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RESUMO 

 O Marketing Digital é uma importante ferramenta na estratégia de comunicação e 

de relacionamento das empresas com o mercado. Em muitas organizações, implantar essa 

ferramenta é ainda considerado um grande processo de inovação, principalmente para aquelas 

com menor estrutura. A internet trouxe grandes possibilidades e oportunidades, passando, 

assim, a ser um ambiente fundamental de interface entre quem demanda e quem 

atende. Analisou-se, neste estudo, de que forma o Marketing Digital pode se inserir na 

estratégia de comunicação e de relacionamento dos sindicatos empresariais da indústria com a 

sua base de filiados. Para abordar o assunto, o trabalho apresenta no referencial teórico o 

Marketing Digital e os tipos de marketing digital praticados atualmente, o relacionamento 

com clientes e o uso da comunicação digital, apresentando, também, o movimento sindical, a 

sua expansão e a estrutura sindical brasileira. Sendo assim, por meio de um estudo de casos 

múltiplos, foi realizada uma pesquisa de campo de caráter descritivo e com abordagem 

qualitativa. As unidades de análise e de observação são sindicatos empresariais filiados à 

Federação das Indústrias de Minas Gerais (FIEMG). Como instrumento de aferição, foi 

aplicado um questionário específico e estruturado para esta pesquisa, o qual foi respondido 

por representantes de 50 sindicatos. Os resultados revelaram que as instituições 

pesquisadas utilizam ferramentas de Marketing Digital, embora ainda pouco 

exploradas. Observou-se, também, que 32% dos sindicatos analisados ainda não possuem site 

institucional, e dos que o tem somente 33% fazem a sua atualização, porém de forma 

eventual. Em relação à estratégia de comunicação, 22% dos entrevistados não a consideram 

como efetiva e 24% não se consideram atuantes na forma de se comunicar. Outro ponto a 

destacar é que nas instituições pesquisadas os responsáveis pela comunicação nos sindicatos 

são os seus presidentes (10%), os coordenadores sindicais (64%) e 18% dos sindicatos 

pesquisados tem área de comunicação específica. Os sindicatos, como qualquer outro 

segmento, precisam divulgar as ações que realizam, principalmente quanto às informações de 

todas as suas conquistas para a sua base e na defesa de seus interesses. Nesse intuito, é 

necessário ter e implementar um planejamento estratégico, organizar ações no sentido de 

atrair novos associados e para manter os já conquistados. As ações de Marketing Digital são, 

na maioria das vezes, de baixo investimento e, portanto, passíveis de serem implantadas sem 

grandes dificuldades. Com essas ações, os sindicatos poderão criar relacionamentos 

duradouros com as empresas do setor, melhorar o ambiente de negócios, ampliar a 

competitividade das instituições vinculadas e fortalecer a sua imagem perante a sociedade. 



 
 

Assim, poderão obter sustentabilidade e perenidade, bem como proteção contra mudanças na 

legislação que possam causar ou sugerir a sua extinção. Evidenciou-se, também, a 

importância em investir em capacitação de conhecimento para os colaboradores sindicais em 

temas relacionados à comunicação e marketing, principalmente em relação às ferramentas de 

Marketing Digital. 

Palavras-chave: Sindicatos empresariais. Comunicação. Relacionamento e Marketing Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Digital marketing is an important tool in companies’ strategy of communication and 

relationship with the market. In many organizations, deploying this tool is still considered a 

great innovation process, especially for those with less structure. The internet has brought 

great possibilities and opportunities becoming a fundamental environment of interface 

between those who demand and those who supply. In this study, it was analyzed how Digital 

Marketing can be inserted in the industrial business unions’ strategy of communication and 

relationship with their affiliate base. To address the subject, the paper presents, in the 

theoretical reference, the Digital Marketing and types of digital marketing currently practiced, 

the relationship with customers and the use of digital communication. It also presents the 

trade union movement, its expansion and the Brazilian union structure. Thus, through a 

multiple case study, a field research of descriptive character and qualitative approach was 

carried out. The analysis and observation units are unions affiliated to the Federation of 

Industries of Minas Gerais (FIEMG). As a benchmarking instrument, a specific and structured 

questionnaire, which was answered by representatives of 50 unions, was applied. It was also 

observed that 32% of the unions analyzed do not yet have an institutional site, and of those 

who do only 33% of them update it, but occasionally. Regarding the communication strategy, 

22% of those interviewed do not consider it effective and 24% do not consider themselves 

active in the way of communicating. Another point to highlight is that in the institutions 

surveyed the responsible ones for the communication in the unions are their presidents (10%), 

union coordinators (64%) and 18% of the unions surveyed have a specific area for 

communication. Unions, like any other segment, need to disclose the actions they take, 

especially as to the information of all their achievements to their base and in the defense of 

their interests. To that end, it is necessary to have and implement strategic planning, to 

organize actions to attract new members and to keep those who are already affiliated. The 

actions of Digital Marketing comprehend mostly low investment and, therefore, can be 

implemented without great difficulties. Through these actions, unions can create lasting 

relationships with industry players, improve business environment, increase the 

competitiveness of affiliated institutions, and strengthen their image in the eyes of the society. 

Hence, they can achieve continuity and sustainability, as well as protection against changes in 

legislation that may cause or suggest their extinction. It was also emphasized the importance 

of investing in training union employees on issues related to communication and marketing, 

especially in relation to Digital Marketing tools.  

Keywords: Business unions. Communication. Relationship and digital marketing. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os sindicatos empresariais são entidades importantes para o crescimento e o 

desenvolvimento dos setores que representam, uma vez que atuam na defesa de interesses e 

realizam negociações coletivas de trabalho, no intuito de deixar mais equilibrada a relação 

“trabalhador versus empregador”. A Constituição Federal de 1988, no Artigo 8o, incisos III e 

VI determina: “III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou 

individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; VI – é obrigatória 

a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho” (Brasil, 1988). 

Os sindicatos patronais, aqui também denominados sindicatos empresariais, são os 

representantes legais das empresas no âmbito dos governos federal, estadual e municipal. São 

regulamentados pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), nos artigos 511 e seguintes 

(Brasil, 2014), e regidos pelo Ministério do Trabalho. “O sindicato é o único órgão que tem, 

na vida jurídica e política deste século, personalidade e representatividade que o autorizam a 

falar em nome dos trabalhadores, seja qual for a modalidade de sindicalização” (Russomano, 

2000, p. 113). 

Esses sindicatos são também a base do sistema confederativo de representação da 

indústria (CNI, 2016b). A estrutura sindical patronal é mantida principalmente pela 

contribuição sindical, que é paga pelas empresas uma vez por ano sobre o capital social e 

distribuída entre os sindicatos patronais, o Ministério do Trabalho, e a Confederação e 

Federações das Indústrias. A distribuição desse recurso é feita a partir de rateio. Ao Ministério 

Trabalho cabem 20%, às Federações das Indústrias 15%, à Confederação Nacional da 

Indústria 5% e aos sindicatos 60% desse valor.  

Entre as funções mais importantes do sindicalismo empresarial estão a defesa de 

interesses de seus filiados2 e a negociação coletiva de trabalho. A defesa de interesses é, sem 

dúvida, uma das missões do sindicato e consiste em identificar oportunidades, avançar em 

propostas de melhorias empresariais, propor leis, acompanhar e impedir, em alguns casos, 

retrocessos na legislação que possam prejudicar a competitividade e a produtividade e até 

inviabilizar a sobrevivência das empresas.  Dessa forma, “quando o sindicato atua em nome 

 
2  Nota Explicativa 

 
 O conceito aplicado neste estudo para filiados é o mesmo para representados, ou seja, 
ambos os termos se referem ao grupo que faz parte de uma mesma categoria econômica, o qual está 
ligado a determinado sindicato não por opção, mas por determinação legal de representatividade. 
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da categoria, considerada globalmente, assume responsabilidades diretas com a totalidade dos 

trabalhadores do mesmo grupo ou categoria e em função dessas responsabilidades deve 

desenvolver sua atuação” (Russomano, 2000, p. 114). 

O número de sindicatos no Brasil, segundo o Ministério do Trabalho (Brasil, 2017a), é 

bastante elevado. São 16.491 sindicatos, sendo que no Reino Unido e na Argentina, essas 

instituições não passam de 200. Desse total, 5.251 são sindicatos empresariais e 11.240 

sindicatos que representam trabalhadores (http://www.gazetadopovo. 

com.br/opiniao/artigos/o-imposto-sindical-e-o-fim-da-sua-obrigatoriedade-4yfdd0pb 

9vhsn5ih95l1qstve). 

Pesquisa realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2016a), no período 

de setembro a outubro de 2016, nos sindicatos empresariais do país, ressaltou que 35% deles 

não têm planejamento estratégico e 25% não possuem algum tipo de planejamento financeiro. 

A referida pesquisa mostrou ainda predominância de chapa única no processo eleitoral dos 

sindicatos (97%). Entretanto, esse dado não indica ausência de renovação das diretorias, uma 

vez que em 73% dos casos a composição de chapa foi diferente da eleição anterior, sendo que 

o percentual de presidentes eleitos por três ou mais vezes para liderar os sindicatos foi de 

apenas 37% em 2016.  

Um grande problema a ser enfrentado pelos sindicatos é quanto à arrecadação de 

receita, pois poderão ocorrer grandes dificuldades diante da mudança da não obrigatoriedade 

no recolhimento da contribuição sindical, uma vez que o desconto e o recolhimento estão 

condicionados à autorização prévia e expressa dos contribuintes, conforme a alteração dos 

artigos 545, 578, 579 e 582 da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, modificada pela 

Lei 13.467/2017, que versa sobre a Reforma Trabalhista. Assim, para sobreviver, esse 

segmento deverá buscar outras fontes de receita.  

Outro grande desafio dos sindicatos empresariais deverá ser o de aperfeiçoar a 

comunicação e o relacionamento com a sua base de associados. Em 2015, a CNI realizou 

pesquisa nas indústrias, apurando que, entre aquelas que não são associadas a sindicatos, 60% 

não mantêm nenhum relacionamento com os sindicatos empresariais do setor, 64% não 

receberam nenhum tipo de comunicação dos sindicatos e 91% não receberam visita dos 

sindicatos nos 12 meses que antecederam a pesquisa. Este estudo também identificou 

necessidade de melhoria na atuação dos sindicatos no tocante às indústrias associadas, ao 

mostrar que 57% dessas indústrias não foram visitadas pelos sindicatos do setor em um ano e 

21% não receberam nenhuma comunicação dos sindicatos a que são associadas (CNI, 2015). 



16 
 

Importante esclarecer que indústrias associadas “são aquelas que se vinculam 

voluntariamente ao sindicato e pagam contribuição associativa ou mensalidade sindical”. As 

indústrias não associadas, também chamadas de filiadas ou representadas, “são aquelas 

empresas que pertencem à categoria econômica e ao território de atuação do sindicato, sendo 

por ele representadas, mas que de alguma forma não reconhecem a contribuição associativa” e, 

dessa forma, não pagam o devido tributo ao sindicato. (CNI, 2015 p. 11). 

A pesquisa da CNI acusou que entre “2014 e 2016 houve uma redução na quantidade 

de funcionários que trabalhavam nos sindicatos. Se em 2014, 45,1% tinham apenas um 

colaborador, enquanto 30,3% tinham entre dois e quatro, em 2016 esses percentuais são de 

40,1% e 27,8% respectivamente. Já os sindicatos sem colaboradores aumentaram de 16% em 

2014 para 25,9% em 2016” (CNI, 2014; 2016a). 

Para tratar o tema sob a ótica da receita com a arrecadação da contribuição sindical, o 

Ministério do Trabalho publicou em 2017, no Portal da Transparência, a arrecadação de todas 

as entidades sindicais do país. Os dados informam que em 2016, dos 138 sindicatos 

empresariais da indústria, 36% eram responsáveis por 90% da arrecadação sindical, o que 

significa que 47 sindicatos arrecadaram 90% dessas receitas (Brasil, 2017a). Pode-se concluir 

que 64 sindicatos representaram apenas 10% de todo o volume de recursos desse imposto 

arrecadado em 2016 (Brasil, 2017a). 

Conforme apresentado anteriormente, o desafio enfrentado pelos sindicatos é a 

comunicação com a base de filiados que estão localizados em diversas regiões do estado de 

Minas Gerais e que precisam receber as informações do sindicato de vínculo, de forma ágil e 

precisa. Assim, o fortalecimento sindical e o aumento do associativismo são questões 

importantes para a sobrevivência dessas instituições. Para isso, a busca pela melhoria no 

desempenho da gestão da informação deve entrar na pauta da alta direção dos sindicatos.  

O Sindicalismo perdeu a sua principal bandeira de movimento social — “a perspectiva 

de solidariedade” — e isso é uma das causas de sua decadência. O isolamento político e o seu 

fechamento corporativo são os motivos do seu enfraquecimento como força transformadora 

social (Giroletti 2007). 

A busca pela inovação e por melhorias na gestão são questões de grande relevância no 

cenário atual. O sindicato empresarial tem o papel de identificar os problemas legais no 

ambiente de negócios, lutar em favor do setor, defender os interesses da categoria, enviar 

propostas de projetos de lei ao Poder Legislativo para melhorias no setor e apresentar 

alternativas de soluções de problemas e conflitos. A adoção de boas práticas de gestão torna 
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sua governança mais transparente e moderna, fomentando o associativismo e fortalecendo o 

seu papel na defesa dos interesses das instituições vinculadas (CNI, 2016b).  

Dessa forma, a inovação na maneira de se comunicar com a base de filiados é uma 

questão crucial para os sindicatos, seja para melhorar o seu desempenho, ou para trabalhar a 

sua imagem na sociedade e aumentar as suas fontes de receita.  

Uma das ferramentas usadas nos dias atuais na comunicação com o mercado é o 

Marketing Digital e está ao alcance das empresas por ser de baixo investimento. Esse meio é 

muito ágil e possui diversas formas de mensurar resultados e de se obter e distribuir 

informações.  

O Marketing Digital foi escolhido como uma das maneiras de contribuir para melhorar 

a performance dos sindicatos na comunicação e relacionamento junto a sua base de filiados 

por ser aderente a esse tipo de organização.  A situação atual das entidades sindicais exige 

uma intensificação em ações de comunicação e a utilização do Marketing Digital é uma 

estratégia importante na forma de disseminar, sensibilizar e mobilizar as empresas. 

A partir dessa contextualização, apresenta-se a questão/problema: como o Marketing 

Digital poderia ajudar na estratégia de comunicação e relacionamento dos sindicatos 

empresariais da indústria com a sua base de filiados? 

1.1 Objetivos 

1.1.1 Objetivo Geral 

Analisar de que forma o Marketing Digital pode se inserir na estratégia de 

comunicação e relacionamento dos sindicatos empresariais da indústria com a sua base de 

filiados. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

a) Identificar as atuais estratégias de comunicação e relacionamento dos sindicatos 

com os seus filiados.  

b) Levantar quais são as ferramentas de Marketing Digital aplicadas na comunicação 

e no relacionamento dos sindicatos com os seus filiados. 

c) Avaliar a aderência das ferramentas utilizadas na percepção dos gestores dos 

sindicatos. 

d) Identificar a propensão dos sindicatos em utilizar o Marketing Digital como 

ferramenta de comunicação e relacionamento com o setor. 
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1.2 Justificativas para a realização da Pesquisa 

Como justificativa acadêmica, nota-se que o sindicalismo patronal é tema pouco 

abordado em estudos científicos. A pesquisadora realizou ampla pesquisa no site da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e no Google 

acadêmico, assim como na biblioteca da Fundação Pedro Leopoldo e não foram localizados 

estudos focados nos sindicatos empresariais da indústria. Assim, para a academia e o curso de 

Administração é importante realizar estudos em instituições tão relevantes como os sindicatos 

empresariais e que fazem um importante serviço na defesa dos setores econômicos e nas 

relações de trabalho.  

É de se observar também que há muito material bibliográfico sobre a visão de 

sindicato laboral e assuntos trabalhistas, bem como sobre Marketing Digital. Entretanto, tratar 

dessa ferramenta como estratégia de relacionamento e comunicação nos sindicatos 

empresariais parece ser inédito.  

Do ponto de vista profissional, observa-se que a maioria dos sindicatos empresariais 

apresenta desempenho aquém do que se poderia esperar, considerando-se serem organizações 

dirigidas por empresários na defesa de seus próprios interesses. Desse modo, buscar a 

inovação e a sustentabilidade dessas organizações é uma preocupação do “sistema indústria”.   

Espera-se, ainda, que os resultados obtidos neste estudo permitam que a FIEMG e a 

CNI possam direcionar recursos para projetos e programas que poderão melhorar, por meio 

do Marketing Digital, o desempenho dos sindicatos nos processos de comunicação e 

relacionamento junto às indústrias.  

1.3 Estrutura da Dissertação 

O presente estudo está dividido em cinco capítulos. No primeiro é apresentada a 

contextualização da pesquisa e a questão que a norteia, seus objetivos e as justificativas. No 

segundo capítulo relata-se o referencial teórico selecionado sobre os temas tratados e no 

terceiro descreve-se a metodologia que foi utilizada. No quarto capítulo registra-se os 

resultados da pesquisa e no quinto e último serão feitas as considerações finais. Seguem-se a 

partir daí os anexos e o apêndice. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Marketing Digital 

Segundo Kotler (2009, p. 159), em um conceito ampliado, marketing é “a arte de 

encontrar, conservar e cultivar os clientes lucrativos”. É fundamental a preservação dos 

clientes conquistados e a busca daqueles com potencial para novos vínculos.  

Monitorar o nível de satisfação dos clientes em relação aos produtos e serviços não é o 

bastante para a sua fidelização. É necessário também promover algo especial e cativante, além 

estimulá-los a fornecer sempre o feedback desse relacionamento para a empresa cujo produto 

foi contratado (Kotler, 2009). 

O autor pondera, ainda, que na era digital a venda aos clientes em potencial envolverá 

cada vez menos a visita presencial. Nas vendas através de meios digitais, uma das funções 

principais do computador é gerenciar o banco de dados dos clientes em potencial. O 

computador trouxe grandes vantagens para o marketing, pois permite armazenar todos os 

tipos de detalhes e de informações sobre os clientes, revolucionando o processo de vendas. 

Kendzerski (2009, p. 24) define marketing digital como “todas as ações planejadas 

pelas empresas visando ampliar os negócios de forma sustentada. ” As estratégias de 

marketing digital mais eficientes utilizadas pelas empresas nos dias atuais têm o propósito de:  

1) posicionar o site de forma eficiente nos mecanismos de busca;  

2) buscar ações de maneira a se relacionar com o público-alvo da empresa; 

3) criar campanha de comunicação digital; 

4) colocar a empresa com uma marca sólida no ambiente web;  

5) ampliar os negócios da empresa de modo a gerar negócios no mundo on-line ou   

    off-line. 

Sabe-se que, progressivamente, o computador tem sido usado como ferramenta de 

comunicação e marketing, o que resultou no marketing digital. Desde a década de 1990, as 

empresas estão se comunicando cada vez mais com os seus clientes por meio da internet que, 

como ferramenta de comunicação, passa a ser uma grande aliada para o alcance de segmentos 

de consumidores mais inovadores, os quais a usam e valorizam como veículo de informação, 

comunicação e construção de relacionamentos (Ogden & Crescitelli, 2007). 

O marketing digital começou a deixar de ser uma extensão das práticas tradicionais a 

partir da massificação dos mecanismos de busca trazidos pelo Google, empresa multinacional 

de serviços on-line e software dos Estados Unidos, criada em 1998 como resultado das 

investigações acadêmicas de dois alunos da Universidade de Stanford, os quais utilizaram o 
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princípio da economia da informação para agilizar o processo de compras, buscando dados 

sobre preços e produtos. Essa digitalização reduziu os custos com o tempo e o deslocamento 

para adquirir informações sobre determinado produto. Essa “busca” começou a ser comparada 

à “atenção” com o começo do processo transacional como mais um ponto de contato entre o 

anunciante e o consumidor. Assim, um computador em rede deu lugar a mais um meio de 

comunicação (Coutinho, 2014). 

O objetivo do marketing digital é usar o poder da rede mundial de computadores 

interconectados (word wide web) para realizar um novo tipo de comunicação e de 

relacionamento com os consumidores, o chamado marketing interativo, no qual o 

relacionamento é bidirecional, isto é, “o consumidor não é passivo, mas sim ativo ao longo do 

processo” (Ogden & Crescitelli, 2007, p. 101). 

Gabriel (2010) argumenta que o termo marketing digital muitas vezes é usado como a 

ferramenta que tem em sua estratégia um “componente digital” nos 4 Ps do marketing: 

produto, preço, promoção e praça. No entanto, a autora não considera adequadas essas 

afirmações por duas razões. A primeira é porque o digital é privilegiado em detrimento de 

outros meios como impressos e eletrônicos. A segunda, é porque a eletricidade e a energia de 

bateria estão por trás desse tipo de tecnologia. Assim, se temos o marketing digital há de se ter 

também o marketing eletrônico. 

A internet passa ter grande relevância ao ser usada como ferramenta para a 

comunicação integrada de marketing (CIM) e atingir os segmentos de clientes mais 

inovadores que a valorizam e a utilizam como forma de buscar informação, comunicação, 

expressão e construção de relacionamento. Para saber se o marketing digital deve fazer parte 

do mix do CIM, o planejador deve entender o que é a internet, conhecer as suas possibilidades, 

oportunidades, riscos, vantagens e desvantagens e saber como usá-la (Ogden, 2002, p. 89). 

Segundo Kotler (2009, p. 154), “a comunicação de marketing integrada (CMI) é 

responsável pela identificação de todos os pontos de contato nos quais o cliente pode 

encontrar a empresa, seus produtos e sua marca e cada contato com a marca veiculará 

uma mensagem boa, ruim ou indiferente”. 

Portanto, as empresas devem passar uma imagem positiva e consistente em todos os 

canais de comunicação. Para Kotler (2009), as empresas devem integrar as ferramentas de 

promoção aos 4 Ps, devendo se relacionar de modo a se complementarem.  

Ogden e Crescitelli (2007) defendem que o marketing digital tem vantagens em 

relação ao marketing tradicional, como por exemplo a agilidade da ferramenta. O marketing e 

a propaganda tradicionais exigem elevado investimento financeiro, portanto, o baixo custo se 
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traduz em vantagem. Nas formas múltiplas de mensuração, a internet tem flexibilidade para 

que seja avaliada determinada peça publicitária, mensurando receitas de vendas e do custo 

“por clique”. O marketing um a um é o tratamento diferenciado com base no perfil individual 

dos clientes, de acordo com as suas características e preferências. Por meio de diversas 

tecnologias é possível obter informações sobre os clientes à medida que usam a internet, uma 

vez que a distribuição irrestrita da informação não tem limitações temporais ou geográficas no 

acesso à internet e o número de usuários é crescente. 

Ao se decidir que o marketing digital fará parte do mix de comunicação da empresa, é 

importante traçar uma estratégia para saber usá-lo como ferramenta de comunicação. Definir 

objetivos, estratégias, táticas e meios de avaliação de resultados é fundamental. Algumas 

vantagens desse tipo de marketing em relação ao tradicional são: baixo custo, formas 

múltiplas de mensuração, informação sobre os clientes, distribuição irrestrita da informação, 

aumento no número de usuários e o marketing um a um (Ogden, 2002).  

Kotler (2009) propõe quatro princípios para as empresas obterem boa performance no 

mundo digital: 

a) Criar e gerenciar ativamente uma base de dados dos clientes. Os clientes estão 

cada vez mais escassos, portanto, é preciso obter o máximo possível de informações 

sobre eles e seus potenciais. Assim, um banco de dados de alta qualidade poderá 

trazer ótimos resultados e vantagem competitiva para as empresas, ajudando-as a 

classificar os seus clientes em grupos de demanda por serviços e a serem mais 

assertivas na divulgação e promoção de produtos. Uma base de dados de clientes 

permite que a definição do alvo da empresa seja mais positiva e eficiente. 

b) Desenvolver um conceito claro sobre como a empresa pode tirar proveito da 

internet. A empresa pode usar a internet para fazer pesquisas, oferecer informações, 

realizar cursos, foros de discussões, efetuar compras e vendas, possibilidades de 

troca ou leilões on-line. Ela deve fazer verificações sobre como utiliza a internet, 

refletindo depois sobre os usos desejáveis e adicionais que poderão ser adotados nos 

anos seguintes. “O site da empresa na internet deve ser interessante, relevante e 

atualizado para atrair visitas repetidas”. É importante considerar o uso de designs 

gráficos, áudios e vídeos atuais em suas páginas, além de ter notícias ou avisos 

importantes e oferecer ajuda que seja útil para os clientes. 

a) Colocar banner da empresa em sites afins. É importante as empresas levarem em 

conta os possíveis sites os quais os seus clientes-alvo tenham a possibilidade de 

acessar, inserindo neles banners com a sua publicidade. 
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b) Seja facilmente acessível e rápido na resposta aos contatos dos clientes. Os 

clientes têm alta expectativa sobre as respostas rápidas às dúvidas e reclamações 

enviadas. Criar um e-mail institucional para contato com os clientes e não ficar 

atento a dar repostas eficientes em tempo hábil pode ter um efeito contrário e criar 

uma imagem negativa da empresa. 

Na Tabela 1 são apresentados por Kotler (2009) o que muda no marketing na era 

digital e algumas diferenças entre a maneira que o marketing tradicional e o marketing no 

meio digital se comportam e principalmente como as organizações colocam em práticas essas 

ferramentas. 

Tabela 1 

Em que o marketing muda com o cibermarketing 

Atividade de 

Marketing 

Marketing Tradicional Cibermarketing 

Publicidade Elabora material impresso, 

vídeo ou áudio e utiliza 

veículo-padrão de mídia, como 

televisão, rádio, jornais e 

revistas. Em geral, somente a 

informação muito limitada 

pode ser veiculada. 

Elabora informação extensiva, 

alimenta o website da empresa e 

compra banners em outros sites. 

Serviço ao cliente Presta serviços cinco dias por 

semana, oito horas por dia, em 

uma loja ou por telefone, em 

resposta aos contatos do 

cliente; proporciona visitas no 

local para manutenção ou 

reparo. 

Presta serviços sete dias por 

semana, 24 horas por dia; envia 

soluções por telefone, fax ou e-

mail; possibilita bate-papos on-

line, repara problemas a 

distância por meio de 

diagnóstico eletrônico. 

Vendas Telefonemas ou visita a 

clientes atuais e potenciais e  

demonstrações do produto 

fisicamente ou mediante 

equipamento de projeção. 

Videoconferência com clientes 

em potencial e demonstrações 

do produto na tela do 

computador. 

Pesquisa de marketing Uso de entrevistas individuais, 

grupos de foco e sondagens por 

e-mail ou telefone. 

Uso de grupos para conversação, 

entrevistas e questionários por e-

mail. 
Fonte: Kotler, P. (2009). Marketing para o Século XXI - Como Criar, Conquistar e Dominar 

Mercados. São Paulo: Ediouro 
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2.1.1 Tipos de Marketing Digital 

Ogden e Crescitelli (2007) asseveram que existem vários tipos de marketing digital e 

que o importante é criar objetivos, estratégias e táticas para cada um. Os autores apresentam 

os seguintes tipos: 

Criação de um website – o site de uma empresa deve oferecer informações de 

conteúdo, vídeos, catálogos virtuais, serviços e demonstrações de produtos e/ou serviços. 

Com o intuito de criar relacionamentos com clientes, o seu desenvolvimento deve ser focado 

no público a que se destina. É importante que essa ferramenta capacite o cliente, ofereça 

informações, esteja sempre atualizada, interaja com os clientes e tenha mecanismo de 

recepção e resposta de mensagens e contatos dos interessados e clientes em potencial.  

Shopping centers virtuais – esse tipo de marketing é destinado a vender produtos pela 

internet, já que esses websites reúnem diversos vendedores, varejistas e empresas de vendas 

on-line, onde cada loja virtual apresenta produtos e serviços para os usuários da internet. 

E-mail marketing – é o correio eletrônico ou e-mail usado para transmitir mensagens 

de um computador para outro, por meio de rede de comunicação. Em vez do uso do correio 

convencional para o envio de cartas, memorandos, convites e outros documentos em papel, os 

interessados optam pelo meio eletrônico usando o e-mail. 

Microwebsite – são pequenos sites de marcas que aparecem como links em websites 

de conteúdo análogo. Permitem ao anunciante comunicar os benefícios do produto e buscar 

informações dos clientes sem custo. 

Banner – tipo de mensagem feita ao se colocar um cartazete em página website. Trata-

se de um link que ao ser clicado leva a um outro site ou microwebsite da empresa ou de 

alguma marca anunciante. 

Pop-up, pop-under e floater – pequenas telas que aparecem automaticamente ao 

acessar um website e trazem mensagens sobre a empresa ou determinado produto e/ou 

serviços. O pop-under é como um pop-up e mantém-se atrás de uma tela exibida, aparecendo 

somente quando ela é fechada. 

Sponsoring and advertising – é a associação entre uma marca e um website por meio 

de patrocínio, com o objetivo de associar o conteúdo apresentado ao patrocinador. 

Intersticial e supersticial – são anúncios que aparecem e preenchem o espaço de uma 

página web, bloqueando a visão e a navegação do usuário. Ambos surgem quando o usuário 

rola a página. 
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Web search marketing – são links patrocinados colocados em websites de buscas 

como Google, Yahoo!, etc. 

Para Kotler (2005), os quatro principais propulsores da nova economia são: 

digitalização e conectividade; desintermediação e reitermediação; customização e 

customerização; e a abrangência do setor. A nova economia está transformando as práticas de 

negócios da velha economia. Um bom engajamento das redes sociais nem sempre é medido 

pela quantidade de postagens. É necessário preocupar-se com a qualidade dos conteúdos que 

estão sendo divulgados.  

É preciso produzir conteúdo relevante e ter uma forma de avaliar e de monitorar os 

acessos, permitindo que a empresa enxergue como está sendo percebida pelos clientes, a partir 

dos comentários feitos nas redes sociais da empresa. É preciso estar atento a esses 

comentários, que podem ajudar a produzir conteúdo, uma vez que possibilitam compreender 

os interesses das pessoas por determinado tema.  

Scott (2008) sugere algumas formas de gerar conteúdo por intermédio das mídias para 

a internet e define também conteúdo de liderança de pensamento. Para esse autor, essas 

mídias podem ajudar a empresa a se estabelecer no mercado como uma líder de pensamento e 

são: 

White papers – é uma mídia usada para discussão e solução de problemas. Os white 

papers tiveram raízes na burocracia do governo e tornaram-se ferramentas usadas para 

mostrar inovações em produtos e serviços. São muito utilizados no marketing por 

profissionais e influenciadores para justificar a implementação de soluções. Um white paper é 

escrito para um público de negócios, define problemas, apresenta soluções e não tem intenção 

de promover um produto ou divulgar uma empresa. São gratuitos e é necessário que o usuário 

se cadastre para acessá-lo. 

E-books - é uma forma criativa e divertida de levar conhecimento útil aos 

consumidores. É um documento em formato portable document format (PDF), que apresenta 

um problema de mercado e identifica uma solução. O autor sugere um texto redigido em 

estilo leve e não denso como os white papers tradicionais. 

Newsletters via e-mail – são formas de divulgar uma série regular de conteúdo de 

liderança de pensamento, como temas concentrados em resolver problemas dos clientes uma 

vez por mês. É importante que essa mídia não seja focada em divulgar produtos e serviços das 

empresas. 
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Webinars – são seminários on-line que podem incluir áudio, vídeo, imagens gráficas, 

apresentações em slides, recurso muito usado por empresas de tecnologia como briefing de 

determinado problema que a tecnologia poderá solucionar. 

Wikis – “é um website colaborativo, cujo conteúdo pode ser editado por qualquer um 

que o acesse”. Esse website é criado com geração de conteúdo por determinada liderança de 

pensamento e por empresas que queiram ser percebidas como importantes players em 

determinado mercado. 

Relatórios de pesquisa tecnológica ou de opinião – são usados por empresas que 

realizam projetos, publicam os resultados e são importantes para o consumidor. O acesso é 

gratuito. 

Blog – é um website pessoal escrito por alguém que tem conhecimento específico em 

determinado assunto e quer divulgá-lo. É uma ferramenta também utilizada por empresas com 

o intuito de difundir a sua ideia de liderança de pensamento no mercado.  

Podcasts – constituem uma série contínua de downloads de áudio, disponíveis na web, 

mediante assinatura. 

Videocontent, vodcast e vlogs – são três nomes para uma mesma mídia. Trata-se de 

vídeos atualizados regularmente e é uma ferramenta de grande relevância para demonstrar a 

liderança de pensamento da empresa. 

Gabriel (2010, p. 121) mostra as plataformas digitais de páginas tais como sites, blogs, 

portais, etc. De acordo com a autora é importante entender as características de cada uma para 

elaborar estratégias de marketing digital que utilizam páginas para estabelecer presença em 

landing pages para e-mail marketing ou marketing de busca.  

Uma página digital na web é um documento em HyperText Markup Language (HTML) 

que pode incluir imagens. As páginas na web são interconectadas por hipertextos ou 

hyperlinks embutidos nelas. Cada página na web é especificada por sua uniform 

resource locator (URL)”, que significa seu endereço virtual. As páginas são 

hospedadas em servidores web e acessadas por meio do Hypertext Transfer Protocol 

(HTTP) (Gabriel, 2010, p. 121). 

Gabriel (2010) afirma ainda que algumas características estratégicas das páginas 

digitais estão no seu conteúdo e as classifica em cinco categorias, conforme listado abaixo, 

podendo cada uma delas consistir em uma página ou conter vários arquivos que são 

relacionados e interligados. 

Site: sua característica principal é a organização de conteúdos de maneira a serem 

encontrados facilmente. A essência da estrutura de um site está na arquitetura da informação, 
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ciência focada na organização de conteúdo. Dependendo da estratégia da empresa o site pode 

ser institucional, comercial, promocional ou até informacional. 

Minisites: são sites criados para conteúdos verticais. Geralmente tratam de forma 

detalhada um assunto específico e é informativo. Tendem a atrair um público específico. São 

usados como parte de um site ou de portais e podem ter um design diferenciado. 

Hotsite: são sites criados por tempo determinado, assim como os minisites. Os 

conteúdos são específicos e restritos. Geralmente são promocionais para lançamento de 

produtos, e têm um design diferenciado do site ou do portal. 

Portal: são sites focados em um público determinado e os seus conteúdos são verticais 

e específicos. No site os conteúdos são organizados de maneira a possibilitar a navegação em 

informações sobre determinado tema. Nos portais o conteúdo é feito para atender às 

necessidades de determinado público. Resumindo, o site organiza a informação de 

determinado conteúdo para ser facilmente encontrado e o portal é focado na criação de 

conteúdo para atender um público específico (Gabriel, 2010). 

Para a autora, as tecnologias mobile são usadas como ações de estratégias de 

marketing. A disseminação dessas tecnologias entre as pessoas ao redor do mundo transforma 

os dispositivos móveis em plataformas mais dominantes e promissoras no mundo dos 

negócios. As tecnologias mobile mais antigas e usadas nos dias de hoje como ações de 

marketing são o bluetooth e o serviço de mensagens curtas (SMS). Outras tecnologias que o 

mercado tem adotado são a identificação por radiofrequência (RFID), o sistema de 

posicionamento global (GPS), o mobile tagging, os aplicativos móveis e a mobile TV. 

A estratégia de comunicação nas redes sociais, seja por meio do Instagram, Facebook 

ou Twitter, difere das estratégias convencionais. Os espaços digitais devem mesclar objetivo 

de venda, prospecção e relacionamento, com o intuito de fortalecer a marca e principalmente 

divulgar conteúdos relevantes (Pescarini, 2016). 

O número de usuários das redes sociais no Brasil impressiona. Um representante do 

Facebook apresentou em palestra realizada no evento Campus Party Brasil 2016 os planos de 

expansão no país e mostrou os números de usuários. No Brasil, em 2016 havia 99 milhões de 

usuários ativos mensais, sendo 89 milhões de usuários móveis ativos mensais, ou seja, 8 em 

cada 10 brasileiros estavam conectados no Facebook e, à época, esses números não paravam 

de crescer. O Brasil, em 2016, ocupava o segundo lugar com mais usuários do Facebook e 

estava atrás apenas dos EUA (http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/01/facebook-

revela-dados-do-brasil-na-cpbr9-e-whatsapp-vira-zapzap.html). 
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Para Michaelidou, Siamagka e Christodoulides (2011) as redes sociais são conhecidas 

também pela comunicação gerada pelos usuários, tornando-se fontes de informação 

importantes, sendo que, nesse ambiente, o controle desses dados está com os clientes-usuários.  

As empresas têm que ter ferramentas e estratégias para se comunicarem com os seus 

público-alvos. Portanto, é imprescindível que tenham presença nas mídias sociais e, para isso, 

têm ampliado cada vez mais o seu espaço nesses ambientes.  No Facebook e Twitter, por 

exemplo, as empresas inserem links diretos para os seus sites corporativos e utilizam desse 

meio para criar vínculos com consumidores de sua marca. 

Da mesma forma, esses autores argumentam que assim como no marketing 

tradicional, esses novos meios digitais (canais de vídeo, rede social e ferramentas de busca) 

precisam de monitoramento e análise para verificar a sua efetividade e eficácia no alcance de 

resultados, principalmente no que se refere à presença da marca (empresarial/institucional) 

nessas mídias. 

2.1.2 Marketing de Serviços 

No marketing de serviços, esses podem ser considerados como “atos, ações e 

desempenho, são intangíveis e presentes em quaisquer ofertas comerciais, o que muda é o 

grau de prestação de serviços incluídos no objeto de comercialização” (Las Casas, 2012, p. 

284).   

Las Casas (2012, p. 285) cita a definição de marketing de serviços da Associação 

Americana de Marketing como “aquelas atividades, vantagens ou mesmo satisfações que são 

oferecidas à venda ou são proporcionadas em conexões com a venda de mercadorias”. Esse 

conceito é bem abrangente, pois inclui as satisfações oferecidas à venda. É um setor que tem 

dificuldade de separar a prestação de serviços do processo de fornecimento e o sistema de 

entrega.  

É importante diferenciar marketing de bens e de serviços. No marketing de serviços a 

relação de uma empresa com seu cliente recebe as mesmas influências das variáveis 

incontroláveis que a de bens. As empresas que atuam no setor devem mudar o seu composto 

de marketing de acordo com as alterações encontradas e nisso os setores de bens e serviços 

são semelhantes. As diferenças mais significativas estão na construção tática do composto de 

marketing. Na construção do produto, do preço, da promoção e distribuição, existem alguns 

diferenciais, além de os serviços terem outros elementos na hora da decisão tática. Outras 

variáveis dessa diferença são: a intangibilidade, inseparabilidade, perecibilidade e 
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heterogeneidade. Todas essas características requerem do marketing um tratamento distinto 

dos produtos tangíveis (Las Casas, 2012, p. 287) 

Todas as atividades de prestação de serviços podem se apresentar de forma 

diferenciada a partir dos tradicionais pês do composto de marketing. O marketing de serviços 

requer outros 4 Ps que se agregam a ele: a 

A organização poderá fazer a diferença por intermédio das pessoas, dos processos, dos 

procedimentos ou mesmo de acordo com o perfil da empresa. Para Las Casas (2012), no setor 

de serviços não há nada mais significativo do que se diferenciar pela qualidade dos serviços 

prestados, porém se torna uma diferença de fato quando no mercado não existir uma prestação 

de serviços adequada e satisfatória (Las Casas, 2012). 

Kotler (2005, p. 35) opina que, “para o marketing de relacionamento com cliente, o 

principal propulsor de lucratividade da empresa é o valor agregado à sua base de clientes”. O 

autor também afirma que, no que se refere aos clientes, a empresa aumenta a sua base de 

contatos a partir do momento em que reduz a taxa de perda desses, aumenta o período de 

relacionamento com os clientes, eleva o potencial de receita e o lucro de seus clientes e 

transforma os de baixo custo em rentáveis (Kotler, 2005). 

O marketing de relacionamento é definido por Ogden e Crescitelli (2007) como “o 

processo contínuo de identificação e criação de valores e compartilhamento de seus benefícios 

com clientes individuais, durante todo o tempo de vigência da parceria”. Afirma também que 

a “comunicação é parte inerente ao processo de relacionamento e que a essência do marketing 

de relacionamento é a abertura e manutenção de um canal de comunicação com os clientes”. 

O importante é destacar que a característica fundamental dessa modalidade de comunicação é 

o foco que se dá nos clientes identificados e ativos para que o relacionamento se justifique. 

Las Casas (2012, p. 25) define marketing de relacionamento como “todas as atividades 

de marketing destinadas a manter um cliente em situações de pós-venda”. O autor compara 

esse tipo de marketing à situação de relacionamento pessoal, sendo que o marketing 

tradicional é voltado para as transações comerciais e a manutenção da satisfação dos clientes. 

Segundo Las Casas (2012, p. 386), “as empresas devem procurar integrar todas as suas 

ações de comunicação de marketing, por meio da Comunicação Integrada de Marketing – 

CIM. Por definição, a CIM é um sistema de gerenciamento e integração de elementos de 

comunicação de marketing”. Todas as ações de venda, promoção, patrocínio e publicidade 

devem se comunicar com a mesma mensagem, que precisa ser transmitida de forma unificada. 
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2.1.3 Relacionamento com Clientes 

As empresas estão se tornando muito hábeis no relacionamento de marketing com 

clientes, bem como no marketing de banco de dados. O marketing de relacionamento com 

cliente (Customer Relationship Marketing – CRM) proporciona às empresas excelente 

atendimento ao cliente e em tempo real e desenvolve relacionamento com cada um de forma 

individualizada, usando informações obtidas em suas contas pessoais. Com base nessas 

informações, podem ser desenvolvidas promoções, serviços, mensagens e mídias 

customizadas para todos os tipos de clientes (Kotler, 2005). 

Para um bom marketing de relacionamento é importante que a empresa tenha um 

banco de dados atualizado e de qualidade, sendo necessário o desenvolvimento de plataforma 

de hardware e de software adequados.  

            A formação de banco de dados tem o intuito de transformar os dados em informações 

pertinentes que ajudem na tomada de decisões de marketing. Conhecendo os clientes, 

é possível saber as suas características, satisfações ou insatisfações com produtos e 

serviços. Assim, é possível organizar a empresa para atender aos desejos e satisfazer 

as necessidades desses clientes, gerenciar as informações e construir relacionamentos 

de longo prazo (Las Casas, 2012, p. 26). 

Como forma de aumentar as chances de manter e reter clientes, as empresas estão 

buscando cada vez mais técnicas de marketing de relacionamento. O foco é estabelecer a 

proximidade das empresas com os seus clientes, objetivando o feedback necessário, os 

relacionamentos duradouros e a fidelização desses. Uma forma de criar relacionamento de 

longo prazo com os clientes é o fornecimento de melhores serviços e que superem as 

expectativas iniciais dos clientes. Para tanto, é necessário o monitoramento da satisfação dos 

clientes como meio de avaliar o serviço oferecido (Hooley et al., 2011, p. 290). 

As empresas necessitam de profissionais capacitados na utilização de canais de 

informação e de comunicação de custos baixos para gerenciar o relacionamento com os 

clientes. “Uma das finalidades do uso de computadores é gerenciar o banco de dados dos 

clientes atuais e em potencial” (Kotler, 2009, p. 166). 

2.1.4 Customer Relationship Management  (CRM) 

O gerenciamento das relações com os clientes é a evolução da filosofia do marketing 

do relacionamento e é o conceito do Customer Relationship Management (CRM) segundo Las 

Casas (2012, p. 27). Essa filosofia se preocupa em “preservar os clientes por meio uma série 

de táticas mercadológicas que permitem conquistá-los e mantê-los”. O database marketing é 
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um sistema que de forma planejada coleta os dados dos clientes detalhadamente com o 

objetivo de conhecer os seus os hábitos de maneira que os produtos e serviços ofertados sejam 

mais adequados a esses clientes. Para o autor, o conceito de fidelização “surgiu com a 

constatação de um acirramento da concorrência e a necessidade de se manter a clientela fiel 

aos produtos e à marca de uma empresa. O CRM desenvolve todos esses aspectos” (Las Casas, 

2012, p. 27). 

A base do CRM é que a tecnologia deve, além de compilar dados, prestar serviços 

como telecomunicações e informática. Deve ser gerenciada de maneira a estabelecer 

condições de manutenção do relacionamento e ser disseminada por toda a empresa. Pode-se 

afirmar que o CRM é a combinação de marketing com tecnologia, além de incorporar a 

filosofia de outras atividades ligadas ao relacionamento, objetivando a criação de valor (Las 

Casas, 2012). 

Kotler (2009, p. 152) argumenta que: 

Os bancos de dados contêm muitas informações e vários grupos de clientes não seriam 

detectáveis sem uma análise técnica avançada. O banco de dados dos clientes é um 

local de armazenamento de informações, acessadas e selecionadas por meio de 

ferramentas matemáticas e estatística avançada.  

A partir dessas ferramentas é possível definir clientes-alvo e incrementar os níveis de 

respostas para esse público (Kotler, 2009). 

2.2 A Internet e a Informação 

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos financiou, em 1965, o 

desenvolvimento de uma rede de computadores que se tornou hoje a internet, uma rede 

mundial de computadores conectados. No início, a intenção foi ligar universidades e 

laboratórios de pesquisa militar, mas nos dias atuais existem milhões de computadores 

conectados por meio de sistemas de telecomunicações. Os dados e as informações são 

transmitidos via rede, codificados em linguagem Hypertext Markup Language (HTML), o que 

possibilita anexar uma frase, palavra, texto ou um link em uma página ou documento 

arquivado em determinado computador ou em qualquer outro que esteja ligado na internet. 

Essa linguagem padrão surgiu em 1989 e possibilitou a criação do word wide web (www), um 

serviço que usa a internet para facilitar a troca de informações, documentos e ideias entre os 

usuários conectados na rede. Desde a primeira década do século XXI já não se pode pensar no 

mundo sem a internet (Ogden & Crescitelli, 2007). 
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Em meados dos anos de 1980, houve uma explosão do uso de computadores 

domésticos e, com a possibilidade de computadores conectados em rede, estabelecia-se um 

novo canal de comunicação e relacionamento entre as empresas e os consumidores (Coutinho, 

2014).  

As novas tecnologias, como a internet, têm estimulado cada vez mais as empresas a 

utilizarem a comunicação direcionada para o diálogo com os clientes e outros públicos 

interessados (Kotler, 2005). 

As modalidades de comunicação que a internet possui como base de divulgação 

oferecem não só grandes oportunidades para as empresas, mas também ameaças, já que não se 

tem como controlar o conteúdo das mensagens que são veiculadas na rede. As informações 

circulam de forma livre entre as empresas, os clientes e a sociedade, de todas as formas e com 

conteúdos variados (Kotler, 2005). 

Scott (2008, p. 7) afirma que “a internet é diferente. Em vez da técnica de interrupção 

em mão única, o mercado virtual disponibiliza um conteúdo útil no exato momento em que o 

consumidor está precisando dele”. Nesse contexto, o autor faz comparação das velhas regras 

do marketing, em que o marketing de interrupção de mão única é uma mensagem de ontem. 

Para ele, a internet transformou essas regras e as empresas precisam aproveitar essa 

oportunidade e transformar o marketing nesse mercado de ideias que existe na imensidão da 

rede.  

A internet é um lugar onde é possível atender milhões de micromercados com 

mensagens precisas e no momento em que a demanda acontece. Se as empresas pensarem 

assim, a maneira de gerar conteúdo pode mudar significativamente, e os sites podem deixar de 

ser padronizados com mensagens direcionadas para o mercado de massa. Para isso, será 

necessário pensar em criar mini sites diferenciados com conteúdos customizados e 

direcionados para um público específico (Scott, 2008, p. 17). 

Conforme podemos observar na Figura 1 representa graficamente o fluxo de 

comunicação na internet. 
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                  Figura 1. Fluxo de comunicação na internet  
                      Fonte: Ogden, J. R., & Crescitelli E. (2007). Comunicação integrada de marketing: conceitos,                   

técnicas e  práticas (2. Ed). São Paulo: Pearson Prentice Hall 

 

Limeira (2007, p. 20) argumenta que o funcionamento da internet é baseado em 

computadores que estão interligados entre si e que são ligados a outro com mais potência. 

Esse é chamado de servidor, cuja principal função é interligar computadores que estão 

isolados, formando assim uma rede. Os servidores têm a finalidade de realizar diversos 

serviços, tais como fornecer informações e permitir acesso a banco de dados remoto e à 

internet. 

O computador que acessa a internet ou a rede da empresa por meio de um servidor é 

chamado cliente. Portanto, quando alguém se conecta a algum site ou banco de dados de outro 

computador o sistema de acesso é cliente e o que fornece a informação é o servidor. As 

diversas redes existentes são conectadas entre si por vários servidores. Isso amplia a 

comunicação entre computadores de diferentes redes. Assim, “a internet é a rede composta 

por todos esses servidores e a comunicação entre eles é realizada por meio de linhas de 

transmissão de vários tipos, como linha telefônica, cabos de televisão, linhas de fibra ótica, 

sinais de micro-ondas ou de satélite” (Limeira, 2007, p. 21). 

Ainda de acordo com Limeira (2007, p, 21): 

Além dos servidores, computadores e linhas de transmissão, a internet utiliza-se do 

backbone, que é uma estrutura de hardware e software conectada por linhas de 

transmissão de alta capacidade e velocidade e funciona como espinha dorsal de uma 

rede de comunicação, transportando os dados reunidos pelas redes menores que estão 

a ela conectados. 
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Assim, surge uma nova economia chamada de economia digital. A informação, em 

todas as suas formas, passou a ser informatizada, reduzida a bits, que são códigos binários 

formados por combinações dos números um e zero, armazenados nos computadores e que 

circulam de maneira muito rápida nas redes de computadores. Na velha economia, o fluxo de 

informações era gerado e repassado de forma física por meio de livros, mapas, revistas, cartas, 

relatórios, etc. (Limeira, 2007). 

No entendimento de Kotler (2005, p. 2), a transformação digital deixou ao alcance das 

pessoas uma série de novos recursos e trouxe para as empresas grandes oportunidades e novas 

ferramentas. Desta forma, as empresas podem operar com um canal promocional e ter acesso 

a novas informações com alcance global. Por meio de um ou mais sites na web as empresas 

podem mostrar seus produtos, serviços, sua história, seus valores, oportunidades de emprego e 

informações aos acionistas. Podem também coletar informações sobre seus clientes ou de 

outros em potencial, bem como de seus concorrentes (Kotler, 2005). 

Para Coutinho (2014, p. 226), o marketing digital era considerado o resultado do 

cruzamento de um banco de dados com o conteúdo de websites, para ser um comportamento 

de busca de milhões de pessoas que associavam os termos que procuravam ao conteúdo 

disponível em escala mundial e em tempo real.  

A digitalização das redes sociais transformou a web de um canal de distribuição de 

conteúdo e informação com a mesma lógica  “de um para muitos” dos antigos meios 

de comunicação de massa, em uma plataforma em que diversos integrantes do 

chamado “público” interagem uns com outros trocando informações, participando de 

projetos colaborativos e divulgando conteúdo. (Coutinho, 2014, pg. 227). 

O capital social de uma marca está na sua capacidade de mobilizar pessoas com 

interesses comuns e que trocam informações ligadas às atividades que a marca desenvolve no 

mercado. Coutinho (2014, p. 228) acredita que:  

A percepção de uma marca não está mais centrada na recepção do discurso que os 

anunciantes fazem sobre ela, ajudados pelos institutos de pesquisa e agências de 

publicidade. Agora, depende também da maneira como a marca se relaciona com os 

ambientes de interação digital. 

Para Coutinho (2014), essa interação digital com o seu conteúdo é uma conexão entre 

o mercado econômico, ligado a recursos financeiros, a troca de audiência e o mercado social, 

que tem maneiras tradicionais de construção de prestígio em uma rede social e que se mistura 

com a tecnologia digital. A “marca” e o “conteúdo” transformam-se em canais de troca de 

informações que ajudam a estabelecer as relações no ciberespaço. O marketing incorpora um 
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elemento novo nesse composto, o das trocas sociais que são geradas a partir do conteúdo 

digital. Importante destacar que levar informação nova para determinado grupo de pessoas 

gera prestígio, simpatia, credibilidade e retribuição, ou seja, valores relevantes nas trocas 

sociais. 

Para Gabriel (2011) há uma transição da internet da informação para a internet das 

coisas, que vem do inglês internet of things (iot). Na estratégia de marketing é preciso ser 

considerada toda a dimensão e a verdadeira revolução dessa nova rede no mundo dos 

negócios, onde gestão do relacionamento com o mercado teve um grande impacto. 

O objetivo dessa nova rede, a internet das coisas, tem o intuito de interagir e conectar 

os itens usados no cotidiano à rede mundial de computadores. Cada vez mais os objetos e 

serviços, como por exemplo: eletrodomésticos, transporte urbano, roupas, acesso à residência, 

bancos e ao trabalho estarão conectados à internet e aos smartphones. Os macro e 

microambientes estão em transformação. Um dos maiores problemas desse novo contexto 

para as empresas é estar nele de forma segura e precisa (Gabriel, 2011). 

Tenho notado que um grande complicador dessa nova conjuntura, é o fato de que o 

profissional de marketing normalmente não tem conhecimentos de tecnologia e o 

profissional de tecnologia não tem conhecimentos de marketing. Essa constatação 

justifica o enorme número de treinamentos, palestras, workshops, seminários, e 

cursos de estratégias digitais de curta duração surgidos nos últimos anos (Gabriel, 

2011 p.18). 

2.2.1 A Comunicação Digital 

Las Casas (2012) argumenta que uma empresa pode ter bons produtos, preço 

adequado e excelente sistema de distribuição, mas somente poderá obter sucesso rápido se 

tiver boa capacidade de comunicação. As empresas devem se preocupar com técnicas 

adequadas para atingir os consumidores e conhecer ferramentas mais indicadas para usar 

como meio de comunicação com mercado. A Figura 2 mostra o modelo de comunicação 

sugerido pelo autor (Las Casas, 2012, p. 377): 
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Figura 2. Modelo de comunicação 
Fonte: Hooley, G., Piercy, N. F., & Nicolaud, B. (2011). Estratégia de marketing e posicionamento 

           competitivo. (Tradução Luciane Pauleti e Sonia Midori, 4. ed., Cap. 14). São Paulo: Pearson, 

           Prentice Hall 

 

Como se percebe na Figura 2, o emissor é quem envia a mensagem e o receptor é 

quem a acolhe. No caso das empresas, o emissor é o responsável por fazer a comunicação 

com o mercado e os clientes e consumidores são os receptores. Para que uma mensagem seja 

entendida ou decodificada, o seu emissor deve ganhar a atenção dos receptores. A 

decodificação é a interpretação que esses receptores fazem da mensagem, a qual é enviada 

pelos veículos usados pela empresa, tais como vendedores, canais de relações-públicas, canais 

de televisão e jornais. Após o emissor obter a atenção almejada, deve despertar no receptor a 

necessidade do produto ofertado, dando ênfase e convencendo-o, de que, acaso algum 

problema aconteça posteriormente, haverá uma solução rápida, dando ao receptor segurança 

até que esse seja levado à decisão de compra.  

Las Casas (2012) sugere uma sequência da mnemônica denominada atenção, 

interesse, desejo e ação (AIDA). Esses princípios são usados por todos os comunicadores 

que querem ter resultados efetivos nos seus esforços, podendo ser aplicadas em todas as 

ferramentas de comunicação, tais como venda pessoal, promoção, propaganda, merchandising 

e relações públicas dependendo dos produtos e serviços. 

Outra etapa da comunicação é a codificação. Para um emissor transmitir uma 

mensagem de maneira efetiva, ele tem que codificá-la, e então definir quais os meios serão 

necessários para fazer a comunicação chegar ao receptor e em quais códigos essa mensagem 

será transmitida (Las Casas, 2012). 

O processo de comunicação completa-se quando o receptor da mensagem tiver todo o 

entendimento da mensagem recebida, sem distorção. É importante que o emissor receba o 

feedback, ou seja, o retorno do que foi comunicado (Las Casas, 2012). 
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Para falar de um processo de comunicação, Gabriel (2010) afirma que as “redes 

sociais são estruturas que existem desde a antiguidade e vêm se tornando mais abrangentes e 

complexas devido a evolução da tecnologia de comunicação e informação”. Para essa autora, 

as redes sociais referem-se a relacionamentos entre as pessoas e não a tecnologia e 

computadores. 

Os canais de comunicação existentes não ficaram imunes aos avanços da tecnologia, 

pois incorporaram a comunicação digital no dia a dia das pessoas. “Há um movimento de 

interação em diferentes níveis entre os conteúdos gerados pelo emissor/campo de produção e 

uma recepção/audiência que não é previsível nem controlada como seres autônomos como se 

imaginava há poucos anos” destaca Castro (2005 p.307).   

As mídias que antes estavam desconectadas agora dialogam e interagem entre si 

complementando informações e ampliando as possibilidades de sentido da mensagem, afirma 

Alto (2017), que também faz a citação de Avilés (2008) mostrando essa congruência das 

mídias. 

A princípio, a convergência digital possibilita uma melhor transmissão dos conteúdos 

informativos nos meios, assim como reforça e inova a sua imagem, com a utilização 

de plataformas que permitem chegar a uma audiência mais vasta. Numerosas empresas 

de comunicação estão integrando suas plataformas tecnológicas e, através de empresas 

associadas, estão promovendo interesses comuns e alianças estratégicas. Por exemplo, 

nos últimos anos, os meios audiovisuais estão se associando estrategicamente a 

empresas de telecomunicações, ou vice-versa, com o objetivo de lançar serviços 

digitais ou canais de televisão interativa. Desse modo, a convergência digital tende a 

configurar uma paisagem midiática e os meios tradicionais, antes concorrentes, são 

agora aliados. (Avilés, 2008, 47).  

Segundo Alto (2017) que cita Castro (2000), “a internet é a única mídia que pode 

combinar o poder da comunicação de massa de emitir uma mensagem e alcançar grande 

audiência com possibilidades de interação e Feedback”. Segundo esse autor “os pontos fortes 

desta nova modalidade de comunicação são interatividade, flexibilidade, monitoramento e a 

segmentação”. Portanto, entender essa ferramenta é fundamental para que se tenha efetividade 

e assertividade na comunicação.  

Castro (2009) em seu artigo argumenta ainda que “as tecnologias de informação e 

comunicação (TICs) estruturaram configurações robustas e acessíveis nas redes 

computacionais, permitindo um fluxo informacional jamais imaginado”. Essas novas 

tecnologias levaram as pessoas a produzir e a conduzir melhor as informações e, diante de 

tanta transformação, as empresas precisaram criar estratégias de comunicação usando as 
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novas ferramentas e a comunicação digital passou a ter uma grande influência no marketing. 

(Alto, 2017) 

As novas tecnologias mudaram a forma de as pessoas se relacionarem entre si e a 

noção de distância já não existe mais. O perto e o longe, a rapidez e a lentidão tomaram outra 

dimensão e esses conceitos não têm mais o mesmo sentido de algum tempo atrás, pois agora 

tudo parece mais próximo, conforme afirma Wolton (2010, p.15) 

“A revolução do século XXI não é a da informação, mas a da comunicação. Não é a da 

mensagem, mas a da relação. Não é da produção e distribuição da informação por 

meio de tecnologias sofisticadas, mas as das condições de sua aceitação ou de sua 

recusa por milhões de receptores, todos sempre diferentes e raramente em sintonia 

com os emissores. Os receptores, destinatários da informação, complicam a 

comunicação. A informação esbarra no rosto do outro. Sonha-se com a aldeia global, 

mas se tem a torre de babel” 

Para Wolton (2010) a internet, por mais relevante que seja para expressar a liberdade, 

não substitui as demais tecnologias e processos e não está livre de distorções e ruídos. Essa 

ambiguidade encontra na internet uma fonte incontestável de poder. O mais importante é 

salientar que a abertura de um espaço com informações interativas não tornou a comunicação 

pela internet a única forma de se comunicar. A exemplo, o autor cita o rádio e a televisão 

como canais que ainda ocupam espaço no cotidiano das pessoas.  

2.3 O Movimento Sindical  

A palavra sindicato tem origem latina: syndicus e, para alguns, designa o encarregado 

de tutelar o direito ou os interesses de uma sociedade. Outros dizem que vem do grego 

sundiké, que significa síndico, traduzido por justiça comunitária ou ideia de administração ou 

de atenção a uma comunidade (Arouca, 2009). 

A instituição sindical é muita antiga. Há registros dela no século XVI na Europa e, no 

Brasil, desde o início do século XIX. É regida por lei em quase todos os países ocidentais. 

Fruto de um sistema capitalista para caracterizar o trabalho do capital, torna-se necessária 

para defender o interesse de cada uma das partes – trabalhador e empregador (Lobos, 1985). 

O movimento sindical surgiu no Brasil no início da Primeira República, ainda no 

governo provisório de Deodoro da Fonseca e com 100 anos de atraso, se comparado à Europa. 

A Constituição o reconheceu em 1891. No período imperial, não havia esse tipo de 

movimento no país e o que dominava era o escravismo. O surgimento do sindicalismo 

brasileiro deu-se com as lutas no meio rural. O país era agrícola e grande parte da mão de obra 

empregada era de imigrantes que estavam submetidos a condições subumanas de trabalho. 
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Isso levou à pressão dos governos dos países de origem desses trabalhadores, que exigiram 

melhores condições de trabalho (Lobos, 1985).  

Toda a evolução do movimento sindical está ligada às mudanças políticas, sociais e 

econômicas ocorridas no Brasil. Assim, conforme avançava o país na industrialização e na 

urbanização, a organização dos trabalhadores acompanhava e se estruturava de maneira mais 

orgânica (Queiroz, Lambertucci, Santos, Giroletti, Passos, Arruda, et al., 2007). 

Boito (1991a) relata que o sindicalismo brasileiro atuou durante a ditadura (1964-1985) 

como um sindicalismo de governo, que exercia controle direto sobre sua gestão. A maioria 

dos dirigentes sindicais era formada por governistas e as eleições sindicais, as receitas e as 

despesas eram objeto de controle governamental. As reivindicações dos sindicalistas eram 

dependentes da política econômica da ditadura militar. Os salários e as condições de trabalho 

eram estabelecidos por decretos do governo. Uma das principais funções dos sindicatos era 

implantar e expandir-se em serviços assistenciais, o que convertia seu papel a uma espécie de 

“agências de previdência social”. 

O sindicalismo é um fenômeno de muitas faces, possui dimensões sociais, econômicas, 

políticas e jurídicas. É social porque tem essência associativa, busca sociabilidade, a 

solidariedade e a união de classes. É econômico porque tem relação direta com a dinâmica da 

economia a partir do momento em que trata de questões salariais, condições de trabalho, 

inflação e, de forma geral, da produtividade. A dimensão política é inerente ao cotidiano 

sindical na medida em que exista luta pelo poder, incluindo disputa e possibilidade de 

influenciar a história. Por fim, é jurídico, porque cuida das relações de trabalho, convenções, 

acordos e contratos de trabalho (Queiroz et al., 2007). 

Na década de 1980, todo o funcionamento e o papel do sindicalismo passaram por 

grandes transformações. Houve naquele momento um afrouxamento do controle que o 

governo exercia na gestão dos sindicatos. Foram muitas as correntes sindicais mais agressivas 

no plano da luta reivindicativa e de orientação não governistas que ascenderam no interior da 

estrutura sindical. Significativa parte dos sindicatos oficiais passou a ser usada para organizar 

a luta sindical dos trabalhadores (Queiroz et al., 2007). 

Todo esse processo de mudança teve alguns pontos relevantes: o ressurgimento das 

grandes greves em 1978-1980, a criação da Central Única dos Trabalhadores (CUT) em 1983. 

Em 1985, foi abolido pelo Ministério do Trabalho o estatuto-padrão e suspenso o controle 

direto das Delegacias Regionais do Trabalho (DRT) sobre as eleições dos sindicatos e deixada 

de lado a prática de depor. A título de exemplo, citam-se as diretorias sindicais que se 

opusessem à política econômica.  
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Por fim, a promulgação da Constituição de 1988 coroou todo o processo de 

liberalização ao colocar obstáculos, a despeito das contradições que existiam entre os diversos 

dispositivos constitucionais que tratavam das questões sindicais, à ingerência direta e 

pormenorizada do governo na gestão dos sindicatos oficiais (Boito, 1991b). 

2.3.1 A Expansão do Sindicalismo no Brasil 

Os sindicatos foram criados devido à necessidade de os trabalhadores assalariados se 

organizarem para a defesa dos seus interesses. Esse tipo de instituição constituiu-se com o 

objetivo de unir as classes trabalhadoras como um todo para o enfrentamento com o patronato 

(Silva, 1984). 

A abolição da escravatura, pela Lei Áurea em 13 de maio de 1888, foi um dos fatores 

que influenciaram de forma decisiva o conjunto de trabalhadores brasileiros. Em substituição 

aos trabalhadores africanos trazidos para o Brasil para laborar como escravos, imigrantes 

europeus passaram a fazer parte da mão de obra brasileira. Assim, no começo do século XX, 

instituíram-se as ligas operárias que buscavam melhores condições de trabalho. O primeiro 

instrumento normativo voltado para a regulação da atividade sindical foi o Decreto no 979, de 

6 de janeiro de 1903, revogado pelo Decreto no 23.611/33, que facultava aos trabalhadores da 

agricultura e da indústria rural de qualquer natureza organizar sindicatos para o estudo, 

custeio e defesa de seus interesses (artigo 1o) (Silva, 1984). 

Os anarquistas que chegaram como imigrantes ao Brasil transformaram associações 

em instituições de reivindicações, tendo na greve de 1917 o apogeu do movimento. O governo 

resolveu agir a partir da Lei de Expulsão datada de 1921. Em 1922, foi fundado o Partido 

Comunista do Brasil. Saíram os anarquistas e entraram as organizações sindicais de forma 

ideológica. Em 1930 iniciou-se a “Era Vargas”, marcada pela criação do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio, que tinha como missão cuidar das questões sociais que até 

aquele momento era caso de polícia, e pela promulgação da CLT de 1943 (Arouca, 2007). 

 A partir de 1930 verificou-se a expansão do sindicalismo no Brasil por meio de 

reivindicações ou por lutas de trabalhadores, mas sob iniciativa oficial, ligada às diretrizes do  

Estado. Entre 1930 e a Constituição de 1988 os sindicatos eram controlados pelo Estado, 

cumpriam ordens do governo e eram chamados sindicatos pelegos, conforme afirma 

Bortolotto (2001). 

Gonçalves (1984) afirmou que o conservadorismo da estrutura sindical se enriqueceu 

com a legislação que regulamentava as eleições nas entidades sindicais. Como as eleições 

para as confederações e federações aconteciam de forma indireta, qualquer renovação tinha 
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que partir dos sindicatos que compunham a base dessas organizações. Nas entidades sindicais, 

as eleições eram diretas, porém a legislação acabava por favorecer, por meio de mecanismos, 

a reeleição dos dirigentes que estavam no poder.  

A constância de reeleições dos líderes pode ser vista como indicativo importante de 

solidificação de burocracias nos sindicatos. Elas são maioria nos sindicatos com pouca 

importância econômica. Os dados sobre eleição nos sindicatos mostram as tendências 

renovadoras que estão presentes nos movimentos sindicais e a resistência a essa renovação. A 

tentativa de renovação, mesmo acontecendo em mudanças de pessoas e de política, não 

transbordou no movimento sindical, tão pouco para acabar com as tendências burocráticas que 

estão inoculadas pela estrutura e pela forma de eleição sindical. “Se os sindicatos puderem ir 

abandonando o Estado como fonte de sua legitimidade para ir buscá-la nas suas bases, entre 

os próprios sindicalizados, caminharão para a conquista da sua autonomia” (Gonçalves, 1984, 

p. 83). 

Nesse sentido, Alves (2002, p. 91) afirma que: “os sindicatos parecem incapazes de 

representar, não apenas em virtude de problemas burocrático-organizativos (ainda bastante 

verticalizados), mas principalmente político-ideológicos, o novo (e precário) mundo do 

trabalho que surge com a mundialização do capital”. 

As atividades burocráticas realizadas pelas entidades sindicais implicam estabilidade 

de seu dirigente. O pleno exercício dessa função muitas vezes abre a ele oportunidade de 

permanência em mandatos consecutivos à frente do sindicato (Pochmann, 2005). 

Alves (2002) argumenta em seu artigo que o grande desafio do sindicalismo neste 

século é recuperar o seu papel de ligação entre a luta de classes e o polo de contestação, sem 

deixar de cumprir sua função na defesa de interesses corporativos e econômicos: 

O maior desafio do sindicalismo no Brasil na virada para o século XXI é romper com 

o viés burocrático-corporativo, organizar e mobilizar um contingente maciço de jovens 

operários e operárias, empregados e empregadas e, inclusive, trabalhadores autônomos 

precarizados, explorados pelo capital. Em decorrência da crise do sindicalismo, que 

possui um componente estrutural (os limites do sindicalismo diante da nova lógica de 

acumulação capitalista), a capacidade de agitação sindical no sentido de sua inserção 

nas lutas sociais tornou-se bastante exígua (o próprio viés neocorporativo contribuiu 

para o seu isolamento relativo aos problemas prementes do mundo do trabalho) (Alves, 

2002, p. 91). 

Para os sindicatos, a contribuição sindical representa a maior fonte de receita e 

garantia de sobrevivência financeira, o que não é uma característica apenas dos sindicatos 
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pequenos, mas está presente também em entidades consideradas de categorias atuantes e 

importantes (Gonçalves, 1984). 

2.3.2 Estrutura Sindical Brasileira 

Para Boito (1991a) o elemento principal da estrutura sindical brasileira é a necessidade 

de reconhecimento oficial legal do sindicato pelo Estado. As demais relações que oficializam 

a subordinação dos sindicatos oficiais ao Estado dependem desse elemento de base. Para 

representar um segmento de trabalhadores e de setores econômicos, no caso do sindicato 

patronal, há a necessidade de se ter registro no Estado, a chamada carta sindical, que 

atualmente é concedida pelo Ministério do Trabalho. A importância de 

registro/reconhecimento permite que se fale de representação sindical outorgada pelo Estado. 

A representatividade ou força desse ou daquele sindicato se dará de forma variável tanto pelo 

reconhecimento oficial de uma categoria econômica ou classe de trabalhadores como pela 

penetração efetiva na sua base. Esse reconhecimento é fundamental para o pleno 

funcionamento e legitimidade de um sindicato.  

Existem na estrutura sindical os chamados “sindicatos de carimbo”, ou “sindicatos de 

gaveta”, tanto no âmbito dos trabalhadores quanto no dos patronais. São figuras muito 

comuns no sindicalismo de Estado, cujas existências, dado o número inexpressivo de 

associados e quase inexistência de luta reivindicativa, reduzem-se ao fato de possuírem 

somente uma carta oficial de registro sindical. E graças a essa carta passam por representantes 

legítimos de uma classe econômica e de trabalhadores, recolhendo dos fundos provenientes 

das contribuições sindicais compulsórias e, inclusive, estabelecendo acordos e convenções 

coletivas em nome de seus “representados” (Boito, 1991a).  

 A necessidade de reconhecimento oficial-legal do sindicato pelo Governo é elemento 

fundamental da sua estrutura e disso dependem todos os aspectos que o compõem. A sua 

estrutura compreende, além da representação sindical outorgada, a unicidade sindical, o que 

significa que determinado sindicato é único por força de lei. As contribuições sindicais  

obrigatórias e a tutela do Estado, particularmente a Justiça do Trabalho, sobre a atividade de 

reivindicação dos sindicatos pressupõem o reconhecimento legal dessas instituições (Boito, 

1991a) 

Para Alves (2002 p. 89): 

É um sintoma de crise do sindicalismo, que, diante da diminuição da eficácia de ação 

sindical e incapaz de ir além da esfera econômico-corporativa dada pela estrutura 

sindical brasileira de cariz verticalista, busca dar sentido à sua prática política, 

intervindo em instâncias da burocracia pública e estatal. 
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Para Gonçalves (1984), na arcaica organizacional sindical vigente, ainda é fácil 

encontrar sindicatos cujos dirigentes se perpetuam nos cargos, como se tivesse sido criada 

uma profissão, a de dirigente sindical. Tais pessoas não servem ao sindicato, mas dele se 

servem. O enquadramento sindical é tratado no capítulo II, artigo 570 da CLT, que estabelece 

o sistema de divisão dos sindicatos em categorias profissionais e econômicas definidas a partir 

do quadro de atividades, criado pela comissão de enquadramento sindical que é vinculada ao 

Mistério do Trabalho. Essa divisão em categorias limita a existência de um único sindicato em 

uma base territorial. 

Como pode ser observado na Figura 3, a estrutura sindical brasileira está organizada 

de maneira confederativa em três níveis de representação: o sindicato, na base; a federação, 

no nível intermediário; e a confederação, no ápice (CNI, 2014). 

 

Figura 3. O Sistema Confederativo 
Fonte: Confederação Nacional da Indústria. CNI. (2014). Contribuição sindical. Brasília: CNI 

 

A Confederação Nacional da Indústria - CNI (2014, p. 9) define sindicato como uma 

“entidade associativa que age de maneira coordenada em defesa de interesses profissionais e 

econômicos de empregados e empregadores em vários setores econômicos da sociedade”. 

Existem dois tipos de sindicatos: 

a) sindicatos de empregadores: representam as categorias econômicas, compostas por 

empresas que atuam em determinado segmento; 

b) sindicatos dos trabalhadores ou de profissão liberal: representam a categoria 

profissional e os que prestam serviços nesses setores ou ramos de atividades. 
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Para a criação de sindicatos é adotado o princípio da unicidade sindical, que 

regulamenta a existência de apenas um sindicato por categoria econômica na mesma base 

territorial que não pode ser menor do que um município (CNI, 2014). 

A federação é entidade sindical de grau superior, formada por no mínimo cinco 

sindicatos que representem um grupo de atividade ou profissão idêntica ou similar. A 

federação pode ser estadual, interestadual ou nacional (CNI, 2014). 

As confederações são entidades sindicais também de grau superior e de abrangência 

nacional, com sede na capital federal. É formada por no mínimo três federações que 

representam grupos de atividades similares, idênticas ou conexas (CNI, 2014). 

2.3.3 O Sistema Indústria 

O sistema confederativo de representação sindical da indústria compreende a CNI, as 

27 Federações das Indústrias Estaduais e do Distrito Federal e aproximadamente 1.300 

sindicatos empresariais, que juntos representam cerca de 700 mil estabelecimentos industriais, 

segundo a CNI (2014). 

Toda a lógica que compõe o sistema confederativo de representação da indústria segue 

as orientações da CLT para organizar por inteiro a estrutura sindical. O sistema indústria, 

conforme demonstrado na Figura 4, é a integração do sistema confederativo de representação 

industrial, do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), do Serviço Social da 

Indústria (SESI) e do Instituto Euvaldo Lodi (IEL). Essa integração acontece também no nível 

estadual com as federações. 

 

Figura 4. O Sistema Indústria 
Fonte: Confederação Nacional da Indústria. CNI. (2014). Contribuição sindical Perguntas e 

            Respostas. Brasília: CNI 
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Os sindicatos empresariais da indústria são entidades de base na hierarquia da 

representação industrial. Suas prerrogativas estão indicadas no artigo 513 da CLT. Os cerca 

de 1.300 sindicatos empresariais do setor industrial no Brasil estão distribuídos em 18 grupos 

econômicos, conforme a CLT, sendo eles (CNI, 2014): 

a) indústrias de alimentação; 

b) indústrias do vestuário; 

c) indústrias da construção e do mobiliário; 

d) indústrias urbanas; 

e) indústrias extrativas; 

f) indústrias de fiação e tecelagem; 

g) indústrias de artefatos de couro; 

h) indústrias de artefatos de borracha; 

i) indústrias de joalharia e lapidação de pedras preciosas; 

j) indústrias químicas e farmacêuticas; 

k) indústrias do papel, papelão e cortiça; 

l) indústrias gráficas; 

m) indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana; 

n) indústrias de instrumentos musicais e de brinquedos; 

o) indústrias cinematográficas; 

p) indústrias de beneficiamento; 

q) indústrias de artesanatos em geral; 

r) indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico. 

Uma das principais funções do sindicato empresarial, conforme previsto no artigo    8o, 

Inciso III da Constituição Federal, e no artigo 513, alínea “a” da CLT, é a representação dos 

interesses do setor, entendida desde a identificação desses assuntos, e a sua disseminação para 

as empresas até a proposição de posicionamentos quanto à atuação no poder público (CNI, 

2014). É função também dos sindicatos exercer a representação do setor em processos 

judiciais na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE), além de celebrar 

convenções coletivas de trabalho. A Constituição Federal reconhece as convenções e acordos 

coletivos de trabalho (artigo 7o, Inciso XXVI) e estabelece a obrigatoriedade de participação 

dos sindicatos nas mesas de negociações. 

Atualmente, pela inércia de suas gestões, os sindicatos vivem a dificuldade de buscar e 

de se manterem associados, tendo assim a sua credibilidade abalada. Pochmann (2005) 
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argumenta que de 1987 a 1992 o surgimento de sindicatos patronais estava ligado àqueles 

com menor quantidade de associados, o que caracterizaria a possibilidade de baixa 

representatividade. 

Pochmann (2005, p. 114) afirma também que “a permanência de associados é 

garantida pelos serviços oferecidos pelo sindicato e não por sua capacidade de articulação e 

representação de interesses”. Portanto, a necessidade de buscar produtos e serviços inovadores 

deve ser uma constante, exigindo uma rígida estrutura de custos.  

A maneira pela qual esses sindicatos se comunicam com as empresas pode não ser 

efetiva, caso contrário as empresas entenderiam a relevância dos serviços prestados e 

possivelmente iriam se associar. “O desconhecimento do trabalhador em relação à atuação  

dessas entidades é a principal razão para a procura não ser maior” (Campos, 2017, recuperado 

de https://oglobo.globo.com/economia/com-mudanca-na-lei-pais-tera-reforma-sindical-

21622033).  

A estrutura básica dos sindicatos patronais do Brasil deixa evidente os traços gerais de 

diferenciação e descentralização. A estrutura sindical que regulamenta de forma vertical os 

grupos econômicos, contidos na CLT, se relaciona com outras instituições da sociedade civil, 

que também representam categorias econômicas e suas ações muitas vezes se sobrepõe. Existe 

uma linha tênue entre o papel dessas associações e do sindicato na defesa de interesse dos 

setores (Pochmann, 2005). 

Atualmente, por reforma de lei, conforme citado na introdução deste trabalho, o 

pagamento da contribuição sindical patronal e laboral deixou de ser obrigatório, passando a 

ser opcional e devido, desde que prévio e expressamente autorizado. As datas continuam as 

mesmas: trabalhadores (março), avulsos (abril) e patronais (janeiro). A contribuição sindical 

patronal tinha caráter tributário e compulsório e era destinada a todas as empresas, exceto 

àquelas que estavam no regime especial do Simples Nacional. Esse fato colocou o segmento 

em apreensão quanto à sua sobrevivência e qualidade por n 

Os sindicatos também enfrentam uma relativa baixa credibilidade na sua base, visto 

que os próprios empresários muitas vezes confundem o sindicato patronal com o dos 

trabalhadores. Esse fato também pode ser atribuído à pouca aproximação da instituição com 

os seus filiados. Para Inácio (2007), existe uma distância de tempo e espaço entre a base e os 

dirigentes sindicais, criada tanto por pontos geográficos como pelos mandatos sucessivos, 

regidos mais pelo status quo do que por questões ideológicas da ascensão da ação sindical. 

Essas circunstâncias se afastam das necessidades, das ideias e dos anseios das classes que 

representam. 
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Outro aspecto apresentado por Pochmann (2005) são as diferentes culturas regionais 

existentes em um país com dimensões gigantescas, deixando mais complicado o trabalho de 

defender os interesses dos setores pela própria estrutura sindical, seja ela municipal, 

intermunicipal, estadual ou até nacional. 

Diante dos fatores apresentados e do cenário em questão, é necessária uma grande 

mudança nos sindicatos. Após a reforma trabalhista que entrou em vigor em 11 de novembro 

de 2017, o tema sobre imposto sindical foi amplamente discutido pela sociedade e divulgado 

por todos os tipos de mídias. No site do jornal o Globo de 09 de agosto de 2017, uma 

reportagem feita por João Sorima Neto e Chico Prado afirmam que especialistas dizem que o 

fim do imposto sindical obrigará as entidades a “mostrar serviço” aos representados. Os 

sindicatos que  

conseguirem mais representatividade e melhores negociações tendem a atrair mais associados 

(recuperado de: https://oglobo.globo.com/economia/com-mudanca-na-lei-pais-tera-reforma-

sindical-21622033). 

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG, 2017) e a 

Confederação Nacional da Indústria (CNI, 2016b) investem constantemente no 

desenvolvimento dos sindicatos empresariais e de seus dirigentes, pois, além de constituírem 

a base de todo o sistema, os sindicatos são entidades que carecem de apoio. A CNI possui o 

Programa Desenvolvimento Associativo (PDA), que tem o objetivo de aprimorar a atuação 

dos sindicatos, fortalecer a sua relação com a indústria, com as federações estaduais e com a 

CNI, implementando ações estruturantes para aproximar o sindicato das empresas (CNI, 

2017). O PDA tem abordagem nos seguintes eixos de atuação: gestão, comunicação sindical, 

capacitação e formação dos líderes sindicais, relacionamento sindical, inteligência sindical e 

serviços sindicais. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo são descritos os procedimentos metodológicos escolhidos para o 

desenvolvimento desta pesquisa, a fim de se alcançar os objetivos propostos e as respostas 

para o problema analisado e apresentado neste estudo. 

Gil (2007, p. 17) define pesquisa como “procedimento racional e sistemático que tem 

como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. Uma pesquisa é 

feita quando não se tem informações suficientes para a obtenção das respostas ao problema 

apresentado, ou quando existe uma desordem nessas informações e não é possível relacioná-la 

ao problema em questão. 

3.1 Caracterização da Pesquisa  

Para fins deste estudo foi realizada pesquisa de campo de caráter descritivo e a coleta 

de dados teve abordagem qualitativa. O objeto de pesquisa foi considerado estudo de caso 

múltiplos, pois investiga sindicatos empresariais da indústria filiados à FIEMG. 

De acordo com Vergara (2000, p. 47): “a pesquisa descritiva expõe características de 

determinada população ou de determinado fenômeno. Pode também estabelecer correlações 

entre variáveis e definir sua natureza. Não se tem compromisso de explicar os fenômenos que 

descreve, embora sirva de base para tal explicação”. 

Gil (2007) concorda quando afirma que a finalidade desse tipo de pesquisa é descrever 

características de determinada população, ou fenômeno, ou estabelecimento de relações e 

variáveis. Um dos principais atributos desse tipo de pesquisa é a utilização de técnicas 

padronizadas de coleta de dados, como observação sistemática e questionário. Os tipos de 

informações que podem ser coletadas embasam o estudo a respeito de características de um 

grupo, como, por exemplo: sexo, idade, escolaridade, etc. 

Uma das características da pesquisa descritiva, segundo Rudio (2013), é que o 

pesquisador procura conhecer e interpretar a realidade sem interferir para mudá-la. Pode-se 

dizer também que descrever é narrar o que acontece. Assim, a pesquisa descritiva tem o 

objetivo de descobrir e observar os fenômenos, tentando descrevê-los, classificá-los e 

interpretá-los. O que se pretende é conhecer do objeto de estudo a natureza, a sua composição 

e os seus processos.  

As pesquisas descritivas bem como as exploratórias são as mais usadas pelos 

pesquisadores sociais, pois têm caráter prático e, por isso, são mais demandadas pelas 
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empresas, instituições de ensino e partidos políticos, frequentemente com a forma de 

levantamento (Gil 2009). 

Quanto à abordagem qualitativa da pesquisa, Godoy (1995) explica que o ambiente 

natural investigado é a fonte direta de dados e o pesquisador o seu instrumento principal. 

Esses estudos qualitativos têm como preocupação primordial a análise do mundo empírico em 

seu ambiente natural. “Nessa abordagem, valoriza-se o contato direto e prolongado do 

pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo estudada”. (Godoy, 1995 pg. 62) 

Essa autora também argumenta que os pesquisadores que utilizam esse tipo de 

abordagem estão mais preocupados com os procedimentos que a pesquisa adotou e não 

somente com os resultados obtidos. Ele usa sua própria pessoa como instrumento confiável de 

observação, análise e interpretação dos dados. Outra característica importante dos 

pesquisadores qualitativos é tentar entender os fenômenos a partir da perspectiva dos 

participantes.  

Para Godoy, os pesquisadores têm um papel de destaque pois “um fenômeno pode ser 

mais bem observado e compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte. O interesse 

desses investigadores está em verificar como determinado fenômeno se manifesta nas 

atividades, procedimentos e interações diárias” (Godoy, 1995, pg.62).  

Em função da natureza deste estudo, o enfoque qualitativo tornou-se o mais 

apropriado, pois, tratando-se um constructo de cunho descritivo, o que se pretende é o 

entendimento do fenômeno como um todo, na sua complexidade e não somente uma 

descrição quantitativa numérica de dados coletados.  

Na abordagem qualitativa é possível prevalecer a subjetividade, inerente ao processo 

de análise e avaliação das percepções dos entrevistados. Desta forma, é possível conseguir 

algum grau de profundidade no resultado apresentado do estudo, mesmo que seja no início do 

entendimento e construção do conhecimento. 

Quanto aos procedimentos, pode-se qualificar esta pesquisa como estudo de caso 

múltiplo, também chamado de coletivos, que segundo Gil (2009, p. 139) é “aquele cujo 

propósito é o de estudar características de uma população. Uma amostra de indivíduos é 

selecionada porque se acredita que, por meio deles, torna-se possível aprimorar o 

conhecimento acerca do universo a que pertencem”. 

É muito comum utilizar múltiplos casos em pesquisa desta natureza. As vantagens são 

que as evidências inseridas em diferentes contextos trazem qualidade à pesquisa. As 

desvantagens desse processo é requerer uma metodologia mais apurada e mais tempo para 
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coleta e análise dos resultados. Importante destacar que esse método exige replicar o mesmo 

instrumento de pesquisa em todos os casos. (Gil, 2009). 

Nesta pesquisa esse procedimento foi considerado aderente, uma vez que os sindicatos 

empresariais têm entre eles muita similaridade na essência do negócio, na governança e na 

estrutura física. Portanto, muita facilidade na replicabilidade de boas práticas em seus 

processos de mudança, principalmente no que tange à gestão do negócio sindical.  

3.2 Unidade de Análise e Observação 

O objeto de pesquisa deste estudo foram os sindicatos empresariais da indústria e 

filiados à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), em um universo de 

138 sindicatos. Foram excluídas sete instituições em razão de sua abrangência territorial ser 

nacional e sua sede localizar-se fora do Estado de Minas Gerais.  

A amostra para esta pesquisa, segundo a taxonomia de Vergara (2000), foi definida 

pelo critério da acessibilidade. Assim, definiu-se a abrangência deste estudo nos sindicatos 

que têm sede no estado de Minas Gerais e têm em sua estrutura no mínimo um colaborador, 

além do presidente e a sua diretoria. Esse colaborador, chamado de coordenador sindical, tem 

a responsabilidade de gerenciar o sindicato e, portanto, teria mais disponibilidade e 

conhecimento para responder o questionário da pesquisa. 

Em pesquisa da CNI realizada em 2016, cerca de 40% dos sindicatos contam com pelo 

menos um funcionário e 27% têm entre dois e quatro funcionários (CNI, 2015). Diante de tais 

dados, conclui-se que o universo a ser pesquisado envolveria os sindicatos que possuíssem 

pelo menos um coordenador. Também, resolveu-se que os sindicatos nacionais não seriam 

foco de pesquisa, pela amplitude de sua abrangência.  

O universo da amostra estudada abrangeu 88 sindicatos. A pesquisa contou com 

respostas de 50 questionários válidos. Esse número representa 57% do universo pesquisado, 

número considerado acima da expectativa da pesquisadora. Esse percentual de respostas 

traduziu a boa aceitação dos sindicatos quanto à importância da pesquisa, que foi respondida 

pelo coordenador sindical. 

O presente estudo analisou de que forma o marketing digital pode se inserir na 

estratégia de comunicação e relacionamento do sindicato com a sua base de filiados, sendo 

que o principal desafio foi conseguir que os sindicatos respondessem à pesquisa no prazo 

estipulado, de maneira voluntária e assertiva.  
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3.3 Instrumentos e Técnicas de Coleta de Dados 

A coleta de dados é a etapa na qual se busca obter informações da realidade, conforme 

o tipo de dados que se deseja obter. Existe uma variedade de instrumentos que podem ser 

usados e de maneiras diferentes. Os instrumentos mais eficazes são os que assinalam a 

presença ou ausência de um fenômeno, além de serem capazes de quantificá-lo, mostrando 

suas dimensões. (Rudio, 2013). 

Segundo Marconi e Lakatos (2010, p. 100), o “questionário é um instrumento de 

coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser respondidas 

por escrito e sem a presença do entrevistador”. Para Vergara (2000), a coleta de dados deve 

mostrar como são obtidos os dados necessários para a busca das respostas ao problema 

estudado. 

Nesta pesquisa, foi aplicado questionário específico, com um conjunto de questões 

escolhidas sobre os fatos os quais se pretendia estudar e mais fáceis de se obter, e que 

pudessem ser respondidas por um maior número de pessoas. Não houve necessidade de 

treinamento dos envolvidos e a pesquisadora não precisou estar presente na aplicação do 

questionário. Desta forma, o método de coleta de dados foi rápido e praticamente sem custos.  

 

A elaboração das perguntas desse questionário foi com base em instrumento similar 

que a Confederação Nacional da Indústria (CNI) aplica em pesquisas realizadas junto aos 

sindicatos de vínculo, cujo conteúdo está de acordo com a proposta de estudo desta pesquisa, 

como o uso das ferramentas do marketing digital. Como o objetivo do questionário é conhecer 

o entendimento dessas instituições sobre o tema, buscou-se ferramenta e método similar ao do 

CNI, entidade que foi essencial fonte de informações para a realização deste trabalho. 

 

Algumas limitações na aplicação do questionário são: o percentual de respostas que 

pode ser muito baixo, uma vez que no questionário retornado possa conter perguntas sem 

respostas; o desconhecimento das circunstâncias em que foram respondidas as questões; e a 

dificuldade no controle e verificação das respostas (Marconi e Lakatos, 2010). 

Foram realizadas perguntas fechadas, de múltipla escolha e abertas. As questões 

fechadas e de múltipla escolha, embora limitassem a resposta, facilitaram a tabulação e a 

análise dos dados obtidos, trazendo objetividade às respostas (Marconi e Lakatos, 2010) 

Para aplicação do questionário foi realizado um pré-teste e enviado por e-mail a cinco 

sindicatos a fim de que avaliassem a objetividade e a clareza das perguntas, para que fossem 
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eliminados possíveis equívocos de interpretação das questões, bem como sobre o tempo para 

respondê-las, além de ajustar o instrumento. Nessa etapa foram dados três dias para que os 

sindicatos respondessem as perguntas. Não houve mudanças no questionário, tendo ele sido 

bem avaliado e aprovado pelos cinco respondentes.  

O questionário foi elaborado no formulário do Google Docs, uma ferramenta de 

pesquisa disponível de forma gratuita na internet. A pesquisa teve 20 questões, sendo 18 de 

múltipla escolha e duas abertas. O prazo médio para responder as questões foi de cinco 

minutos. 

Para a coleta de dados foi enviado um e-mail específico e em nome do coordenador 

sindical, sensibilizando-o a contribuir com a pesquisa. A participação dos sindicatos no estudo 

foi resultado de uma adesão voluntária. 

A coleta de dados foi realizada no período de 20 a 30 de outubro de 2017. Faltando um 

dia para finalizar a entrega das respostas, a pesquisadora enviou uma mensagem por meio do 

aplicativo WhatsApp para o grupo de sindicatos envolvidos, agradecendo os colaboradores e 

alertando sobre o prazo final de resposta da pesquisa. 

Após a entrega das respostas, os dados recebidos foram tabulados, organizados em 

gráficos e feito um relatório descritivo dessas respostas de forma a facilitar a compreensão 

dos resultados da pesquisa.  

A pesquisadora recebeu cartas de incentivo da Confederação Nacional da Indústria 

(CNI), da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), dos Sindicatos: 

Sinpamig, Sindijoias, Sindicalçados e Sindibolsas, que expressaram a importância da pesquisa, 

além de terem demonstrado a satisfação em apoiar e contribuir com este estudo científico. 

Essas cartas estão nos Anexos deste documento.  

3.4 Síntese da Metodologia 

Para o embasamento desta pesquisa, conforme se observa na Tabela 2, foram 

selecionados autores da área do conhecimento nos temas  relacionados ao marketing digital, 

comunicação e relacionamento com clientes, os quais trouxeram uma visão estratégica 

importante para orientar os objetivos específicos deste estudo, enriquecendo sua análise, haja 

vista abordarem ideias atuais e consistentes, e, portanto, aderentes ao constructo.  
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Tabela 2 

Síntese da Metodologia 

 

Objetivos Específicos Autores Tipos de 

Pesquisa 

Instrumento 

Coleta de Dados 

Identificar as atuais 

estratégias de comunicação e 

relacionamento dos 

sindicatos com os seus 

filiados. 

 

Ogden e Crescitelli 

(2007) 

Kotler (2005) 

Scott (2008) 

Limeira (2007) 

Las Casas (2012) 

Pesquisa de 

campo 

Questionário de 

pesquisa 

Questões 4, 5, 6,    

e 7 

Levantar quais são as 

ferramentas de marketing 

digital, aplicadas na 

comunicação e no 

relacionamento dos 

sindicatos com os filiados. 

Ogden e Crescitelli 

(2007) 

Coutinho (2014)  

Ogden (2002) 

Kotler (2009) 

Pescarini (2016) 

Pesquisa de 

campo 

Questionário de 

pesquisa 

Questões 8, 9, 10   

e 11 

Avaliar a aderência das 

ferramentas utilizadas na 

percepção dos gestores dos 

sindicatos. 

Ogden e Crescitelli 

(2007) 

Gabriel (2010) 

Scott (2008) 

 

Pesquisa de 

campo 

Questionário de 

pesquisa 

Questões 12, 13, 

14, 15, 16 e 17 

Identificar a propensão dos 

sindicatos em utilizar o 

marketing digital como 

ferramenta de comunicação 

e relacionamento com o 

setor. 

Hooley et al. (2011) 

Kotler (2005) 

Las Casas (2012) 

Pesquisa de 

campo 

Questão 

aberta 

Questionário de 

pesquisa  

Questões 18, 19 

Questão aberta 20 

Fonte: elaborado pela autora 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

No quarto capítulo são apresentadas, discutidas e transcritas as constatações 

encontradas na pesquisa. 

4.1 Caracterização dos Sindicatos 

Esta etapa do estudo apresenta as informações coletadas dos sindicatos empresariais 

da indústria de Minas Gerais, participantes da pesquisa. Foram recebidos 50 questionários 

válidos respondidos pelos coordenadores sindicais. As primeiras três questões mostraram 

como são caracterizados os sindicatos quanto a sua atuação. 

A Figura 5 apresenta como os sindicatos empresariais da indústria estão representados 

de acordo com a sua abrangência territorial.  

 

Figura 5 – Abrangência territorial dos respondentes 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

Dos 50 respondentes, nota-se predominância dos sindicatos estaduais - 46% têm sua 

base territorial em todo o estado de Minas Gerais e 26% são intermunicipais, ou seja, os 

sindicatos representam empresas localizadas em mais de um município e 28% representam 

empresas em apenas um município. Observa-se a distância geográfica que os sindicados 

estaduais, com sede em Belo Horizonte, têm da sua base de representados, que estão 

espalhados por todo o estado deixando mais difícil a sua atuação. Os Sindicatos Municipais e 

Intermunicipais estão mais próximos fisicamente dos seus representados, o que facilita a sua 

atuação. Pochmann (2005) explica que as diferentes culturas regionais ganham força, 

deixando mais complicado o trabalho de defender os interesses dos setores pela própria 

estrutura sindical, seja ela municipal, intermunicipal, estadual ou até nacional. 

A Figura 6 mostra o tempo de fundação dos sindicatos, possibilitando uma análise de 

sua maturidade, enquanto representantes de um setor. 

 

 

Figura 6 – Tempo de existência dos sindicatos 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Pode-se observar que: 46% têm entre 20 e 40 anos, 36% têm acima de 40 anos, 12% 

têm entre 5 e 10 anos e 6% dos sindicatos têm menos de 5 anos de fundação. Percebe-se que 
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82% desses sindicatos são entidades maduras e consolidadas e já trabalha na defesa dos 

interesses dos seus setores há muitos anos e, desta forma, têm presença forte no cenário 

econômico mineiro. Pode-se inferir que atuaram fortemente na política econômica do estado, 

contribuindo para o desenvolvimento da economia de Minas Gerais, junto à Federação das 

Indústrias.  

A Figura 7 reporta às categorias econômicas baseadas no artigo 577 da CLT, fazendo 

perceber os setores industriais mais representativos no estado de Minas Gerais.  

 

Figura 7 – Categorias econômicas da indústria baseadas na CLT 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Dos respondentes, 29% são da indústria de alimentação; 22% de setores da indústria 

metalúrgica, mecânica e material elétrico; 20,4% dos setores de construção e mobiliário; 6% 

do setor de vestuário e 4% do setor gráfico. Juntos representam 81% dos setores produtivos 

do estado e os demais 19% estão distribuídos em diversos setores. Observa-se que, dos 

sindicatos respondentes, os setores de alimentação, metalurgia e mecânica são muito 

significativos, possuindo grande representatividade na política e governança, além de serem 

setores tradicionais no estado. 

Na Figura 8 pode-se perceber o resultado da pesquisa quanto à comunicação dos 

sindicatos com as empresas filiadas. 
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Figura 8 – Comunicação com o setor 
Fonte: dados da pesquisa 

 

A pesquisa revelou que dos 50 respondentes, 49% dos sindicatos costumam enviar 

informações para a sua rede de relacionamento diariamente, 30% enviam semanalmente, 18% 

ocasionalmente e um número muito baixo envia mensalmente ou não se comunica com a sua 

base de filiados. Las Casas (2012) argumenta que uma empresa pode ter bons produtos, preço 

adequado e excelente sistema de distribuição, mas somente poderá obter sucesso rápido se 

tiver boa capacidade de comunicação. 

A Figura 9 apresenta qual o tipo de informação o sindicato envia para os seus 

representados. As opções dadas para os entrevistados foram: notícias sobre o setor, 

informações econômicas, notas técnicas do setor, informações sobre negociação coletiva, 

mudanças na legislação, ações que o sindicato realiza, convites do sistema FIEMG para 
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eventos de interesse do setor, oportunidades, concurso de qualidade, clipping diário, eventos e 

palestras.  Ao responder a essa pergunta, os entrevistados apresentaram respostas múltiplas. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Tipos de informações que os sindicatos enviam à sua rede de  

                   relacionamento 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Um número significativo (92%) envia notícias sobre o setor, 68% envia informações 

econômicas, 46% notas técnicas, 74% informações sobre negociação coletiva, 78% sobre 

mudanças na legislação, 82% sobre ações que o sindicato realiza e 96% envia convites para 

eventos. É importante o sindicato buscar entender sobre o seu público e qual o tipo de 

informação ele espera do sindicato da sua categoria. Assim, esse segmento poderá contribuir 

principalmente no que diz respeito à melhoria da competitividade do setor. 

A Figura 10 retrata qual é o tipo de público-alvo que é o foco da comunicação e 

relacionamento do sindicato. As opções de respostas foram: indústrias filiadas, indústrias 

associadas, governo, imprensa, organizações não governamentais e instituições parceiras. 
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Figura 10 – Público-alvo da comunicação e relacionamento do sindicato 
Fonte: dados da pesquisa 

 

O resultado apresentou que o público-alvo dos sindicatos, em sua maioria (88%), são 

as indústrias associadas. Percebe-se que mais sindicatos passam a incluir como alvo de suas 

informações as indústrias não associadas (58%), ou seja, a maior parte da base de filiados 

recebe algum tipo de comunicação do sindicato e 50% das instituições parceiras também 

recebem. Outras instituições como o governo e a imprensa estão em menor número. Faz-se 

necessário buscar a razão de as não associadas não estarem ligadas aos sindicatos do seu 

segmento, sendo importante buscar proximidade para trazê-las para dentro do sindicato.  

Quanto mais associados um sindicato tem, mais forte o setor é. Pochmann (2005, p. 114) 

afirma também que “a permanência de associados é garantida pelos serviços oferecidos pelo 

sindicato e não por sua capacidade de articulação e representação de interesses”. Portanto, a 

necessidade de buscar produtos e serviços inovadores deve ser uma constante. 

Na Figura 11, foram identificados os responsáveis pela comunicação e relacionamento 

no sindicato. 
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Figura 11 – Responsável pela comunicação e relacionamento 
Fonte: dados da pesquisa 

 

A pesquisa demonstrou que, na maioria dos casos (64%), o coordenador sindical é o 

responsável pela comunicação e relacionamento do sindicato. Importante destacar e observar 

que: apenas 18% dos sindicatos possuem uma área de comunicação; em 10% dos sindicatos 

analisados o presidente é o responsável pela comunicação e relacionamento com o setor; e 8% 

delegam para a diretoria do sindicato essa competência. Também, foi observado claramente 

que toda a comunicação com o setor está em grande parte na responsabilidade de uma única 

pessoa e, na hipótese de essa pessoa não ter um perfil para atuar nessa função, podem ser 

comprometidos trabalhos e iniciativas importantes, uma vez que as empresas necessitam de 

profissionais capacitados na utilização de canais de informação e de comunicação, para 

gerenciar o relacionamento com os clientes. (Kotler, 2009). 

A Figura 12 demonstra as respostas dos entrevistados quanto à existência de site 

institucional do sindicato, já na fase de introdução do tema marketing digital, objeto desse 

estudo. 
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Figura 12 – Sindicatos que possuem site 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Mais da metade dos sindicatos (68%) possui um site. O número de sindicatos que 

ainda não o têm representam 32% dos respondentes da pesquisa. Esse é um ponto de atenção 

e preocupação para os sindicatos que ainda não possuem essa ferramenta, considerada básica 

para o marketing digital. A presença digital das organizações é uma questão extremamente 

estratégica, pois a internet oferece uma diversidade de ferramentas e plataformas disponíveis 

gratuitamente ou de baixo custo para a comunicação entre empresas e clientes.  

Na Figura 13 é apresentada a frequência na atualização dos sites dos sindicatos objetos 

de análise. 
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Figura 13 – Frequência de atualização do site 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Dos 34 sindicatos que possuem site, 27% o atualizam diariamente, 22% semanalmente 

e 16% mensalmente. São 33% aqueles que atualizam o site ocasionalmente ou não o 

atualizam. Significativa é a porcentagem de sindicatos que não têm o hábito de atualizar o seu 

site. Especialistas afirmam que as empresas devem atualizar o seu site constantemente para 

aumentarem as chances de conseguir mais links e engajamento com o seu conteúdo, bem 

como por diversos outros fatores que as ajudarão a subir suas posições na empresa de serviços 

online Google, tornando-as mais facilmente encontradas nos sites de busca. É importante que 

o site capacite os clientes, ofereça informações, esteja sempre atualizado e que interaja com 

esse público. 

 A Figura 14 demonstra quais são os canais de comunicação mais usados pelos 

sindicatos para enviar informações à sua base de representados,  
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Figura 14 – Canais de comunicação utilizados 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Os cinco principais canais de comunicação mais usados pelos respondentes são: e-mail 

(96%), e-mail marketing (52%), aplicativo para smartphone (84%) telefone (60%), site (50%) 

e (48%) boletim eletrônico. Outros são: jornal impresso, revistas, e redes sociais. Nota-se, 

assim, que os sindicatos utilizam como ferramenta de comunicação o marketing digital, 

possuindo presença nos meios digitais. 

A Figura 15 mostra quais são as redes sociais mais usadas pelos sindicatos na 

comunicação e relacionamento com a sua base de filiados. 
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Figura 15 – Redes sociais mais utilizadas 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Percebe-se que os sindicatos usam as redes sociais para se comunicarem com os seus 

filiados, sendo, entre elas, o aplicativo WhatsApp (80%), a mais utilizada. O Facebook é 

usado por 44% dos respondentes e outras redes sociais também como o Instagram (14%) e o 

Twiter (8%). Também é usado o site de compartilhamento de vídeos YouTube (10%). Nesse 

cenário, percebe-se que 18% não utilizam as redes sociais. Há muito espaço nesse tipo de 

mídia para os sindicatos investirem os seus recursos técnicos e de pessoas, porém é 

importante avaliar se as indústrias vinculadas usam esses tipos de ferramenta como forma de 

buscar informações pertinentes aos seus negócios. 

A Figura 16 mostra a autoavaliação feita pelos sindicatos quanto ao seu 

relacionamento com a base de filiados. 
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Figura 16 – Autoavaliação do relacionamento 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Dos sindicatos respondentes, 64% avaliaram o relacionamento com a base de filiados 

como sendo bom, apenas 22% consideraram ótimo e 14% consideraram como regular. 

Observa-se que os respondentes enxergam pontos de melhoria no que se refere ao 

relacionamento com a base de filiados. A forma de aumentar essa proximidade é ter o foco 

nos seus clientes, objetivando o feedback, relacionamentos duradouros e buscando a 

fidelização desses. Uma forma de criar relacionamento de longo prazo é o fornecimento de 

serviços em grau superior de qualidade, ou seja, superando as expectativas iniciais dos 

clientes. Para tanto, é necessário o monitoramento da satisfação das pessoas atendidas como 

meio para avaliar o serviço oferecido (Hooley et al., 2011). 

A Figura 17 apresenta a avaliação dos sindicatos quanto a sua estratégia de 

comunicação com a sua base de filiados. 
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Figura 17 – Avaliação da estratégia de comunicação 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Para 48% dos respondentes a estratégia de comunicação com a sua base de filiados é 

boa. O ponto a destacar é que 34% a têm como regular, apenas 16% acham que é ótima e 2% 

disseram ser ruim. Significativo é o número de sindicatos que percebem a necessidade de 

melhorarem a forma de comunicação. De acordo com Las Casas (2012), as empresas devem 

se preocupar em obter técnicas adequadas para buscar e atender os clientes e em conhecer 

ferramentas mais indicadas para usar como meio de comunicação com o mercado.  

Na Figura 18, apresenta-se a questão sobre a efetividade da comunicação com a base 

de filiados. 
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Figura 18 – Efetividade da comunicação 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Dos entrevistados, 77% consideraram efetiva a comunicação com a base de filiados e 

22% não. Na utilização de plataforma digital para se comunicar com as empresas deve-se 

levar em conta a agilidade, interatividade e conectividade. Os responsáveis pela comunicação 

devem ter a capacidade de estabelecer estratégias para potencializar o uso da internet e torná-

la efetiva, gerando resultados para os sindicatos. 

Na Figura 19 é demonstrada a percepção do sindicato quanto a sua atuação em relação 

à comunicação com os filiados.  
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Figura 19 – Atuação na comunicação 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Dos sindicatos, 76% eram atuantes na comunicação com os filiados, porém 24% não 

se consideraram atuantes na forma de se comunicar. É importante que os sindicatos criem 

mecanismos para mensurar, monitorar e acompanhar as ferramentas utilizadas na 

comunicação e no relacionamento com as indústrias. Os clientes estão cada vez mais 

exigentes e críticos em relação à atuação de seus representantes e, desta forma, os sindicatos 

precisam avaliar a sua atuação, devendo, se necessário, traçar novos rumos e novas estratégias 

para se tornarem mais atuantes nessa interação. 

A Figura 20 mostra os resultados sobre o feedback dos filiados aos sindicados quanto 

às informações enviadas. Nesta questão, também, foi solicitado que citassem o tipo de retorno 

recebido e foram explicitadas as respostas de todos os respondentes. A essa questão nem 

todos os sindicatos responderam. 
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Figura 20 – Feedback dos filiados 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Obteve-se que 71,4% dos sindicatos disseram receber retorno dos seus filiados e 

28,6% responderam que não. Quanto ao tipo de retorno que os clientes dão ao sindicato, 

somente 27 dos entrevistados responderam a essa questão, que foram de respostas abertas. 

Abaixo, seguem as falas dos respondentes, transcritas de modo a ilustrar o que os 

sindicatos recebem de feedback das indústrias.  

 Feedback positivo para diretores, eventos com o público-alvo sempre alcançados e 

ligações diárias sobre assuntos jurídicos, ambientais e tecnológicos, divulgados pelo 

sindicato. 

 Sempre transmitem feedback e se manifestam quanto à ação. 

 Mensagens de agradecimento ou de solicitação de esclarecimento sobre o assunto 

divulgado. 

 Quando é muito importante para eles. 
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 Interesse em participação em feiras, cursos e palestras. 

 Participação em feiras e eventos; envio de amostras para analisar os seus produtos; 

contam com a defesa do sindicato em secretarias de saúde; utilizam o capital 

intelectual da entidade para representar a indústria perante análises de contraprova 

ou verificação na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), Instituto 

Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) e outros. 

 Os retornos possibilitam ampliar a atuação do sindicato em assuntos específicos da 

empresa que faz o contato, fato muito comum em questões sobre legislação. 

 Participação em eventos, retornam os e-mails em forma de agradecimento. 

 Referente a cursos, treinamentos, palestras (opinam sobre o que acharam do evento). 

 Confirmação de recebimento, reclamações. 

 Retornos com justificativas, questionamentos, confirmações e outros. 

 Andamento de negociações com governos e convenções coletivas de trabalho. 

 “O retorno maior que temos são relacionados aos eventos que o sindicato promove, 

dos nossos parceiros e da FIEMG”. Na época de convenção coletiva de trabalho o 

retorno das empresas é bem significativo. 

 Ocasionalmente e quando de negociações coletivas. 

 Sobre alguns assuntos, entram em contato tentando obter mais informações. 

 Principalmente quando há realização de algum evento que interessa ao filiado. 

 Quando interessa, liga para obter mais informações. 

 Quando necessário, retornam para saber mais informações sobre cursos, palestras. 

Sabemos da abrangência das informações enviadas por intermédio da FIEMG, que 

posiciona quais as empresas participam das atividades divulgadas. 

 Sempre agradecem pelas informações recebidas. 

 Alguns respondem via WhatsApp (poucos, eu diria). 

 Eventuais contatos com nossa base de comunicação. 

 Pedem informações completas, enviam respostas que solicitamos, confirmam 

presenças em eventos, entre outros. 

 As empresas sempre retornam. 

 Inscrevendo e participando das ações que divulgamos. 

 Elogiam as matérias, sugerem matérias. 

 As missões técnicas. 

 Dois terços dos associados respondem aos e-mails ou WhatsApp. 
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Analisando as respostas acima, nota-se que há possibilidades e oportunidades para os 

sindicatos traçarem estratégias e objetivos de acordo com o feedback recebido das indústrias. 

Ficou evidente também o interesse no trabalho que o sindicato executa para o setor, podendo 

assim ser potencializado pelos responsáveis pela comunicação. 

A Figura 21 apresenta quais os canais de comunicação eram usados, no momento da 

pesquisa, pelas indústrias para dar retorno aos sindicatos. As opções para esta questão foram: 

telefone, e-mail, cartas, fale conosco do site, redes sociais e meu filiado não faz contato com o 

sindicato. 

 

Figura 21 – Canais de comunicação mais usados pelos filiados  
Fonte: dados da pesquisa 

 

Todos os sindicatos respondentes indicaram que os clientes entravam em contato por 

telefone (100%), por e-mail (94%), pelas redes sociais (30%) e 20% pelo site. Essas questões 

eram de múltiplas respostas. Observou-se o grande potencial que os sindicatos tinham para 

investir em marketing digital e principalmente em um site adequado, com informações, vídeos, 

catálogos virtuais, serviços ou demonstrações de produtos e/ou serviços, conteúdos, bem 

como mecanismos para criar relacionamentos com os clientes, com desenvolvimento focado 

no público a que se destina.  

 A Figura 22 demonstra a situação dos sindicatos quanto à estrutura para implantação 

de estratégia de marketing digital como ferramenta de comunicação e relacionamento. 
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Figura 22 – Estrutura para implantar o marketing digital 
Fonte: dados da pesquisa 

 

De acordo com 50 respondentes, metade possui estrutura em pessoal e equipamentos. 

A outra metade não tem estrutura mínima. Nesse aspecto, é importante salientar que o foco 

central é ter um responsável pela comunicação e informação capacitado, ter boa estrutura de 

informática, internet com boa velocidade de conexão, suporte adequado e acima de tudo 

desenvolver um bom plano de comunicação. 

A Figura 23 mostra o interesse dos sindicatos analisados em implantar ferramentas de 

marketing digital. 
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Figura 23 – Interesse em implantar o marketing digital. 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Se por um lado metade dos sindicatos não tem estrutura para implantar ferramentas de 

marketing digital, 78% têm interesse, mesmo não tendo condições para tal. Ressalta-se o alto 

índice de interesse dos respondentes para que o sindicato tenha uma comunicação efetiva e 

atuante e, principalmente, o uso dos meios digitais para o alcance de resultados. Este estudo já 

mostrou, também, o baixo custo para se investir em marketing digital. O que precisa ser feito 

é planejar as ações de forma estratégica para que haja aumento da presença digital dos 

sindicatos, o que pode ser realizado por meio da capacitação de pessoal e um plano de 

comunicação prático e simples. 

Na questão aberta e última do questionário, foi solicitado que os entrevistados 

citassem quais as ferramentas de marketing digital os sindicatos tinham interesse em 

implantar. Assim, seguem abaixo as 34 respostas que foram transcritas exatamente como os 

participantes disseram. 

 Implementar as mídias sociais com o intuito de tornar as informações, relevantes ao 

setor, mais ágeis. 
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 WhatsApp e Instagram. 

 Gostaríamos de produzir vídeos com infográficos sobre os benefícios dos nossos 

produtos relacionados a outros, por exemplo. Temos a ideia de bolar alguns 

pequenos vídeos com informações importantes para resolver questões que geram 

dúvidas e desconhecimento sobre o nosso setor. 

 Na verdade, o que acredito ser necessário é uma organização melhor do que já existe 

para que o trabalho de marketing seja mais eficiente. Já iniciamos essa organização, 

contudo, o principal, a meu ver, seria um trabalho de planejamento estratégico, que 

ainda não foi realizado pelos principais envolvidos com a entidade, que é a diretoria. 

 Boletim eletrônico e Instagram. 

 Ferramenta de divulgação de serviços para as novas indústrias e acompanhamento 

para esse público. 

 Necessário conhecer as opções para a avaliação da diretoria executiva. 

 Um site mais dinâmico, um jornal semanal. 

 Além de aprimorar os já usados, criar um site, vídeos.... 

 Esclarecendo sobre o nosso site: o sindicato possuía site, porém quando foi criado o 

arranjo produtivo local (APL) Metalmecânico, substituímos pelo site do APL, mas 

não está funcionando muito bem, não temos liberdade em colocá-lo no formato que 

o sindicato necessita. Seria interessante desenvolver site exclusivo para o sindicato, 

com a condição de treinamento para os funcionários que irão alimentá-lo. 

 Site. 

 Já implantamos (Facebook, WhatsApp e Instagram). 

 Está sendo estudada a plataforma mais adequada. 

 EMKT e Fanpage. 

 Boletim eletrônico. 

 YouTube e Instagram. 

 Site e rede sociais. 

 Ainda estamos estudando as melhores opções. 

 Todas. 

 Diversos tipos de mídias. 

 Um site atualizado todos os dias contendo as atividades que o sindicato realiza, suas 

reuniões, parcerias, projetos. 
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 Respondi sim na pergunta 19, porque não sei se utilizamos todas as ferramentas de 

marketing digital e estamos abertos a implementar outras que poderão contribuir 

para a melhoria da comunicação com os associados. 

 Temos implantado o Facebook, que desejamos incrementar. 

 Redes sociais tanto para Clipping como para movimentação e um portal para a 

mineração em Minas. 

 Site, Facebook, Instagram. 

 Site, aplicativo específico para o setor. 

 Landing pages, e-mail marketing, entre outros. 

 Boletim informativo eletrônico, YouTube para vídeos e outros. 

 Facebook, site mais dinâmico. 

 Facebook, Instagram, Twitter. 

 As que já usamos: site, WhatsApp, Facebook. 

 Landing pages. 

 Ainda em estudo. 

 Para esta citação necessito conhecer mais ferramentas além das tradicionais 

(WhatsApp, Facebook, e-mail). Como não há funcionário, o presidente realiza todas 

as funções e isso acarreta algumas dificuldades como, por exemplo, o tempo para 

um marketing mais moderno.  

De acordo com as respostas acima descritas, fica claro que os responsáveis pela 

comunicação têm um bom entendimento das ferramentas do marketing digital, mas é preciso 

alinhar junto aos líderes dos sindicatos a importância de ampliar a presença digital para gerar 

comunicação e relacionamento com um maior número possível de empresas da base. Este 

estudo procurou também evidenciar o longo alcance do marketing digital como estratégia de 

comunicação e relacionamento. O primeiro passo é desenvolver um site estruturado, com 

ferramentas pertinentes e nele produzir conteúdo relevante. A partir dos comentários feitos 

nas redes sociais da empresa, pode-se ter uma forma de avaliar e de monitorar a comunicação 

com os clientes e o seu feedback. É preciso estar atento a esses comentários, que podem 

ajudar a produzir conteúdo para o entendimento dos interesses das pessoas por determinado 

tema.  

Scott (2008) sugere algumas formas de gerar conteúdo por intermédio das mídias para 

a internet e define também conteúdo de liderança de pensamento. Para esse autor, essas 

ferramentas podem ajudar a empresa a se estabelecer no mercado como uma líder de 
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pensamento e isso é o que os sindicatos precisam: carregar a bandeira da defesa dos interesses 

do setor que representam. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O fim da obrigatoriedade do imposto sindical, previsto na reforma trabalhista e que 

entrou em vigor em novembro de 2017, provocará uma mudança significativa na atuação 

sindical a partir de 2018, visto que a receita com a contribuição sindical é uma importante 

fonte de arrecadação. Esse novo cenário sindical foi amplamente discutido pela sociedade e 

divulgado por todos os tipos de mídias, ainda repercutindo nos meios de comunicação no 

momento das conclusões desta pesquisa. Na reportagem dos jornalistas João Sorima Neto e 

Chico Prado, citada acima, especialistas diziam que o fim do imposto sindical obrigaria as 

entidades a “mostrar serviço” aos representados. Configurado esse cenário, os sindicatos que 

conseguirem mais representatividade e melhores negociações tendem a atrair mais associados. 

Assim, será importante ampliar as campanhas de marketing para aumentar o número de 

associados. Além disso, será relevante que os sindicatos, para serem reconhecidos, 

apresentem e divulguem as suas conquistas, principalmente na defesa de interesses dos 

setores. 

Diante desse quadro, observa-se o primeiro objetivo específico desta pesquisa que se 

refere à identificação das atuais estratégias de comunicação e relacionamento dos sindicatos 

com os seus filiados. No estudo realizado nos sindicatos verificou-se que há estratégia de 

comunicação entre os sindicatos e filiados e que significativo número envia informações de 

interesse para os setores vinculados com frequência muito boa (diária e semanalmente). Os 

tipos de informações mais enviados pelos sindicatos são notícias sobre o setor, informações 

econômicas, mudanças na legislação e ações do sindicato, o que mostra que mantêm o setor 

informado sobre assuntos relevantes e do interesse da indústria. 

As empresas que recebem informações são, em sua maioria, indústrias associadas, o 

que demonstra que, mesmo não havendo associação, os sindicatos têm preocupação em 

transmitir a informação para parte significativa da sua base de representados, além de 

manterem informadas também instituições parceiras.  

Uma constatação importante a que a pesquisa chegou foi que a comunicação do 

sindicato com o setor está concentrada no coordenador sindical, o que salienta a grande 

relevância desse profissional e o perfil proativo que deve ter. Um coordenador com pouca 
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experiência pode, inclusive, comprometer a imagem do sindicato, caso não entenda a 

importância e o papel dessa entidade no relacionamento com a sua base.  

Sobre isso, Las Casas (2012) argumenta que uma empresa pode ter bons produtos, 

preço adequado, excelente sistema de distribuição, mas somente poderá obter sucesso rápido 

se tiver boa capacidade de comunicação.  

Pode-se concluir, dessa forma, que mesmo que o colaborador não tenha um perfil em 

comunicação, existe uma oportunidade de investir em capacitação nessa área para esses 

profissionais, o que poderá alavancar os resultados do sindicato. Para Kotler (2009, p. 166), as 

empresas necessitam de profissionais capacitados na utilização de canais de informação e 

comunicação de custos baixos para gerenciar o relacionamento com os clientes. 

Com o objetivo de levantar as ferramentas de marketing digital aplicadas à 

comunicação e relacionamento, percebe-se que mais da metade dos respondentes possui um 

site, no entanto, a frequência da atualização é bem variada (diária e ocasionalmente) e há 

casos em que não existe atualização alguma. Há um ponto de atenção para 32% dos sindicatos 

que não possuem site, considerada uma ferramenta básica para as organizações nos dias atuais. 

É preciso que os seus dirigentes se sensibilizem no sentido de buscar ajuda para implantar 

essa ferramenta, uma vez que permite um maior atendimento aos clientes e contatos 

importantes.  

No vídeo sobre o livro “Marketing e Comunicação na Era Pós-Digital” do publicitário 

e especialista em comunicação e interatividade Walter Longo, disponível em 

<https://www.youtube.com/embed/5WzaJ8DYFlM >, o protagonista reforça que as empresas 

terão que operar em um ambiente mais digital, trabalhar em um sistema mais colaborativo, 

com menos estruturas hierárquicas e sem muitos entraves. As empresas terão que enxergar o 

mundo digital não só como simples ferramentas tecnológicas, mas como um novo ambiente 

de oportunidades ao seu negócio. Assim deve ser no relacionamento dos sindicatos com o seu 

público, onde a importância do marketing digital facilita a estratégia da comunicação e amplia 

a sua atuação. 

A FIEMG e a CNI disponibilizam, de forma gratuita, plataformas para que os 

sindicatos filiados possam hospedar os seus sites. Ogden e Crescitelli (2007) afirmam que o 

site de uma empresa deve oferecer informações, vídeos, catálogos virtuais, serviços ou 

demonstrações de produtos e/ou serviços, conteúdos, com o intuito de criar relacionamentos 

com os clientes.  

Ao desenvolver um site, o sindicato deve preocupar-se com o foco no público a que se 

destina, sendo importante que a ferramenta permita a capacitação e interação com o cliente, 

https://www.youtube.com/embed/5WzaJ8DYFlM
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ofereça informações pertinentes e seja dinâmica. A atualização de seus conteúdos deve ser 

frequente e, se possível, diária. 

Além do site, as ferramentas de marketing digital mais utilizadas pelos sindicatos 

analisados são: e-mail, o e-mail marketing e o boletim eletrônico, sendo que poucos usam as 

redes sociais. Essas ferramentas são de baixo custo, o que pode ser intensificado, já que não 

demandam grandes investimentos financeiros. Nota-se sobre as ferramentas existentes uma 

grande oportunidade de intensificar as ações de marketing digital, principalmente nas redes 

sociais, nos canais do YouTube, nos aplicativos para smartphones e nas transmissões 

simultâneas dos eventos realizados via web, pois ainda são pouco explorados. Instituições 

parceiras dos sindicatos, como a FIEMG e a CNI, podem investir muito nessa área para ajudar 

os sindicatos a melhorar o seu desempenho no uso dessas estratégias de comunicação.  

Outro ponto que merece destaque é que no questionário de pesquisa foi perguntado se 

os sindicatos usavam a ferramenta Customer Relationship Marketing-CRM. Dos 50 

respondentes, nenhum marcou essa opção como ferramenta de relacionamento com o 

associado. Na questão que trata de quais ferramentas o sindicato tem interesse de implantar, o 

CRM também não foi citado por sindicato algum. Sabendo que o CRM é uma das ferramentas 

para gerenciar o relacionamento com o cliente, é importante que os sindicatos comecem a 

pensar nesse tipo de solução. Pode-se concluir que, por ser um sistema que requer 

investimento financeiro, implementá-lo ainda não é uma estratégia dos sindicatos. Las Casas 

(2012) afirma que o gerenciamento do relacionamento é uma evolução da filosofia do 

marketing de relacionamento. Assim, é urgente que os sindicatos tenham conhecimento e 

condições para utilizar essa ferramenta. 

Quanto ao objetivo de avaliar a aderência das ferramentas digitais, mesmo explorando 

pouco esse tipo de mídia, alguns avaliam como ótimo e bom o relacionamento com os seus 

públicos, mas razoável número o considera regular, o que pode ter um lado positivo pela 

oportunidade de melhoria. Por outro lado, há de se preocupar com as acomodações e zona de 

conforto e quando se acredita que o status quo está bom e não precisa ser melhorado. 

Na identificação da propensão dos sindicatos em utilizar o marketing digital como 

ferramenta de comunicação e relacionamento com setor, 50% dos sindicatos respondentes não 

possui recursos de pessoas, equipamentos e financeiros, porém 78% deles têm interesse em 

implantar ferramentas de marketing digital. Pode-se concluir que as estratégias já utilizadas 

pelos sindicatos para se comunicarem utilizando o marketing digital são de baixo 

investimento. O que parece ser necessário é intensificar o uso dessas ferramentas e rever a 
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forma como a comunicação está sendo feita. Para tanto, é preciso investir em capacitação das 

pessoas para melhorar a forma e não os meios, pois os canais usados são efetivos. 

 

A situação atual das entidades sindicais requer a intensificação das ações de 

comunicação, utilização do marketing digital como ferramenta para disseminação, 

mobilização e sensibilização das empresas quanto ao papel fundamental dessas instituições e, 

principalmente, a elevação do nível de consciência política. Será importante também investir 

na formação dos dirigentes sindicais, bem como na capacitação dos colaboradores, neste 

estudo chamados de coordenadores sindicais, para que tenham visão estratégica da gestão 

sindical. Considera-se de total relevância investir fortemente na capacitação das competências 

para melhor comunicação e relacionamento com os clientes. Ressalta-se a necessária mudança 

de postura dos sindicatos – sair de uma posição passiva e reativa para uma posição proativa e 

agressiva na busca por associados. 

Os sindicatos, como qualquer outro tipo de organização, precisam divulgar, dar 

visibilidade às atividades que realizam, principalmente as conquistas na defesa de interesses 

nas diversas esferas do governo. Devem, também, evidenciar as vantagens de se associar, 

sendo necessário, para isso, planejar de forma estratégica, organizar ações para atrair novos 

associados e não se esquecer de manter os já conquistados. As ações de marketing digital são, 

na maioria das vezes, de baixo investimento e com a ajuda das novas tecnologias os sindicatos 

poderão criar relacionamentos duradouros com as empresas do setor, melhorar o ambiente de 

negócios, ampliar a competitividade das indústrias e fortalecer a imagem do sindicato perante 

a sociedade. Com isso, o sindicato obterá sustentabilidade financeira contribuindo para a sua 

perenidade. Agindo dessa forma, ficarão mais protegidos das mudanças na legislação que 

possam causar riscos à extinção dessas instituições.  

Diante dos resultados apresentados sobre a questão que norteou este estudo ficou claro 

e evidenciado que o marketing digital está inserido na estratégia de comunicação e 

relacionamento dos sindicatos empresariais, mas existem oportunidades para ser ampliado e 

principalmente intensificado. O marketing digital é completamente aderente a esse tipo de 

organização e poderá contribuir significativamente para promover ações mais assertivas e 

com possibilidades de mensuração de resultados, uma vez que conteúdo e relevância, se bem 

aplicados, são ferramentas poderosas e fundamentais para ampliar os negócios no mundo 

digital. 

5.1 Limitações da Pesquisa 
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Uma das limitações deste estudo foi a pouca disponibilidade de literatura acadêmica 

para embasar o referencial teórico quanto à elaboração do constructo e cenário do ambiente 

informacional e de comunicação dos sindicatos empresariais. Grande parte da literatura 

concentra-se em informações sobre sindicatos laborais, relações do capital e trabalho e 

negociações coletivas. Porém, essa escassez de material teórico motivou a análise e 

construção deste estudo.  

Outro aspecto limitante foi o pouco tempo e interesse dos pesquisados em responder 

os questionários, exigindo, neste trabalho, um tempo e dedicação maior na mobilização e 

sensibilização do público para responder as questões. Pode-se destacar também a diversidade 

do perfil dos participantes da pesquisa, sendo necessário elaborar e aplicar questões de fácil 

compreensão e sem um aprofundamento maior no tema, uma vez que os participantes tinham 

conhecimento diversificado ou pouco conhecimento sobre o tema marketing digital. 

5.2 Recomendações de Estudos  

Diante da análise dos aspectos observados nesta pesquisa, e, no intuito de se contribuir 

com a teoria organizacional, recomenda-se a investigação, com a consistência devida, dos 

temas abaixo: 

a) Compreender a visão das indústrias quanto ao papel e relevância dos sindicatos 

empresariais na defesa dos interesses do setor. 

b) Estimar o impacto do fim da obrigatoriedade da contribuição sindical na receita 

dos sindicatos empresariais, tanto dos sindicatos ligados à indústria quanto de 

outros setores econômicos como agricultura e comércio.  

c) Avaliar sindicatos empresariais de outros estados e de outros segmentos 

econômicos observando como se relacionam com a sua base territorial, 

possibilitando, assim, comparar comportamentos de diferentes públicos.  

d) Determinar a performance e o desempenho dos sindicatos empresariais e sua 

capacidade de gerar resultados sustentáveis. 

5.3 Contribuições Gerenciais 

No que tange às estratégias gerenciais, propõe-se, ainda, a elaboração de ações 

planejadas no que se refere à implantação do marketing digital como estratégia de 

comunicação e relacionamento. Independente de uma empresa querer ou não estar no mundo 

digital ela estará de alguma forma, uma vez que basta usar as ferramentas de busca da 
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internet, como por exemplo o Google e, ao inserir o nome de determinada empresa, o 

resultado virá sem que a essa tenha exposto a sua marca no ambiente online. Isto acontece 

porque os usuários da internet comentam, criticam, avaliam, usam os blogs e redes sociais, 

onde conteúdos diversos são veiculados e compartilhados, sendo que muitas instituições não 

têm controle sobre isso. Assim, como essa exposição se torna inevitável e involuntária, é 

preciso fazer com que aconteça de forma correta, monitorada e profissional, gerando uma 

imagem positiva e institucionalizada.  

Para tanto, é necessário que ações planejadas de forma estratégica sejam colocadas em 

prática e o marketing digital possa contribuir muito gerando bons resultados para as empresas 

de maneira geral, pois, conforme observado neste estudo é uma ferramenta de baixo custo e 

de grande amplitude para qualquer tipo de organização. 

Importante, também, que tenha uma pessoa na empresa habilitada no uso deste tipo de 

ferramenta e conhecedora dos meios informacionais adequados. Seja um profissional 

contratado da área de informática e gerência digital e relacional de conteúdos ou funcionário 

capacitado nas ferramentas digitais e programas de informática específicos, esta pessoa 

deverá ser o responsável por cuidar de toda a comunicação e relacionamento do sindicato. 

Ressalta-se que a empresa não precisa começar buscando todos os meios digitais disponíveis. 

Basta usar a ferramenta mais adequada, que monitore resultados e melhore a sua capacidade 

de relacionar-se com o seu público-alvo, para depois ampliar a sua presença digital em outras 

redes. A escolha certa de pessoas para esse tipo de trabalho pode evitar riscos, erros, 

exposição indesejada e indevida e outras atitudes negativas, gerando prejuízos à imagem da 

empresa. 

5.4 Impressão Final 

Este estudo procurou evidenciar o longo alcance que pode possibilitar o marketing 

digital como estratégia de comunicação e relacionamento para os sindicatos empresariais da 

indústria de Minas Gerais e a sua base de filiados. A estrutura nesse processo é a construção e 

desenvolvimento de um site, com conteúdo relevante e atrativo, que possa permitir a 

avaliação e monitoramento da atividade no meio digital, de forma a permitir que o sindicato 

enxergue como está sendo percebido pelos seus filiados e associados a partir dos comentários 

feitos no meio digital. É preciso estar atento a esses comentários, que podem ajudar a produzir 

conteúdo, uma vez que possibilitam entender os interesses das pessoas por determinado tema, 

suas necessidades e demandas.  
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Quanto a outros meios digitais, Scott (2008) sugere algumas formas de gerar conteúdo 

por intermédio das mídias para a internet e define também conteúdo de liderança de 

pensamento. Para esse autor, elas podem ajudar a empresa a se estabelecerem no mercado 

como uma líder de pensamento e isso é o que os sindicatos precisam reforçar a sua imagem 

como instituição legalmente constituída para defender os interesses da categoria. 

Para implantar o marketing digital no ambiente dos sindicatos empresariais, como já 

foi dito, é necessário criar um conjunto de ações planejadas e orientadas, com base nas teorias 

e estratégias do marketing, utilizando-se dos recursos tecnológicos e da internet que, quando 

aplicados, ajudarão a estreitar o relacionamento entre o sindicato e o filiado (empresa), 

melhorando a comunicação e interação para as mais diversas necessidades. 

Assim, com uma presença digital consolidada, os sindicatos poderão ter mais 

visibilidade junto ao mercado, gerar imagem positiva de suas ações e criar relacionamentos 

consistentes com as indústrias, ampliando a sua atuação, possibilitando maior oferta de 

serviços e minimizando ruídos e problemas próprios de uma interação inadequada e limitada. 
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APÊNDICE A  

Carta enviada aos sindicatos, por meio de mensagem eletrônica. 

 

Prezado (a) Coordenador (a), 

Sou Denise Fernandes Duarte, aluna do Mestrado em Administração Profissional da 

Fundação Pedro Leopoldo. Informo que o objeto de pesquisa do meu mestrado são os 

sindicatos patronais da indústria. O intuito do estudo é “analisar de que forma o marketing 

digital pode se inserir na estratégia de comunicação e relacionamento dos sindicatos 

empresariais da indústria com a sua base de filiados".   

Para tanto, gostaria de contar com a sua contribuição respondendo às perguntas do 

questionário abaixo, cujas respostas servirão de embasamento para a conclusão do estudo. 

Ressalto que os dados serão consolidados e não serão divulgados os nomes dos sindicatos e 

nem dos participantes. É um trabalho acadêmico. 

A participação do sindicato é imprescindível para a conclusão desta dissertação de 

mestrado!  

Desde já agradeço a voluntária contribuição de seu sindicato. 

Denise Fernandes Duarte 
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APÊNDICE B  

Instrumento de coleta de dados 

 

Questionário aplicado aos sindicatos empresariais da indústria do estado de Minas Gerais 

Tempo dado para as respostas: 5 minutos 

Data solicitada para entrega: 30/10/2017. 

1) O seu sindicato é: 

a) ( ) estadual 

b) ( ) intermunicipal 

c) ( ) municipal 

 

2) Quantos anos de fundação tem o seu sindicato? 

a) ( ) até 05 anos 

b) ( ) de 05 a 10 anos 

c) ( ) de 10 a 20 anos 

d) ( ) de 20 a 40 anos 

e) ( ) acima de 40 anos 

 

3) De qual grupo econômico, baseado no quadro anexo do artigo 577 da CLT, o seu sindicato 

faz parte? 

a)  ( ) Indústria de alimentação 

b) ( ) Indústria do vestuário 

c) ( ) Indústria da construção e do mobiliário 

d) ( ) Indústrias urbanas 

e) ( ) Indústrias extrativas 

f) ( ) Indústria de fiação e tecelagem 

g) ( ) Indústria de artefatos de couro 

h) ( ) Indústrias de artefatos de borracha 

i) ( ) Indústrias de joalharia e lapidação de pedras preciosas 

j) ( ) Indústrias químicas e farmacêuticas 

k) ( ) Indústrias do papel, papelão e cortiça 
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l) ( ) Indústrias gráficas 

m) ( ) Indústrias de vidros, cristais, espelhos, cerâmica de louça e porcelana 

n) ( ) Indústrias de instrumentos musicais e de brinquedos 

o) ( ) Indústrias cinematográficas 

p) ( ) Indústrias de beneficiamento 

q) ( ) Indústrias de artesanatos em geral 

r) ( ) Indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico 

 

4)  O seu sindicato envia informações de interesse do setor aos filiados? 

a) ( ) diariamente 

b) ( ) semanalmente 

c) ( ) mensalmente 

d) ( ) ocasionalmente 

e) ( ) não enviamos informações 

 

5)  Quais sãs os tipos de informações o seu sindicato envia para os filiados? Respostas 

múltiplas. 

a) ( ) notícias sobre o setor  

b) ( ) informações econômicas 

c) ( ) notas técnicas do setor 

d) ( ) informações sobre negociação coletiva 

e) ( ) mudanças na legislação 

f) ( ) ações que o sindicato realiza 

g) ( ) convites do sistema FIEMG  para eventos de  interesse do setor 

h) ( ) outros 

 

6) Qual é o público-alvo das informações? Respostas múltiplas. 

a) ( ) indústrias filiadas 

b) ( ) indústrias associadas 

c) ( ) governo 

d) ( ) imprensa 

e) ( ) organizações não governamentais 

f) ( ) instituições parceiras 

 

7) Quem é o responsável pela comunicação com os filiados? 
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a) ( ) presidente  

b) ( ) coordenador  

c) ( ) diretoria do sindicato 

d) ( ) o sindicato possui área de marketing, responsável pela comunicação 

 

8) O seu sindicato tem um site?  

a) ( ) sim   

b) ( ) não 

 

9) Caso possua, com que frequência ele é atualizado? 

a) ( ) diariamente 

b) ( ) semanalmente 

c) ( ) mensalmente 

d) ( ) ocasionalmente 

e) ( ) não costuma atualizar o site 

 

10) Quais são os meios de comunicação mais utilizados pelo sindicato para envio de 

informações de interesse do setor à sua base de relacionamento? Respostas múltiplas. 

a) ( ) e-mail 

b) ( ) e-mail marketing 

c) ( ) boletim eletrônico 

d) ( ) aplicativo para smartphone 

e) ( ) telefone 

f) ( ) carta 

g) ( ) boletim/jornal impresso 

h) ( ) revistas 

i) ( ) customer relationship marketing - CRM 

j) ( ) site 

k) ( ) redes sociais 

 

11) Quais redes sociais o seu sindicato utiliza? Respostas múltiplas. 

a) ( ) Facebook 

b) ( ) WhatsApp 

c) ( ) Twiter 

d) ( ) Instagram 
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e) ( ) Vídeos do YouTube 

f) ( ) O meu sindicato não usa redes sociais 

 

12) Como você avalia o seu relacionamento com os filiados? 

a) ( ) ótimo  

b) ( ) bom  

c) ( ) regular  

d) ( ) ruim 

e) ( ) não me relaciono com os filiados 

 

13) Como você avalia a sua estratégia de comunicação? 

a) ( ) ótima  

b) ( ) boa  

c) ( ) regular  

d) ( ) ruim 

e) ( ) não sei avaliar 

 

14) Você considera a sua estratégia de comunicação efetiva? 

a) ( ) sim 

b) ( ) não 

 

15) Você considera o seu sindicato atuante na comunicação com os filiados? 

a) ( ) sim 

b) ( ) não 

 

16) Os seus filiados dão algum retorno das informações que o sindicato envia? 

a) ( ) Sim. Qual o tipo de retorno? ______________ 

b) ( ) Não 

 

17) De que maneira os filiados entram em contato com o sindicato? Respostas múltiplas. 

a) ( ) telefone 

b) ( ) e-mail 

c) ( ) cartas 

d) ( ) pelo Fale Conosco do site 

e) ( ) redes sociais 

f) ( ) os filiados não fazem contato com o sindicato 
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18) O seu sindicato possui estrutura de pessoal, recursos financeiros e equipamentos de 

informática para implantar uma estratégia de marketing digital? 

a) ( ) sim 

b) ( ) não 

 

19) O seu sindicato tem interesse em implantar ferramentas de marketing digital? 

a) ( ) sim 

b) ( ) não 

 

20) Cite quais as ferramentas de marketing digital o seu sindicato tem interesse em implantar 

(questão aberta). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

ANEXOS -  Cartas recebidas da CNI, FIEMG e de sindicatos sobre a pesquisa científica 

desenvolvida junto a esses segmentos da indústria.  

 

Anexo A – Carta da CNI  
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Anexo B – Carta da FIEMG  
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Anexo C – Carta do Sindijoias -  
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Anexo D – Carta do Sindicalçados  
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Anexo E – Carta do Sinpamig  
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Anexo F – Carta do Sindibolsas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


