próximas de seus usuários.  

 
Desta forma, a relação entre usuários e empresas fica mais próxima. As empresas 

tem acesso aos hábitos, costumes e gostos de seus usuários, informações que não 
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conseguiriam através da mídia convencional, indo ao encontro da definição de marketing 
3.0 de Kotler, já citada anteriormente.  

 
Porém, para atingir o objetivo desejado é preciso que as campanhas de mídias 

sociais sejam muito bem planejadas e elaboradas para que não ocorra nenhuma falha na sua 
execução. Diferente das mídias tradicionais, qualquer erro na internet pode colocar abaixo, 
em questão de segundos, tudo o que uma empresa demorou anos para construir: o 
relacionamento com seus usuários.  

 
Como se pode perceber, o Chef Waldemar Express tem investido fortemente nas 

mídias sociais. Percebe-se ainda, que o crescimento de fãs e curtidores é diário, o que 
mostra que a empresa está realizando um planejamento eficaz e condizente e que está de 
acordo com as necessidades e anseios de seus usuários. 

 
Desta forma, a empresa consegue divulgar aquilo que lhe parece mais interessante e 

no momento mais favorável, disseminando conteúdo de qualidade nas mídias sociais e 
gerando ações espontâneas de marketing. Logo, se percebe que o conteúdo que é 
compartilhado nessas mídias sociais é claro e de rápido entendimento para com seus 
usuários. 

 
 Além disso, uma informação que é divulgada no Twitter, faz referência ao 

Facebook e assim atinge ainda mais pessoas simultaneamente. Percebe-se também que as 
mensagens que são divulgadas nas mídias, muitas vezes são divulgadas nas mídias 
convencionais também, gerando um maior posicionamento e preocupação da marca em 
divulgar a nova forma de comunicação entre seus usuários.  

 
Verificou-se que as mídias sociais são grandes aliadas no relacionamento com seus 

usuários. As maiores dúvidas que surgem são: como direcionar o produto certo para as 
pessoas certas, no momento certo? No momento em que se descobre isso com eficácia, 
muitas das dificuldades encontradas acabam se tornando degraus para o sucesso e aparição 
cada vez maior nas mídias sociais. 
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