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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo conhecer as estratégias do marketing de relacionamento on-

line das empresas da construção civil da cidade de Balneário Camboriú, por meio dos seus 

sites. A metodologia de pesquisa adotada foi o estudo de caso múltiplo. Para conhecer a 

realidade das empresas foram analisados os portais
4
 das construtoras selecionadas como 

objeto de estudo e, em seguida, realizadas entrevistas em profundidade com roteiro 

semiestruturado junto aos gestores do departamento de marketing das mesmas. Embora a 

análise do discurso dos representantes das organizações confirme o conteúdo encontrado em 

suas páginas, ressalta-se a descrença do topo corporativo quanto ao uso das ferramentas on-

line, cultura que parece se disseminar na conduta de alguns atores organizacionais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Marketing de relacionamento; marketing digital; marketing on-line.  

 

INTRODUÇÃO 

No ambiente organizacional inúmeros fatores devem ser considerados quando o 

assunto é a sobrevivência de uma empresa ao longo do tempo. A competição é um deles, haja 

vista o grande número de concorrentes, novos produtos, novas marcas e desafios enfrentados 

pelas organizações no cenário atual. Além desses aspectos, cabe ressaltar que o 

comportamento do consumidor tem se alterado no decorrer dos anos e motivado as empresas 

a elaborar estratégias diferenciadas para atraí-los. Entre essas estratégias, a utilização do 

marketing de relacionamento tem-se apresentado como uma poderosa ferramenta para 

encantar e tornar o cliente fiel. Entende-se como marketing de relacionamento o conjunto de 

ações que tem como objetivo criar laços entre a empresa e o consumidor, visando 

proporcionar confiança, satisfação e comprometimento (MCKENNA, 1997), buscando a 

diminuição da incerteza e o aumento da cooperação (SLONGO e LIBERALI, 2004). Nesse 

sentido, é fundamental que os pontos de contato da empresa com o cliente (vendedores, 

serviço de atendimento on-line e off-line, site, propaganda, ente outros) estejam alinhados em 

sua forma de comunicação e sejam fiéis ao posicionamento da marca. 

Ao considerar a internet como meio de comunicação, o site tornou-se um dos principais 

pontos de primeiro encontro com o consumidor. Castells (2004) afirma: a utilização desta  
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ferramenta visando a troca de mercadorias por dinheiro ganhou tamanha projeção e 

significado social que ela não pode ter somente as funções de um cartão de visitas, ela precisa 

ser única e surpreender.  

Mediante a estas reflexões, apresenta-se a seguinte pergunta de pesquisa: quais as 

estratégias do marketing de relacionamento on-line utilizadas no site das empresas da 

construção civil de Balneário Camboriú? Assim sendo, o objetivo geral deste trabalho é 

conhecer as estratégias do marketing de relacionamento on-line das empresas da construção 

civil em seu site. Para tanto, foram levantadas as construtoras que fazem uso do marketing de 

relacionamento on-line e identificadas as principais ações focalizadas em suas páginas. A 

seguir, foram comparadas estas ações entre as empresas selecionadas e analisada a percepção 

dos gestores de marketing das empresas investigadas em relação à eficácia das ferramentas do 

marketing de relacionamento on-line. 

O estudo tem como universo de pesquisa, as construtoras de Balneário Camboriú 

associadas ao Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON, 2011) que utilizam o 

marketing de relacionamento on-line, de forma que seu site seja atrativo, o blog ou página de 

notícias seja constantemente atualizado e encontre-se presente em uma rede social.  

A escolha do tema pesquisado se justifica, em nível teórico, por ser um assunto pouco 

explorado no país e busca ampliar o conhecimento sobre a questão, com o objetivo de auxiliar 

futuros estudos. Em termos práticos, a construção civil trata-se de um setor representativo na 

cidade de Balneário Camboriú. Conforme o SINDUSCON - SC, foram investidos mais de 

R$210 bilhões em materiais de construção em 2010. Segundo a Revista Mercado Brasil, 

publicada em abril de 2011, o valor do metro quadrado da cidade supera quatro das maiores 

capitais brasileiras, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador e Porto Alegre, com uma média de 

R$5.710,45 por metro quadrado, fato que ratifica a importância desta investigação. 

Este artigo pode ser caracterizado como estudo de caso múltiplo e está estruturado da 

seguinte forma: inicialmente foi apresentada a introdução, composta pela descrição do 

contexto, objetivos e justificativa. Na sequência é apresentado o arcabouço teórico que 

sustenta o trabalho, destacando-se alguns temas, autores e datas de publicação de suas 

respectivas obras: (SLONGO e LIBERALI, 2004, VAZ, 2011), Marketing de Relacionamento 

On-line (Kotler, 2006, Vaz, 2011, STRAUSS e FROST, 2012) e marketing de relacionamento 

on-line como estratégia das empresas (GODIN, 1999, VAZ, 2011, STRAUSS e FROST, 

2012). Posteriormente, descreve-se as escolhas metodológicas efetuadas para essa 

investigação, seguida pelos resultados alcançados do estudo. Por fim, expõem-se as 

considerações finais deste trabalho. 
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MARKETING DE RELACIONAMENTO ON-LINE 

Ao considerar o cenário altamente competitivo e complexo onde as organizações 

atuam, é preciso levar em conta os fatores que influenciam a escolha e decisão de compra do 

consumidor. A propósito desta afirmação, diversas empresas buscam atrair os clientes 

utilizando estratégias para enfrentar, seduzir e fidelizar o cliente. Este fato ficou mais evidente 

na década de 90, quando o foco das empresas e estudiosos da área passou a ser o consumidor 

(KENDZERSKI, 2009). A partir de estratégias orientadas para redução do índice de perda de 

clientes, longevidade do relacionamento com o cliente, ampliação da participação das 

despesas de cada cliente e aumento da lucratividade por clientes (KOTLER, 2006), o 

marketing de relacionamento se sustenta em três pilares: satisfação, confiança e 

comprometimento dos clientes, afirmam Slongo e Liberati (2004). 

Como avaliação do valor desta estratégia, Cunha (2007) identificou em seu estudo, 

que os clientes reconhecem os pontos fortes pela ordem de importância: atendimento, 

localização, bom preço e por fim as promoções. Neste sentido, a gestão de relacionamento 

aproxima o cliente da empresa e auxilia a conhecê-lo melhor, conclui Souza (2009). Porém, 

Domingues (2000) é mais contundente e explica que a satisfação não leva a recompra, 

somente inclui a marca em futuras opções escolhas. 

Em face do exposto, claro está que a empresa deve iniciar as estratégias de marketing 

de relacionamento de dentro para fora, conforme expõe Nassar (2006). A priori consideram-se 

participantes deste contexto os representantes, vendedores, lojistas, distribuidores e, 

finalmente, clientes. Em pesquisa de caso único, Heinig e Freire (2012) identificam que os 

benefícios do marketing de relacionamento abrangem: conhecer melhor os clientes, suas 

necessidades e desejos, e como resultado elaborar ações diferenciadas para cada um. Assim, 

os pontos de contato com intermediários e com o consumidor final devem estabelecer laços 

positivos, pois se tratam dos meios de comunicação da empresa (MCKENNA, 1997). 

É importante considerar o desenvolvimento de novas tecnologias e os benefícios que a 

internet proporciona às empresas. O CRM 2.0 ou CRM Social pode ser considerado o novo 

marketing de relacionamento, como definem Strauss e Frost (2012), este se utiliza de uma 

plataforma de tecnologia, que proporciona uma troca de informações favoráveis entre clientes 

e a corporação. É fundamental salientar que o Brasil atualmente é apontado como o sétimo 

maior mercado de internet no planeta, com 46,3 milhões de usuários (COMSCORE, 2012).  

Esse usuário está cada vez mais perspicaz, busca o que necessita, na hora que deseja e 

tem o interesse de interagir com as empresas, algo positivo para ambos, uma vez que os 

ruídos gerados por intermediários desaparecem (VAZ, 2011). Em sua dissertação, Fernandes 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 4 

(2009) observa que um site corporativo possui os seguintes atributos: canal de comunicação 

com o cliente, forma de divulgação da empresa e dos produtos, auxílio pós-venda, 

telemarketing e apresentação das promoções de vendas. Esta constatação assinala que a 

confiança on-line depende de características do website e do consumidor, o que é reforçado 

pelo estudo realizado por Shankar, Sultan e Urban (2002). Quanto mais informação do 

produto o cliente tem, mais provável será a realização da compra (VAZ, 2011). No próximo 

tópico, serão abordados os fatores que influenciaram o interesse das empresas e profissionais 

para a utilização do marketing de relacionamento on-line. 

 

MARKETING DE RELACIONAMENTO ON-LINE PARA EMPRESAS 

A percepção de tempo, espaço e massa foram bruscamente alterados com a revolução 

digital (KOTLER, 1999). Em 1993 surgiram os primeiros websites. Nove anos depois, criar 

seu próprio blog foi considerado algo moderno. Em 2004, 16% da população mundial 

utilizava a internet. Após seis anos, 27% da população mundial está on-line e o equilíbrio de 

poder/forças, usuário versus organizações, é afetado devido ao uso das redes sociais 

(STRAUSS e FROST, 2012). Atualmente, segundo o Ibope Nielsen em pesquisa realizada no 

início do ano de 2012, os brasileiros gastam 63 horas, 27 minutos e 46 segundos do seu mês 

on-line. Soma-se a isso, uma publicação do BusinessLink (website governamental do Reino 

Unido, que apoia os negócios on-line da região), que descreve as vantagens exclusivas da 

internet: custo inferior, resultados rastreáveis e mensuráveis, alcance global, personalização, 

marketing um a um, campanhas mais interessantes, facilidade de venda e acesso vinte e 

quatro horas.  

Devido a estas transformações, os profissionais de marketing compreendem a 

necessidade da presença da corporação on-line, percebem que o seu cliente está apenas a um 

clique do site de outro concorrente, o que implica ter um site mais agradável, atrativo e com 

todas as informações necessárias. Os usuários estão cada vez mais críticos e exigentes ao 

discutir sobre serviços e produtos, ouvir recomendações de amigos e de outras pessoas, 

receber feedback (retorno/respostas) da empresa e informações, tudo isso na hora que querem 

e onde querem. Os internautas se mantêm pouco interessados em sites que não atinja suas 

expectativas, para evitar isso, as empresas devem atualizar constantemente o seu conteúdo, 

advertem Kotler e Armstrong (2007).  

O estudo de Toledo, Nakagawa e Yamashita (2002) revelaram dificuldades da 

aplicação dos conceitos do marketing tradicional à nova realidade do mundo dos negócios em 

constante transformação. Ito e Andrade (2012) relatam que a onipresença é uma característica 
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do meio virtual. Os consumidores passaram a fazer parte da mídia, pois utilizam das mesmas 

ferramentas que as empresas (VAZ, 2011). Já não são mais atraídos pelas marcas que 

interrompem o conteúdo para anunciar um produto ou serviço. Com a internet surge o 

marketing de permissão, para Godin (1999) trata-se de uma troca, o cliente aceita receber 

mensagens de marketing para ser beneficiado com outros serviços.  

De acordo com Strauss e Frost (2012) são necessários três fatores para atrair os 

clientes nos dias de hoje: reputação (imagem da marca), engajamento (interação com usuário) 

e relevância (importância do conteúdo). Na visão de Vaz (2011), se o cliente chegou até o 

estabelecimento físico da empresa, a compra está parcialmente decidida, pois este pesquisou o 

produto e os concorrentes antes de sair de casa. Para Kendzerski (2009), a decisão já foi 

tomada enquanto o cliente estudava o site. Portanto, fez-se necessária a identificação das 

ferramentas do marketing de relacionamento on-line, que serão discutidas no próximo tópico. 

 

FERRAMENTAS DO MARKETING DE RELACIONAMENTO ON-LINE 

Existem alguns fatores principais para aceitação do público em relação ao site. Entre 

esses atributos destaca-se a facilidade de uso (carregamento rápido, primeira página de fácil 

compreensão e facilidade na navegação das outras páginas) e a atratividade física (quantidade 

razoável de conteúdo nas páginas, tipo de fonte e tamanho legíveis e boa utilização das cores 

e do som) (KOTLER, 2006). O autor explica que as empresas iniciam o processo de 

planejamento de criação de sites isoladamente, sem auxílio do marketing, elas decidem as 

informações que acreditam ser prudentes e relevantes na página da web. Ressaltam-se as 

estratégias on-line vinculadas ao conhecimento de marketing, como: identificação do perfil do 

público, suas necessidades, hábitos, interesses, preferências e frequência de contato com a 

empresa (KENDZERSKI, 2009).  

Para Strauss e Frost (2012), o profissional de marketing deve ser um partícipe ativo na 

criação do site, uma vez que compreende o processo de troca entre o que a internet oferece e o 

que o usuário busca. São cinco atividades básicas: (1) conectar (interação do internauta com 

indivíduos e organizações), (2) criar (gerar conteúdo textual e multimídia e compartilhar com 

os amigos), (3) apreciar (obtenção de entretenimento), (4) aprender (busca de informação 

sobre temas diversos), (5) negociar (comparar preços, conhecer produtos e comprá-los). 

Dessa forma, os sites devem ser programados para agradar e atender as necessidades 

do consumidor, Vaz (2011) indica as variáveis fundamentais que devem estar presentes no 

planejamento de execução das páginas. Referente à persuasão, o autor sugere elementos de 

autoridade para aumentar a credibilidade, por exemplo: depoimento de clientes e estatísticas 
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no tocante à qualidade do produto, algo gratuito para os usuários, apresentação dos serviços 

em PDF ou Power Point, utilidade clara dos cadastros e vender e explicar o benefício do que a 

empresa oferece. Quanto aos pontos de contato entre empresa e consumidor, Vaz (2011) 

indica contato telefônico claro em todas as páginas (com DDD), contato de chat on-line, 

página de “seu contato foi enviado com sucesso”, mostrar em destaque o erro de 

preenchimento, mapa de localização da empresa, enviar e-mail de confirmação após contato 

com texto adequado. Sobre as páginas, o autor esclarece a necessidade de páginas de serviço 

e/ou produto, assim como uma para cada produto, artigos ou blog, download, página de 

vídeos/fotos, depoimentos, sala de imprensa, campanhas publicitárias, contatos nas redes 

sociais e, por fim, página de contato. A aparência do site influencia diretamente na percepção 

do cliente sobre a empresa (KOTLER, 2004). As estratégias ligadas ao design dos websites 

têm que focar no cliente, não no produto ou na tecnologia, conforme aponta um estudo 

realizado por Xue, Harker e Heim (2000). A próxima seção tem como finalidade esclarecer as 

etapas empregadas para realização deste estudo. 

 

METODOLOGIA 

Com o objetivo de conhecer a maneira pela qual as construtoras utilizam as 

ferramentas de marketing de relacionamento nos seus websites, realizou-se uma investigação 

caracterizada como estudo de caso múltiplo, tendo em vista que foram entrevistadas quatro 

empresas do setor de construção civil. Segundo Yin (2005), estudo de caso trata-se de uma 

investigação empírica de determinado comportamento e ideologia dentro de um contexto real. 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa exploratória, que na visão de Mattar (1999) visa 

clarificar os conceitos. Neste caso, foram selecionadas diversas publicações encontradas em 

livros, artigos e base de dados eletrônicos. 

Esta investigação pode ser caracterizada como descritiva. Mattar (1999) esclarece que 

este tipo de estudo tem como objetivo descrever características de grupos e verificar a 

existência de relação entre variáveis. Quanto ao tempo, classifica-se como transversal 

múltiplo, considerando que os dados foram coletados somente uma vez em um determinado 

período com duas ou mais amostras (AAKER; KUMAR; DAY, 2004). 

O estudo tem como universo de pesquisa 111 construtoras de Balneário Camboriú, 

associadas ao Sindicato da Indústria da Construção Civil (SINDUSCON), sendo quatro 

empresas foco desta investigação por fazer uso do marketing de relacionamento on-line. Além 

deste critério, outros quesitos foram levados em conta, como por exemplo, a atratividade 

física do site, o fato de a empresa possuir um blog ou página de notícias atualizada 
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constantemente e, além disso, estar presente em uma rede social. A coleta de dados primários 

ocorreu em duas etapas: na primeira, realizada no dia 11 de abril de 2012, foram analisados os 

websites das empresas. As dimensões apontadas anteriormente sustentaram um sistema de 

categorização extraído da literatura consultada. O Quadro 01 mostra os cinco atributos 

considerados, com suas respectivas categorias de análise:  

Quadro 01: Categorização para análise dos sites 
Tema Central Categorias de Palavras e Expressões Autor (Ano) 

Facilidade de uso Carregamento rápido, primeira página de fácil compreensão  

facilidade na navegação das outras páginas. KOTLER, 

2006 Atratividade física Quantidade razoável de conteúdo nas páginas, tipo de fonte e tamanho 

legíveis, boa utilização das cores e do som. 

Variáveis referentes 

aos elementos de 

persuasão 

Elementos de autoridade para aumentar a credibilidade, depoimento de 

clientes, estatísticas referente à qualidade do produto, algo gratuito para os 

usuários, apresentação dos serviços em PDF ou Power Point, utilidade clara 

dos cadastros, vender e explicar o benefício do que a empresa oferece. 

VAZ, 2011 

Pontos de contato 

entre empresa e 

consumidor 

Contato telefônico claro em todas as páginas (com DDD), contato de chat on-

line, página de “seu contato foi enviado com sucesso”, mostrar em destaque o 

erro de preenchimento, mapa de localização da empresa, enviar e-mail de 

confirmação após contato com texto adequado. 

Páginas Página de serviço e/ou produto, também uma para cada produto, artigos ou 

blog, download, página de vídeos/fotos, depoimentos, sala de imprensa 

página de campanhas, contatos nas redes sociais, página de contato. 

Além disso, em uma segunda fase do estudo, foram entrevistados os responsáveis pelo 

departamento de marketing das empresas selecionadas, com finalidade de investigar sua 

percepção quanto a eficácia das ferramentas do marketing de relacionamento on-line, no 

período de 10 a 25 de abril de 2012. Antes de realizar as entrevistas foi efetuado um pré-teste 

para a identificação de possíveis falhas no instrumento de coleta de dados primários. 

(MALHOTRA, 2004). 

Quanto ao tipo, pode-se considerar este trabalho como qualitativo, uma vez que 

propicia maior compreensão do contexto do problema estudado (MALHORTA, 2004). Para 

apoiar a análise do discurso dos respondentes foi desenvolvido um segundo sistema de 

categorização. Do mesmo modo, as categorias agrupadas no Quadro 02 foram retiradas da 

fundamentação teórica deste artigo. 

Quadro 02: Categorização para análise das entrevistas 
Tema Central Categorias de Palavras e Expressões Autor (Ano) 

Marketing de 

relacionamento on-line 

Estratégias, objetivos e benefícios do marketing de 

relacionamento; mercado on-line brasileiro; CRM 

2.0; comportamento do consumidor;  

Slongo e Liberali (2004), 

Vaz (2011).  

Ferramentas do Marketing 

de Relacionamento On-line 

Evolução da internet; vantagens do marketing 

digital; importância da gestão do conteúdo; 

marketing de interrupção, marketing de permissão. 

Kotler (2006), Vaz 

(2011), Strauss e Frost 

(2012) 

Marketing de 

Relacionamento para 

empresas 

Atributos quanto à facilidade de uso; atratividade 

física; atividades básicas on-line; elementos de 

persuasão; pontos de contato; páginas do site. 

Godin (1999), Vaz 

(2011), Strauss e Frost 

(2012). 
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Após a coleta dos dados primários, os mesmos foram confrontados entre si e também 

com os dados secundários. Por consequência, as informações foram tratadas com o propósito 

de apresentar dados específicos quanto à temática investigada neste trabalho. 

 

APRESENTAÇÃO DAS EMPRESAS E ANÁLISE DOS WEBSITES 

Como mencionado na seção dos procedimentos metodológicos, as empresas foram 

selecionadas devido ao grau de entrosamento com os clientes, a partir da atratividade física do 

site e de suas ferramentas de relacionamento on-line. Somente quatro das 111 construtoras 

atenderam os pré-requisitos definidos para esta pesquisa. Tendo em vista a confidencialidade 

e preservação das identidades corporativas, as empresas serão tratadas como Empresa 1, 2, 3 e 

4. A Empresa 1 atua há quatro anos em Itajaí e possui 55 funcionários, já entregou dois 

imóveis e quatro foram recém lançados; tem página de notícias e fanpage (perfil empresarial 

na rede social) no Facebook. A Empresa 2 foi criada em 2008 e atua em Balneário Camboriú 

com 150 colaboradores, possui cinco edifícios em seu portfólio, página com notícias e 

fanpage no Facebook. A Empresa 3 iniciou seus trabalhos em Blumenau no ano de 1978, 

expandindo anos depois seu negócio para Balneário Camboriú, tem 25 empreendimentos 

entregues e cerca de 85 funcionários, possui blog, fanpage no Facebook, perfil no Twitter, 

Flickr e SoundCloud. A Empresa 4 presente no mercado de Balneário Camboriú há 26 anos, 

tem 150 colaboradores e 15 edifícios finalizados somente nesta cidade, possui uma página de 

notícias, além de um blog, Twitter e fanpage no Facebook.  

A fim de conhecer as principais ações focalizadas nas páginas das construtoras foram 

consideradas cinco dimensões (facilidade de uso, atratividade física, elementos de persuasão, 

pontos de contato e páginas), conforme mostra o Quadro 03: 

Quadro 03: Análise dos websites 
Dimensão Critério/Empresa Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 

F
a

ci
li

d
a

d
e 

 

d
e 

u
so

 

Carregamento rápido sim médio médio sim 

Primeira página de fácil 

compreensão  
sim sim sim sim 

Facilidade navegação outras 

páginas 
sim sim sim sim 

A
tr

a
ti

v
id

a
-

d
e 

fí
si

ca
 Quant. razoável de 

conteúdo páginas 
sim sim sim sim 

Fonte e tamanho legíveis sim sim sim sim 

Boa utilização cores/som  sim sim sim sim 

E
le

m
en

to
s 

d
e 

p
er

su
a

sã
o

 

Elementos de autoridade 

aumentam credibilidade 

missão e 

visão 

Selo 

sustentabilidad

e 

programa 

sustentabilidade 

missão, visão 

e valores 

Depoimento de clientes sim sim não não 

Estatísticas referentes à 

qualidade do produto 
não 

sim – pág. 'sala 

imprensa' 
não sim - blog 

Algo gratuito  não não não não 

Apresentação dos serviços  não não sim -  hotsites não 
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Dimensão 

(cont.) Critério/Empresa Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 

Empresa 

4 

Elementos 

de 

persuasão 

Utilidade clara cadastros não sim pág. para isso sim 

Explicar benefício que 

empresa oferece 

sim - 

sintetizado 
sim sim sim 

P
o

n
to

s 
d

e 
co

n
ta

to
 e

n
tr

e
 

em
p

re
sa

 e
 c

o
n

su
m

id
o

r
 Contato tel todas as págs  sim sim sim sim 

Contato chat online não não não não 

Página “seu contato foi 

enviado com sucesso” 
sim sim sim sim 

Mostrar em destaque o erro 

de preenchimento 
sim 

sim - erro 

português 
sim sim 

Mapa de localização da 

empresa 
não sim sim sim 

E-mail confirmação após 

contato  
não não não não 

P
á

g
in

a
s 

Serviço e/ou produto sim sim sim sim 

Cada produto sim sim sim sim 

Artigos ou blog sim sim sim sim 

Download não não não não 

Vídeos/fotos sim sim sim sim - fotos 

Depoimentos não 

sim - presidente 

sobre 

sustentabilidade 

não não 

Sala de imprensa  não sim não não 

Campanhas publicitárias sim sim sim - hotsite não 

Contatos nas redes sociais  
sim - 

Facebook 
sim - Facebook 

sim - 

Facebook, 

Twitter, 

Flickr, 

SoundCloud 

sim - 

Facebook, 

Twitter 

Contato sim sim sim sim 

Embora tenha-se identificado diversos aspectos positivos, foram encontrados alguns 

pontos críticos nos websites das empresas. Pode-se notar que em nível de facilidade de uso e 

atratividade física, as empresas encontram-se na mesma situação, exceto ao avaliar a 

velocidade do carregamento, onde a Empresa 2 e 3 deixam a desejar.  

Em se tratando dos elementos de persuasão apresentados por Vaz (2011), 

especificamente, quanto ao atributo de autoridade, cada construtora possui sua forma de 

apresentação. A Empresa 1 é a que apresenta mais divergências neste quesito, com apenas 

duas das categorias presentes no website. Enquanto a Empresa 2 mostra-se a mais preocupada 

em facilitar a procura de informações dos internautas. 

Ao considerar os pontos de contato entre empresa e consumidor, observa-se que os 

sites apresentam informações básicas quanto a isso, apenas o telefone e uma página de contato 

para envio de e-mail, e a Empresa 1 não disponibiliza o mapa para localização geográfica da 

empresa. 
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Quanto a análise da dimensão “páginas”, as construtoras possuem quase todos os 

critérios sugeridas por Vaz (2011), exceto uma área dedicada à downloads. Somente a 

Empresa 2 possui uma área destinada à imprensa. 

Percebeu-se ainda algumas fragilidades durante a análise do website da Empresa 1, por 

exemplo, falta de conteúdo em uma das páginas e erro ortográfico. No site da Empresa 2 

ocorreu falha de carregamento. Na próxima seção será exposta a síntese da análise do discurso 

dos entrevistados. 

 

DISCURSO DOS ENTREVISTADOS 

As quatro empresas entrevistadas trabalham com serviços terceirizados de agências de 

publicidade, para o desenvolvimento do site foram contratadas organizações especializadas na 

área de web design (extensão do design com foco em websites), podendo contar com seu 

conhecimento para concretizar a operação. Os profissionais do departamento de marketing 

têm completa ciência do conteúdo disponível no site, inclusive as funções dos portais estão de 

acordo com o que foi apresentado por Fernandes (2009): canal de comunicação com o cliente, 

forma de divulgação da empresa e dos produtos, auxílio pós-venda, telemarketing e 

apresentação das promoções de vendas, porém os responsáveis pelas Empresas 2, 3 e 4 

confessam não dar a devida atenção para essa ferramenta, pois as redes sociais são o grande 

foco no momento. 

Entre os pontos de contato on-line, além do site e redes sociais, os profissionais 

informam que são veiculados anúncios em portais acessados pelo público-alvo. Até o 

momento, somente as Empresas 1 e 4 utilizaram as ações de links patrocinados no Google 

Adwords (compra de palavras-chaves para que o link do site seja o primeiro na busca do 

Google), as outras duas construtoras planejam usá-las. 

Quanto ao monitoramento do tráfego do site, as quatro organizações utilizam a 

ferramenta gratuita, o Google Analytics, que possibilita avaliar a origem e duração da visita, 

entre outros tópicos básicos. A coordenadora de marketing da Empresa 4 declara: “nem 

sempre quem acessa tem interesse de compra”, portanto acredita ser necessário o uso da 

ferramenta somente nas páginas de produto, por terem foco mais comercial do que as outras. 

Os entrevistados das quatro organizações atribuíram importância às redes sociais, 

tendo em vista sua representatividade como ferramenta do marketing de relacionamento on-

line. Assim, passaram a se preocupar mais com o assunto, ambas priorizando o Facebook. 

Quanto ao uso desta rede social, a Empresa 4 foi pioneira, em 2009, seguida pela Empresa 1 e 

3 em 2010 e, por fim, a Empresa 2, somente em outubro de 2011, que avalia sua entrada como 
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tardia. Ressalta-se que para a última empresa o tempo foi necessário para melhor 

implementação da ferramenta e aprendizado dos profissionais quanto às estratégias para o 

meio (inicialmente não sabiam o que dizer e para quem dizer). Por consequência, aprenderam 

a fazer o uso dessa ferramenta de forma mais eficaz e eficiente. A assessora de imprensa da 

Empresa 3 frisa que desde o início criou uma fanpage para o Facebook, não uma página, 

como outras tantas marcas, e reforça “muitas empresas ainda insistem em ter um perfil, 

quando isso não é  correto. O perfil é para pessoa física.” 

Para estabelecer um relacionamento com o internauta em seu portal, as Empresas 1 e 2 

consideram que além do telefone e e-mail, é preciso que haja uma maior interação, por isso 

oferecem a possibilidade de compartilhar, comentar e a opção de expressar sua opinião por 

meio de um botão “gostar” em cada página. Entretanto, quando o cliente envia um e-mail 

através do site, os profissionais da Empresa 2 priorizam o contato telefônico, o que pode 

caracterizar uma maneira de reforçar um modelo mental arraigado. Os endereços de e-mail 

que são disponibilizados não são utilizados por nenhuma das construtoras, exceto a Empresa 

4, pois as outras consideram uma invasão de privacidade e concordam com o conceito do 

marketing de permissão, explicado por Godin (1999) anteriormente. 

Em todos os casos estudados, o departamento de marketing é completamente 

responsável pela atualização de conteúdo das redes sociais e página de notícias, porém se 

mostram receptíveis a opiniões de colaboradores de outras áreas. As informações para as 

páginas são geradas constantemente pelas empresas, o que de acordo com Kotler e Armstrong 

(2007) é o indicado para atingir as expectativas do internauta. No caso da Empresa 4, a 

analista de comunicação é responsável pela aprovação do conteúdo antes de sua publicação. A 

gerente de marketing da Empresa 2 julga ser necessária a contratação de um profissional que 

fique responsável somente pela área de web. Enquanto que a assessora de imprensa da 

Empresa 1 alega “o assunto redes sociais ainda é muito novo, então tem bastante coisa que a 

gente está planejando agora pra gente deixar mais redondinho”. 

Nesse sentido, a interação com o internauta e a construção de um relacionamento on-

line é muito valorizada pelos profissionais das empresas. Em se tratando do Twitter, a 

assessora de imprensa da Empresa 3 confessa “eu não me preocupo tanto com o número de 

seguidores, mas em saber quem nos segue”. Porém, há alguma dificuldade de apresentar a 

importância das ferramentas on-line para os cargos hierárquicos mais altos, pelo fato de as 

ações não gerarem diretamente a venda, portanto acabam não despertando grande interesse e 

valor. A assessora da Empresa 3 explica: “quem senta na frente do computador quando quer 

comprar não vai para um blog, vai direto para o site”. 
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Mesmo com a descrença do topo organizacional, os profissionais do marketing 

sentem-se motivados a atualizar constantemente as páginas, ouvir a opinião do internauta e 

respondê-lo. Para a Empresa 4, as pessoas entram mais em contato buscando informações 

sobre o departamento de recursos humanos ou para apresentar produtos a serem fornecidos. A 

empresa 2 considera que os comentários que recebe são normalmente positivos, mas a 

Empresa 3 ressalta, uma vez que a porta foi aberta ao usuário, é preciso ouvi-lo e aceitar todas 

as críticas. Ainda assim, é preciso levar em conta que a forma de se comunicar é mais limpa, 

sem ruídos, como afirma Vaz (2011). A partir do discurso dos entrevistados percebe-se que os 

benefícios do marketing de relacionamento identificados por Heinig e Freire (2012), são 

facilmente alcançados no meio on-line.  

Observa-se que as ações realizadas pela concorrência não foram consideradas como 

referência para nenhuma das quatro empresas. As empresas 2 e 3 avaliam o que as grandes 

marcas de outros setores estão executando, somente a primeira destaca que a partir da análise 

da página dos concorrentes foi observado o que não deveria ser executado. Já a Empresa 1, 

focaliza mais atenção na área interna da organização (eventos, lançamentos, acontecimentos 

internos), portanto não vê necessidade em analisar outras páginas. Por fim, a Empresa 4 

valoriza cursos profissionalizantes e orienta o conteúdo para o cliente. 

Em relação ao site, as empresas parecem estar satisfeitas, acreditam que as páginas 

estão alinhadas aos valores e posicionamento da organização. As Empresas 2 e 3 consideram 

ser necessário estar em constante mudança. A gerente de marketing da Empresa 2 afirma: “o 

que colocamos ontem, olhamos hoje e já passou”. Em detrimento desta análise, a gerente 

julga ser necessário o desenvolvimento de estratégias vinculadas ao e-commerce na página da 

construtora. A Empresa 1 está reestruturando o site, pois havia diversas reclamações de 

clientes e parceiros a respeito do portal anterior. A assessora de imprensa da empresa reforça: 

“eu sempre achei que o site tem que ser alguma coisa que a pessoa acesse e não fique muito 

tempo procurando o que deseja”. Percebe-se que as construtoras entrevistadas concordam 

com Vaz (2011), que observa: quanto mais informação sobre o produto, mais provável é a 

compra. Já a assessora de imprensa da Empresa 3 não soube informar pontos fortes e fracos 

da página sem uma prévia avaliação. 

 

ANÁLISE DO SITE VERSUS DISCURSO DOS ENTREVISTADOS 

 A partir da análise do site, pode-se inferir que as empresas possuem diferentes 

objetivos quanto ao marketing de relacionamento on-line. Após realizar a entrevista foi 

possível confirmar esta hipótese e entender quais são estas diferenças.  A empresa 2 e 3 
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mostraram-se muito envolvidas com as redes sociais, participam de cursos e palestras; seus 

sites são coerentes com a teoria levantada. Por sua vez, a Empresa 1 não possui muitos dos 

quesitos avaliados, por exemplo: mapa de localização da empresa e área destinada à imprensa,  

e, ainda assim, transmitiu preocupação quanto ao site, inclusive está reformulando o portal 

para facilitar a navegação do usuário. 

No que se refere aos pontos de contato entre empresa e consumidor, além do que foi 

citado anteriormente quanto ao pouco proveito desta possibilidade, observa-se que os 

profissionais pouco exploram a utilidade desta página e o que está disponível nela, menos 

ainda os e-mails cadastrados, que poderiam se tornar uma base e dados para prospecção de 

clientes e outras fontes relacionamentos. 

Quando os profissionais foram questionados quanto ao conteúdo disponível nos sites, 

percebeu-se certa insegurança sobre as informações. Os entrevistados souberam informar 

quais páginas constam nos portais, porém não os dados aprofundados sobre o que é 

apresentado e de que forma. Demonstram mais interesse nas redes sociais, nas estratégias 

exigidas por elas e o monitoramento de seus resultados. 

Todas as empresas investigadas possuem um funcionário contratado para a publicação 

de noticias em suas redes além de outras funções, porém nenhum é responsável pela 

atualização e mensuração dos dados apresentados pelo site. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve como proposta conhecer as estratégias do marketing de 

relacionamento on-line das empresas da construção civil em seu site. A temática deste artigo 

leva em conta o perfil do novo consumidor, o poder que este detém nos dias de hoje e a 

revolução das ações vinculadas ao marketing de relacionamento. Afinal, a internet 

possibilitou aos seus usuários serem mais exigentes, não somente com o serviço oferecido 

pela empresa, mas também com os atributos dos sites corporativos.  

Conforme descrito inicialmente, os objetivos específicos que orientaram a pesquisa 

são: identificar as empresas que utilizam o marketing de relacionamento on-line; investigar as 

principais ações encontradas em suas páginas; comparar estas ações entre as empresas 

analisadas; e avaliar a percepção das empresas investigadas quanto à eficácia das ferramentas 

do marketing de relacionamento on-line.  

A partir do levantamento das 111 construtoras associadas ao SINDUSCON da cidade 

de Balneário Camboriú, foram selecionadas quatro empresas que fazem uso do marketing de 

relacionamento on-line, cumprindo os quesitos identificados pelos autores estudados, como 
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facilidade de uso, atratividade física, conteúdo e função das páginas. Ao analisar as principais 

ações focalizadas em suas páginas, observa-se que a relação teoria e prática é discrepante, 

mesmo assim as empresas obtiveram resultados semelhantes. 

Comparando as ações entre as empresas selecionadas, compreende-se uma semelhança 

nas categorias de atratividade física e facilidade de uso entre os sites. Em todas as empresas 

estudadas, encontram-se alguns aspectos críticos, quanto aos elementos de persuasão, pontos 

de contato e páginas, uma vez que estas categorias diferem da bibliografia analisada. 

Pode-se perceber na análise do quarto objetivo, embora tenham sido identificados 

alguns pontos fracos e alguma divergência, que as construtoras investigadas estão em uma 

busca constante pelos fatores abordados por Strauss e Frost (2012): reputação, engajamento e 

relevância, que tem como objetivo atrair clientes nos dias de hoje. Destaca-se a importância 

das empresas reforçarem uma cultura de uso da ferramenta como estratégia de negócio e não 

apenas como uma tendência. Chama a atenção que os cargos hierárquicos mais altos não 

acreditam na ferramenta, disseminando este comportamento aos seus funcionários, que, por 

exemplo, priorizam o atendimento telefônico em detrimento do uso da internet. 

No que se refere às limitações deste trabalho, pode-se citar a falta de conhecimento 

dos entrevistados quanto ao site da organização, por dois fatores: pouco tempo de empresa e 

maior foco nas redes sociais. Outro aspecto limitante foi a dificuldade de contato com os 

responsáveis pelo departamento, sendo necessário um intermediário para agendar as 

entrevistas. 

Como sugestão para futuras pesquisas, recomenda-se que seja feito um estudo com os 

clientes para conhecer o que eles pensam a respeito do site da empresa e se estão satisfeitos 

com o conteúdo disponível e a forma em que é abordado. Sugere-se também, que a pesquisa 

seja aplicada com um maior número de empresas do ramo, ou então com outros setores que 

fazem o uso do marketing de relacionamento on-line, como perfumaria, alimentício, drogaria, 

etc. A principal contribuição desta pesquisa para a área da publicidade e propaganda, bem 

como para a prática empresarial, consiste em apresentar um trabalho que pode servir de apoio 

para acadêmicos e organizações, colaborando para ampliar a discussão sobre as ferramentas e 

o uso do marketing de relacionamento on-line. 
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