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RESUMO 

A onda de tecnologia, bem como a expansão das mídias sociais, trouxeram mudanças na 

forma de relacionamento entre consumidor-empresa. Diante disto, o presente artigo tem por 

objetivo a análise da forma como a Operadora Claro Brasil tem utilizado o Twitter como 

ferramenta de Marketing 3.0 para o relacionamento com o cliente. O trabalho parte de uma 

análise de conteúdo produzido no Twitter @ClaroRonaldo, relacionando com a fase do 

Marketing 3.0. O estudo demonstra que a empresa consegue de forma eficaz se aproximar 

do cliente por meio do Twitter.  

PALAVRAS-CHAVE: Marketing 3.0; Twitter; Estratégias de Marketing. 

 

INTRODUÇÃO 

As novas tecnologias e o advento das mídias sociais transformaram a forma como o 

consumidor se relaciona com as empresas e isso fez com que as estratégias de marketing 

das empresas também acompanhassem essas mudanças. Frente a este cenário, o objetivo 

deste artigo é expor como a Operadora Claro Brasil tem utilizado o Twitter, como 

ferramenta de Marketing 3.0, para se conectar ao seu público-alvo, por meio da análise de 

conteúdo produzido pelo @ClaroRonaldo. 

A proposta de análise faz parte dos estudos do Projeto de Extensão Observatório da 

Mídia, da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, Departamento de Comunicação 

Social (DECOM/UERN). 

Para um maior entendimento e embasamento da análise das estratégias de Marketing 

3.0 adotadas pela Claro Brasil, torna-se necessário abordar primeiramente o processo de 

transição do marketing. 

 

A Transição do Marketing 

O marketing passou por um processo de transição. Inicialmente orientado pela 

transação comercial, centrado apenas em como efetuar a venda, em seguida tornou-se 
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orientado pelo relacionamento, em como fazer o consumidor voltar a comprar mais. Na 

atual fase, convida os consumidores a participarem do desenvolvimento dos produtos, da 

empresa, e de suas comunicações. 

Baseado no conceito de Kotler et al. (2010), o Marketing se divide em três fases: O 

Marketing 1.0 – centrado no produto; Marketing 2.0 – que deixou de ter como foco o 

produto e passa a ser centrado pelo consumidor; e atualmente, o Marketing está na era 3.0 – 

com uma nova abordagem, centrada nos valores humanos. 

Devido ao advento da tecnologia, os consumidores estão cada vez mais conectados à 

internet, as práticas antigas do marketing estão dando lugar a novas estratégias. Atualmente, 

na era do compartilhamento de informações, da conectividade e da lucratividade, aumenta-

se a responsabilidade corporativa por parte da empresa. 

 

Marketing 1.0 

Durante a Era Industrial, no início do século XX, as principais tecnologias eram 

voltadas para a produção do produto, a indústria controlava o mercado e a demanda era 

maior que a oferta, logo os produtos lançados no mercado eram vendidos de imediato.  

De acordo com Kotler (1998), este é o marketing tradicional, que apresenta como 

principais características a padronização dos produtos, a produção e a propaganda em 

massa, e como medida de lucratividade a participação de mercado.  

Ainda na visão de Kotler (1998), a comercialização mercadológica era simples e 

eficaz, as necessidades eram mínimas e satisfaziam o consumidor. A falta de concorrência, 

devido à pouca exigência dos consumidores, padronizava os produtos, e tornava o 

planejamento de marketing voltado para a massa. O mercado não era segmentado e a 

comunicação era de um para todos.  

A empresa desenvolvia uma comunicação unidirecional, através da mídia de massa, 

pois o seu objetivo era que o número de clientes aumentasse, consequentemente 

aumentando o seu lugar no mercado (PEPPERS e ROGERS, 2000).   

Nesta década de 70, os produtos eram básicos, e o único objetivo, na visão de Kotler 

et al. (2010), era padronizar e ganhar em escala, a fim de reduzir os custos da produção, 

para que as mercadorias tivessem um preço mais baixo e as vendas aumentassem. 

Os conceitos até aqui abordados sobre o marketing tradicional, indica que gerar a 

maximização do lucro em curto prazo era uma medida satisfatória a ser tomada pelos 

profissionais do marketing.  
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Segundo Cobra (2005), no processo de vendas do marketing tradicional havia pouco 

reconhecimento de marca e nenhum interesse do vendedor com os reais interesses do 

comprador.  

A era do marketing centrado no produto abriu espaços para que algumas mudanças 

surgissem, visto que ele foi se tornando cada vez menos eficaz, pois a emissão de produtos 

semelhantes para todos os consumidores, mesmo com preços acessíveis e fácil distribuição, 

não oferece os benefícios e também não satisfaz as principais necessidades dos 

consumidores. 

Para Peppers e Rogers (2004), o marketing tradicional foi deixando de ser eficiente. 

As empresas passaram a exigir novos métodos e os consumidores, novos produtos. 

De acordo com Kotler et al. (2010), as estratégias de marketing se transformaram 

muito rápido devido às mudanças na economia ocidental, afetada pela crise no petróleo da 

década de 70. Já na década de 80, a economia estava incerta, migrando para os países em 

desenvolvimento.  

       Com isso, entende-se que o pensamento das pessoas mudou, elas passaram a exigir 

novos produtos e serviços direcionados. A crise na economia fez com que as empresas e os 

profissionais do marketing percebessem a necessidade de mudanças.  

A partir de então, surge a importância de buscar estratégias para convencer o novo 

cliente, cada vez mais exigente. Os profissionais de marketing passaram a estudar melhor o 

comportamento do consumidor, que, de acordo com Kotler et al. (2000), pode ser 

influenciado por fatores culturais, sociais, pessoais e psicológicos.   

A partir deste momento, as necessidades dos consumidores passaram a ser 

percebidas e o ato da compra começou a ter um ponto de partida: a realização dos desejos 

dos clientes. Segundo Karsaklian (2000, p. 20), com base nos desejos surge a preferência 

por uma nova forma de venda. 

 Assim, para continuar eficiente, o marketing passou a ser mais estratégico e menos 

tático, voltado especificamente para o cliente, e não mais apenas para o produto, o que 

Kotler et al. (2010) classificam como o Marketing 2.0. 

 

Marketing 2.0 

Na era da internet, da informação e tecnologia, o valor do produto passa a ser 

definido pelo cliente. O consumidor se tornou mais informado, conhecendo vários produtos 

semelhantes - com preços diferentes, e com isso, as empresas começaram a se preocupar 
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com o comportamento dos clientes, definido por Kotler et al. (2010) como a fase do 

Marketing 2.0. 

Para Kotler et al. (2010, p. 31), “o ano de 1989 foi o ponto de virada para a 

globalização e o marketing. O computador pessoal passou a ser utilizado em massa e a 

internet surgiu como forte complemento no início da década de 1990”.  

Dessa forma, o impacto da tecnologia digital contribuiu bastante para as mudanças 

no marketing. A possibilidade de troca de informações que a internet proporciona, criou um 

novo relacionamento de empresa e cliente, aproximando diferentes tipos de consumidores e 

segmentando o público da empresa, que antes era agregado como massa. 

Torres (2012) segue a mesma linha de pensamento de Kotler et al. (2010) e afirma 

que o marketing digital está se tornando cada dia mais importante para os negócios e para 

as empresas, pois o consumidor está mudando de comportamento e utilizando a internet 

como forma de relacionamento com a empresa. 

Com o advento da tecnologia digital, e devido às mudanças no comportamento do 

consumidor, o marketing passa a deixar de ter foco apenas no produto e começa a pensar no 

cliente. Para Pinho (2001, p. 22), “ao longo dos anos o marketing evolui de uma orientação 

para a produção para uma orientação para o mercado, passando para uma orientação para as 

vendas”. 

Isso significa que o mercado passou a oferecer uma variedade maior de produtos e o 

cliente pode satisfazer as suas necessidades e desejos.  

O avanço na tecnologia foi responsável por toda a mudança ocorrida e, segundo 

Honorato (2004, p. 46), ela “é um fator chave para o futuro das empresas, a cada dia que 

passa nos deparamos com uma corrida sem precedentes na busca de conhecimentos 

específicos, invenções e inovações”.  

As tecnologias da informação e comunicação permitiram que o cliente pudesse 

receber uma mensagem personalizada e mais direta. O consumidor passou a definir perfis 

na internet entrando em comunidades específicas. O que pode facilitar a segmentação do 

mercado, identificando o cliente e ouvindo-o. 

Desta forma, o papel do marketing passou a ser o de tentar remover todas as 

barreiras existentes. As empresas puderam utilizar a tecnologia para o seu próprio 

benefício, identificando o potencial de seus clientes, e atendendo a todas as necessidades 

deles, por meio da tecnologia. 



 

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

 
 

 5 

Na era centrada no cliente, a tecnologia foi essencial para criar estratégias 

interativas e personalizadas. Uma forma de obter um relacionamento mais próximo com os 

consumidores. Para Cobra e Brezzo (2010), as mudanças tecnológicas e de comportamento 

do consumidor passaram a exigir pesquisas, para que fosse preciso transformar dados em 

conhecimentos, e incorporá-los dentro das organizações para um correto gerenciamento. 

Com isso, as empresas se adequaram às constantes mudanças no ambiente, pois, 

conforme Pinho (2001), as decisões e as atividades do marketing eram de acordo com a 

influência dos fatores ambientais, alheios ao controle do fabricante e do consumidor.  

Segundo Kotler (2000, p. 48), as empresas começaram a entender que, para 

satisfazer os desejos dos consumidores, os produtos ou serviços a serem ofertados teriam de 

ser de boa qualidade e com boas opções. Isso quer dizer que os clientes começaram a pagar 

um preço mais alto por um produto que fosse de qualidade e atendesse aos seus interesses. 

Ao mesmo tempo em que o poder do consumidor aumentou, as estratégias de 

marketing passaram a ser mais eficientes e melhor utilizadas. Tudo graças às novas 

tecnologias digitais, que facilitam a divulgação da empresa e o feedback dos consumidores. 

Essas novas ferramentas facilitaram o controle do comportamento do consumidor, 

da aceitação da marca e do produto. 

Segundo Cobra e Brezzo (2010), a nova abordagem do marketing está ligada à ideia 

de que irá prosperar um novo ambiente empresarial, em que as empresas terão de ter a 

capacidade de satisfazer os seus clientes e conquistar a fidelidade destes. 

Por meio do avanço das tecnologias digitais surge uma nova tendência, na qual as 

pessoas usam a tecnologia para compartilhar desejos uma das outras. O surgimento das 

mídias sociais permitiu uma maior interação entre os consumidores, o que, segundo Kotler 

et al. (2010), facilitou um compartilhamento de informações pelo boca a boca. Para Li e 

Bernoff (2009), isto é reflexo da “cultura do compartilhamento” em que as pessoas 

compartilham informações, para que outras pessoas também possam utilizá-las.  

Diante dessas evidências, nota-se que mais uma vez o marketing passa por um 

processo de transição, surge o marketing centrado nos valores humanos, um marketing mais 

colaborativo, ligado à conectividade e à interatividade, definido por Kotler et al. (2010) 

como o Marketing 3.0. 
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Marketing 3.0 

O avanço tecnológico proporcionou ao mercado novas mídias e novas possibilidades 

de comunicação. A tecnologia, por meio das mídias sociais, fez com que comunidades se 

formassem. O que, para Li e Bernoff (2009, p. 10), “comparando com o modo como as 

coisas eram no ano de 2000, entretanto, a tendência de as pessoas se conectarem e 

dependerem mutuamente uma das outras on-line está em clara ascensão”. Segundo as 

autoras, os desejos das pessoas em se conectarem às novas tecnologias interativas e aos 

fatores financeiros on-line acabaram criando uma nova tendência, na qual as pessoas usam 

a tecnologia para obter o que desejam umas das outras. 

Para conseguir atrair o novo consumidor, o Marketing precisou mudar novamente e, 

segundo Kotler et al. (2010), as organizações precisam se apresentar como sendo uma 

“pessoa” participativa nos círculos sociais, seja na internet, em mídias sociais e expressivas 

ou em atividades e projetos sociais. Estando sempre conectada e acompanhando os seus 

clientes onde eles estiverem. 

Na visão de Roberts (2005), com tanta mudança no cenário atual, para que as 

marcas possam conquistar a fidelidade e intimidade de seus clientes, elas precisam criar 

experiências que estabeleçam conexões emocionais duradouras com os clientes. 

E é esse conceito que Kotler et al. (2010) definem como o Marketing 3.0, no qual os 

clientes são seres humanos completos, cujas necessidades não podem ser negligenciadas e 

devem ser atendidas. Segundo os autores, a forma mais eficiente de atender a esse novo 

modelo é construindo uma gestão de marca, desenvolvendo os valores, sendo socialmente 

sustentável, ativo, inovando e estando presente digitalmente. Estabelecendo interatividade 

por meio da internet e dando importância aos sentimentos dos consumidores. 

Ainda seguindo o pensamento de Kotler et al. (2010), as empresas precisam agregar 

a venda de seus produtos a uma visão, missão e valores que resultam em um bem-estar 

social.  Representando um valor que proporcione um espírito afetivo à marca, valorizando 

assim os produtos e os serviços das empresas.  

Segundo Li e Bernoff (2009), essas mudanças estão relacionadas à atual era da 

“cultura do compartilhamento” que surgiu devido à existência de mais pessoas 

conectadas (online) por meio de dispositivos móveis, pelo uso generalizado de sites sociais 

em que a população acessa mídias sociais, como Twitter, Orkut e Facebook, assistem e 

compartilham vídeos no Youtube e, por fim, devido à ascensão do compartilhamento que, 
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aliada às duas tendências anteriores, tornou a sociedade capaz de publicar as falhas e os 

acertos no exato momento em que eles ocorrem. 

Nota-se que a sociedade se tornou mais criativa e inovadora, capaz de criar 

conceitos e ditar opiniões a respeito da nova realidade e dos problemas causados por ela.  

A evolução do Marketing, até chegar ao momento atual, passou de uma preocupação 

com a maximização do lucro em curto prazo, ao reconhecimento da importância do cliente 

e de suas satisfações, e de uma preocupação com o aumento das vendas para, segundo 

Mendonça (2002, p. 155), “uma ciência comportamental conhecida com base no equilíbrio 

entre sistemas de compra e venda, ou seja, um sistema de troca, agora atenta para os 

interesses da sociedade em suas tomadas de decisão”. A preocupação com o cliente 

aumentou durante o avanço tecnológico e a globalização, o processo que antes era simples, 

focado apenas no produto, passou a ser mais complexo. Neste contexto, Damante e Nassar 

(2002) afirmam que é preciso ir além dos limites do mercado, a empresa necessita revelar 

para a sociedade a que veio e, ainda segundo os autores, a alma organizacional passa a ser 

definida a partir de seus valores, crenças e tecnologias. 

Com tantas mudanças, Kotler et al. (2010, p. 31) argumentam que os 4 ps criados 

por McCarthy não eram mais suficientes, passou a ser necessária a criação de novas 

estratégias. Os profissionais de marketing “introduziram novos conceitos, como marketing 

emocional, marketing experimental e valor de marca”. Porém, de acordo com os autores, as 

raízes do marketing ainda teriam alguma relevância na hora de desenvolver a segmentação 

do produto, escolher o segmento alvo e definir o posicionamento. 

O clássico modelo de posicionamento deu lugar a novas estratégias com mais 

dinamismo, atendendo a todas as mudanças do mercado. 

Para Miranda (2002, p. 266), “não é mais suficiente conhecer os atributos do 

produto, o importante para o novo consumidor é saber em que a empresa que o produz 

acredita, quais são seus valores, missão e visão”. Portanto, a empresa deve expor os seus 

ideais, compartilhando do mesmo desejo dos consumidores, o contrário pode prejudicar a 

integridade da marca e destruirá a sua imagem na comunidade.  

 Na mesma linha de pensamento, Kotler et al. (2010, p. 45) afirmam que “para 

incluir as boas ações na cultura corporativa e manter-se firme a seu compromisso, a melhor 

abordagem é incorporá-las à missão, à visão e aos valores da empresa”. Em suma, definir 

com clareza os objetivos e propósitos da empresa. Sempre de acordo com o que o 

consumidor deseja. 
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Isso quer dizer que as empresas precisam ir ao encontro de seus clientes, divulgando 

seus produtos ou serviços onde eles estão presentes. Atualmente, nas redes sociais. 

Com as mídias sociais, principalmente Facebook, Twitter e Youtube, os 

consumidores podem influenciar outros consumidores com suas opiniões e experiências. E, 

da mesma forma que as pessoas passaram a discutir sobre os problemas da sociedade, elas 

passaram a comentar sobre a aquisição de um novo produto ou serviço. 

Segundo Kotler et al. (2010), estamos na era da participação, em que as pessoas 

criam e consomem notícias, ideias e relacionamentos, em que adeptos do Twitter, que 

estejam revoltados e tenham um público numeroso, têm o potencial de mudar a opinião de 

muitos consumidores que estejam fechando negócio com uma empresa ou organização 

específica. Os clientes insatisfeitos podem colocar vídeos no Youtube e gerar 

compartilhamento, prejudicando a marca. Por isso, existe a necessidade de os profissionais 

de Marketing entenderem o novo fenômeno social, denominado por Li e Bernoff (2009) 

como groundswell.  

Li e Bernoff (2009) conceituam esta nova fase do marketing como a era dos 

fenômenos sociais nos negócios. Conforme as autoras, enquanto o marketing tradicional 

controla a mensagem que se emite e procura assegurar que ela seja recebida da maneira 

requerida, no groundswell os responsáveis pela área de marketing não ditam o caminho a 

seguir, nem lideram o diálogo. 

As autoras definem groundswell como um fenômeno que diz respeito a uma nova 

tendência social, na qual as pessoas usam a tecnologia para obter o que desejam umas das 

outras. 

  E foi o groundswell, segundo Li e Bernoff (2009), que mudou tudo em termos de 

interações sociais entre as pessoas; a nova tendência é que as pessoas se conectem ainda 

mais, e dependam umas das outras online. Conforme as autoras, o groundswell enfraquece e 

ameaça o controle.  

Novamente a tecnologia foi um fator primordial na evolução do marketing até os 

dias de hoje. O que, de acordo com Torres (2012), faz com que a empresa deva acompanhar 

os seus clientes. Por eles se encontrarem cada vez mais conectados, é necessário o 

surgimento de estratégias de marketing digitais, para o fortalecimento de uma marca.  

Na opinião de Kotler et al. (2010), as empresas devem possuir uma relação mais 

humana com os seus clientes, e uma forma de construir este relacionamento é utilizando as 

mídias sociais. Ainda segundo os autores, as novas tecnologias, redes sociais e a 
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globalização tiveram grande impacto na maneira como empresas e consumidores se 

relacionam. Em síntese, a era do Marketing 3.0 é aquela em que as práticas do marketing 

são influenciadas pelas mudanças no comportamento e nas atitudes do consumidor. 

Diante dessas evidências, nota-se que a tecnologia permite novas possibilidades de 

estratégias pelas empresas e, dessa forma, o groundswell, conceito de Li e Bernoff (2009), 

tem um importante papel no mercado.  

Segundo Kotler et al. (2010), com os novos conjuntos de estratégias qualquer 

empresa pode trabalhar ações digitais, integradas no contexto do seu negócio e otimizadas 

com as ações de marketing e publicidade convencionais. 

Para Gabriel (2010, p. 36), “na área de marketing, a estratégia define como os 

recursos serão alocados para se atingir um determinado objetivo de marketing”. Segundo a 

autora, além de acompanhar o cotidiano dos clientes, a empresa que procura uma 

comunicação eficaz precisar criar estratégias eficientes.  

Torres (2012) também aborda sobre as estratégias de marketing digital, que para ele 

são: Marketing de conteúdo, as empresas divulgam um conteúdo relevante para que possam 

atrair a atenção do consumidor; Marketing nas mídias sociais, uma forma de adquirir um 

maior contato, atrair a atenção e conquistar os clientes; E-mail marketing, meio de 

comunicação mais direto e certeiro; Marketing viral, fixando e disseminando um conteúdo 

mais rápido na Internet; Pesquisa online, que resulta num anúncio que corresponde ao 

público-alvo da empresa; Publicidade online e o monitoramento das campanhas 

publicitárias online. 

As mudanças do marketing podem receber uma nova proposta de publicidade. Com 

a transição do marketing, a publicidade passou a ser explorada comercialmente nas redes 

sociais, e as empresas de diversos ramos passaram a utilizar esses espaços para 

potencializar os seus negócios. 

Segundo Torres (2012, p. 23), a “publicidade online é o conjunto de ações de 

marketing digital que visam divulgar a marca ou produto da empresa, e podem ser similares 

às ações de publicidade convencionais.”. 

Como afirma Pinho (2001), o sucesso da mensagem publicitária está mais na 

definição clara dos objetivos de marketing do que exclusivamente nos objetivos de 

comunicação. É isso que, segundo o autor, vem acontecendo atualmente. 
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Porém, para atrair os clientes para dentro da organização é necessário possuir meios 

de comunicação que sejam capazes de estimular a interatividade entre o cliente e a empresa, 

e permitir o profundo conhecimento do cliente.  

A falta desses meios de comunicação fez com que, segundo Kotler et al. (2010, p. 

34), ao longo dos últimos 60 anos, os conceitos de marketing fossem basicamente verticais, 

mas devido às mudanças ocorridas no “ambiente dos negócios - recessão, preocupações 

com o meio ambiente, novas mídias sociais, empowerment do consumidor, nova onda de 

tecnologia e globalização”, hoje o sistema de marketing é horizontal.  

Segundo Kotler et al. (2010, p. 37): 

O dinamismo do marketing e a determinação sem-fim de seus 

profissionais para desenvolver novas maneiras de entender as mudanças 

nos mercados, clientes, concorrentes e colaboradores certamente 

provocaram o surgimento de novos entendimentos e ferramentas. 

 

Dessa forma, utilizando-se das novas ferramentas, as empresas conseguem a 

confiança dos consumidores, aumentando a venda dos produtos e fortificando a marca.  

Segundo Kotler et al. (2010), as empresas devem deixar os consumidores 

individuais dentro de uma rede e customizarem a plataforma de acordo com suas 

identidades singulares, finalmente, solicitar o feedback do consumidor e enriquecer a 

plataforma, incorporando todos os esforços de customização feitos pela rede de 

consumidores. 

 Ao passo que o consumidor vem mudando os seus comportamentos, o marketing 

não é apenas um sinônimo de vendas ou ferramenta para gerar demanda. Percebe-se que ele 

agora é uma ferramenta para a empresa recuperar a confiança do consumidor. 

Para compreender melhor as transformações ocorridas nas estratégias de marketing 

e nos consumidores, Kotler et al. (2010) formularam uma tabela exemplificando os 

principais fatores relacionados ao processo de transição do Marketing, desde o tradicional, 

centrado apenas no produto, ao moderno, com foco nas necessidades dos consumidores e 

nos valores humanos. 

 

Tabela 1 - Comparação entre Marketing 1.0, 2.0 e 3.0 

 

Marketing 1.0 

Marketing centrado 

no produto 

Marketing 2.0 

Marketing voltado 

para o consumidor 

Marketing 3.0 

Marketing voltado 

para os valores 

Objetivo Vender produtos 
Satisfazer e reter os 

consumidores 

Fazer do mundo um 

lugar melhor 
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Forças propulsoras Revolução Industrial 
Tecnologia da 

informação 

Nova onda de 

tecnologia 

Como as empresas 

veem o mercado 

Compradores de 

massa, com 

necessidades físicas 

Consumidor 

inteligente, dotado de 

coração e mente 

Ser humano pleno, 

com coração, mente e 

espírito 

Conceito de 

Marketing 

Desenvolvimento de 

produto 
Diferenciação Valores 

Diretrizes de 

marketing da 

empresa 

Especificação do 

produto 

Posicionamento do 

produto e da empresa 

Missão, visão e 

valores da empresa 

Proposição de valor Funcional 
Funcional e 

emocional 

Funcional, emocional 

e espiritual 

Interação com 

consumidores 

Transação do tipo um-

para-um 

Relacionamento um-

para-um 

Colaboração um-

para-muitos 

    Fonte: Kotler et al. (2010, p. 6). 

 

Atualmente é possível perceber novas estratégias de marketing utilizadas pelas 

empresas que acompanharam o processo de transição do marketing e estão conectadas as 

mídias sociais, principalmente ao Twitter. 

  

O Twitter @ClaroRonaldo 

O Twitter é uma plataforma das mídias sociais que se expandiu de forma 

significativa nos últimos anos, afiliando milhões de usuários em todo o mundo. 

Inicialmente era restrita a poucas pessoas, mas hoje engloba celebridades e pessoas de 

diferentes níveis sociais. 

Segundo Santaella e Lemos (2010), “o Twitter é um ambiente digital que possui 

uma dinâmica singular de interação social.” Isso quer dizer que tudo que é exposto no 

Twitter pode ter uma grande repercussão de forma viral e instantânea, em questão de 

segundos. Essa agilidade de comunicação facilita a troca de relacionamento entre empresa e 

cliente, criando oportunidades de gerar estratégias que agreguem valor à marca. 

Como afirma Seixas (2009), o Twitter é uma ferramenta que facilitou a 

comunicação e o relacionamento das empresas com os clientes.  

Seixas (2009, p. 45) afirma que: 

O Twitter foi o precursor, aquele que definiu o conceito, as novas 

possibilidades e a nova forma de irrigar o mundo com conteúdo. Permitiu 

que uma verdadeira legião de programas, sites e mash-ups pudessem 

proporcionar formas diferentes de publicar e interagir com a quantidade 

colossal de mini-conteúdos já disponível nesse pequeno, e crescente, 

universo. Já se percebe que ao redor dessa plataforma se forma uma 

economia própria, onde ela própria é o início e o fim, o meio e o objetivo. 
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De acordo com Santaella e Lemos (2010, p. 60), existem atores que podem valorizar 

socialmente uma marca, que as autoras denominam de colaboradores: 

São autores, que, ao se conectarem a um grupo social, geram valor para 

esse grupo, fazendo com que o grupo reconheça esse valor e, 

consequentemente, retribua esse valor através de reconhecimento, 

impactando positivamente na reputação do usuário/marca. 

 

Essa estratégia foi utilizada pela marca Claro, ao associar Ronaldo, reconhecido pela 

sociedade por sua trajetória vitoriosa no futebol, ao Twitter da operadora, o então 

@ClaroRonaldo.  

A operadora Claro Brasil traçou um plano de ação peculiar no Twitter, para pôr em 

prática estratégias de Marketing 3.0. No @claroRonaldo encontra-se tanto comentários da 

vida pessoal de Ronaldo, como também, sobre produtos e serviços do jogador. 

O jogador está  sempre interagindo com os seguidores, opinando e influenciando-os 

a participarem de campanhas e projetos promovidos pela Operadora. Invocando o 

relacionamento e promovendo o compartilhamento de ideias, ferramentas presentes no 

Marketing 3.0, em que a interação com os consumidores, de acordo com Kotler et al. 

(2010), é a colocação de “um para muitos”. 

No Twitter, os seguidores do @ClaroRonaldo, enaltecem a operadora, na pessoa do 

“fenômeno” Ronaldo: 

 

 

Figura 1 - Tweet realizado no dia 21 de Maio  

Fonte: https://twitter.com/ClaroRonaldo. 

 

Segundo Comm e Burge (2009, p. 29), “se você manobrar para desenvolver amigos 

no Twitter poderá descobrir que esses amigos o veem como primeira referência de consulta 

para os produtos e serviços de que precisam.” O seguidor @DavidLuiz_4, no Twitter 

acima, considera Ronaldo como um Irmão. Para os autores, essa atitude é muito importante 

para a operadora conseguir a confiança do consumidor/seguidor.  

O @ClaroRonaldo procura criar situações que convidam o seguidor a participar de 

outras plataformas sociais da operadora, interagindo com todas as mídias. 

 



 

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

 
 

 13 

 

Figura 2 - Tweet realizado no dia 15 de Junho  

Fonte: https://twitter.com/ClaroRonaldo. 

 

Na era do compartilhamento de informações, dos valores humanos, a era 3.0, como 

aborda Kotler et al. (2010), o grande diferencial do Twitter, de acordo com Santaella e 

Lemos (2010), é a integração com múltiplas redes, plataformas e funcionalidades através do 

uso de aplicativos e de mídias.   É isso que vem fazendo a operadora. 

 

 

Figura 3 - Tweet realizado no dia 12 de Junho 

Fonte: https://twitter.com/ClaroRonaldo. 

 

A empresa  ainda agrega valor social à marca, divulgando o seu interesse por 

questões ambientais, compartilhando temas como sustentabilidade, como mostra a Figura 4, 

a seguir.   

 

Figura 4 - Página do Twitter @ClarroRonaldo  

Fonte: https://twitter.com/ClaroRonaldo 
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Nesta imagem, o @ClaroRonaldo retweeta a seguinte frase de Navi Pillay: “Não 

existe desenvolvimento sustentável sem respeito aos direitos humanos”. Esta abordagem 

acompanha o discurso de Kotler et al. (2010, p. 06), no que se refere aos objetivos do 

Marketing na era 3.0: “Fazer do mundo, um lugar melhor”, relacionando à marca Claro as 

preocupações socioambientais. 

Por possuir um canal próprio de comunicação, em que a marca pode se relacionar 

imediatamente com o consumidor, a operadora se utiliza de várias estratégias de marketing 

que servem como modelo para empresas que precisam avançar, assim como o consumidor e 

o marketing evoluíram. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O marketing passou por três fases distintas, definidas por Kotler et al. (2010) de 

Marketing 1.0, Marketing 2.0 e Marketing 3.0, mudanças decorrentes da nova onda de 

tecnologia, que modificou o comportamento do consumidor e as estratégias de marketing 

das empresas. 

Nota-se que por meio das mídias sociais os consumidores se tornaram mais 

conectados e colaborativos, isto fez com que a operadora Claro Brasil utilizasse técnicas e 

estratégias diferenciadas e inovadoras dentro do Twitter, promovendo o aumento de fortes 

interações sociais entre empresa e consumidor, criando uma diversidade de formas de ação 

e comunicação. 

Hoje é possível perceber novas estratégias de marketing utilizadas pelas empresas 

que estão conectadas às mídias sociais, principalmente ao Twitter, como é o caso da 

@ClaroRonaldo, que hoje possui um relacionamento interativo com seus seguidores, 

agregando valores à empresa e fortificando a sua marca. 
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