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RESUMO 

 

A eficiência na gestão de marca tem se tornado essencial para o sucesso das empresas na 

contemporaneidade e a comunicação serve de base para as grandes transformações. Com 

o surgimento da internet e a rapidez das trocas de informação, as marcas ficaram cada vez 

mais evidentes e, a partir da criação das redes sociais, surge a necessidade do diálogo 

direto entre a marca e seu público. Este artigo procura investigar o uso das redes sociais da 

empresa MRV Engenharia como forma de complemento ao estudo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde o início do século XXI, a marca tem se transformado no principal 

componente de uma organização. Vaccaro (2004) acredita que sua construção na 

internet está basicamente ligada à experiência. Por isso, observa-se cada vez mais 

a preocupação das organizações em adotar as novas estratégias de branding, 

procurando estar cada vez mais perto de seu público. De acordo com Klein (2000), 

entende-se como branding o processo de determinar e coordenar percepções, 

imagens e associações, pelas quais o consumidor se relaciona com uma empresa 

ou produto. É um termo inglês usado para definir todas as ações relacionadas aos 

processos de criação ou gestão de marcas (MARTINS, 2006). 

 Cada vez mais pode ser observada a interferência do consumidor na criação 

dos valores da marca. Eles deixam de consumir, para expor suas opiniões a respeito 

das marcas (CARDOSO, 2009). 

 Para Dimantas (2003), a relação do marketing tem sofrido alterações: 

 

O marketing está se voltando para uma relação de baixo para cima, e o 
consumidor passou a ser respeitado como a principal fonte de informação. 
O usuário fala na rede. Conhece a empresa tão bem quanto os funcionários, 
ou até melhor. (DIMANTAS, 2003, p.41). 

 

Nesse contexto, as marcas buscam estar próximas de seu público. Dessa 

forma, a delimitação do tema definido chegou ao problema de pesquisa para esse 

artigo: Como as empresas devem gerir suas marcas e adotar estratégias que 

permitam alcançar o sucesso em diferentes plataformas da internet?  

O presente artigo abordará diversos assuntos como marketing, comunicação 

e publicidade, internet e tecnologias digitais, redes sociais na internet, mídias sociais 

e o branding no contexto de redes sociais. Essas questões serão fundamentais para 

se chegar ao objetivo geral deste trabalho, que pretende identificar o branding na 

internet e as estratégias utilizadas pelas MRV Engenharia para alcançar o sucesso 

em diferentes plataformas da internet, analisando também a forma como a empresa 

dialoga com seu público. 

Este trabalho tem como objetivos específicos realizar o levantamento 

bibliográfico, aprofundar as ideias dos autores sobre o tema, enumerar todas as 

redes sociais em que a MRV Engenharia atua, conhecer e avaliar as estratégias 



3 
 

usadas pela MRV Engenharia como ferramenta de sucesso da empresa e analisar o 

posicionamento da MRV Engenharia nas diferentes plataformas. 

A MRV Engenharia foi fundada em 1979, no estado de Minas Gerais3. É a 

maior construtora e incorporadora do país em seu segmento. Sua cultura é baseada 

em excelência, competência e solidez. Sua grande experiência no ramo permite a 

antecipação de tendências e o planejamento do processo construtivo. Para Rodrigo 

Resende 4 , isso é um grande diferencial da empresa: “Em nossos 31 anos de 

mercado, sempre buscamos estar à frente do mercado, pensando nas principais 

preocupações e exigências de nossos clientes”. (MRV Engenharia, 2011). 

Outro diferencial da MRV Engenharia é a aposta na internet como fonte de 

informação, venda e relacionamento com o cliente. A marca da empresa atualmente 

está nas seguintes plataformas da internet: Blog da MRV, Facebook, Twitter, 

YouTube, Flickr, Google Maps e Linkedin5. Sendo assim, a MRV Engenharia torna-

se um importante objeto de estudo para este artigo.  

A escolha do objeto em questão foi feita tomando como base o conjunto de 

conhecimentos obtidos ao longo do curso de pós-graduação, interesses pessoais da 

autora deste artigo e, principalmente, devido à relevância do tema. Além disso, é de 

fundamental importância entender como as empresas devem gerir suas marcas e 

adotar estratégias que permitam alcançar o sucesso em diferentes plataformas da 

internet.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

 Antes de se apresentar conceitos que serão a base deste artigo, como 

internet, redes sociais, mídias digitais e branding no contexto das redes sociais, se 

torna relevante a contextualização, ainda que rapidamente, dos termos marketing, 

comunicação, publicidade e branding.  

Para Kotler (2000), “marketing é um processo social por meio do qual 

pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam e o que desejam 

com a criação, oferta e livre negociação de produtos e serviços de valor com outros”. 

(KOTLER, 2000, p. 30). Seu conceito gerencial é entendido como a arte de vender 
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produtos. No entanto, o mais importante não é vendê-la e sim preparar o cliente para 

a compra do produto, ou seja, conhecê-lo e entendê-lo tão bem a ponto de o produto 

ou serviço se moldar e ser identificável ao cliente, se vendendo por si só.  

 Marketing, de acordo com Limeira (2004), é uma palavra inglesa que significa 

mercado. É constantemente usada para ações direcionadas ao mercado. Desse 

modo entende-se que a organização que utiliza o marketing possui o mercado como 

alvo de suas possíveis ações. 

 

O conceito de marketing pode ser entendido como a função empresarial que 
cria continuamente valor para o cliente e gera vantagem competitiva 
duradoura para a empresa, por meio da gestão estratégica das variáveis 
controláveis de marketing: produto, preço, comunicação e distribuição. 
(LIMEIRA, 2004, p.1). 
 

 Além disso, o marketing pode ser explicado também como “o processo que 

visa a satisfação de desejos e necessidades dos indivíduos e das organizações, 

através da troca livre e competitiva de produtos e serviços que geram valor para as 

partes envolvidas no processo”. (LIMEIRA, 2004, p.1). 

 Para Martins (2006), a comunicação exerce um importante papel capaz de 

difundir o conhecimento sobre marca, além de seus benefícios. O termo 

comunicação surgiu em meados do século XIX como preocupação das ciências 

sociais. Ele se origina da palavra communis (em latim) e seu significado é 

pertencente a todos ou a muitos. Também no latim tem o termo comunicare. Dessa 

forma, é encontrada na palavra comunicação a ideia de tornar comum. (DIAS, 2007). 

Este artigo abordará o termo comunicação no contexto da comunicação 

social. Para isso, Rüdiger (2003) diferencia comunicação social de meios de 

comunicação: 

 
Comunicação social e meios de comunicação, apesar de se confundirem 
cada vez mais em nosso tempo, não são a mesma coisa; remetem a 
problemática de estudo, que não se reduzem uma à outra na esfera do 
saber. A comunicação, não resta dúvida, tornou-se campo de reflexão 
teórica para o pensamento em virtude do formidável desenvolvimento das 
tecnologias de comunicação verificado no século XX. (RÜDIGER, 2003, p. 
15). 

 

 Cobra (2003), por sua vez, define comunicação sob a ótica da publicidade, 

devendo esta ser clara e objetiva, a fim de envolver o consumidor. “A comunicação é 
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o momento da sedução que visa empolgar o cliente a comprar o produto ou serviço”. 

(COBRA, 2003, p. 39).  

Nesse contexto, vale ressaltar a visão de Carrascoza (1999) sobre a 

publicidade como a atividade de promoção mais percebida pelos consumidores e 

que tem como objetivo chamar a atenção para os atributos de uma marca, produto 

ou serviço, e tem como funções informar e persuadir. Já Santos (2005) a define 

como o processo de produção, planejamento e veiculação de anúncios pagos e 

firmados por determinada organização. 

 O principal objetivo da publicidade é auxiliar as vendas de produtos e 

serviços. Ela é importante no processo econômico, pois estimula o crescimento das 

atividades comerciais e das demandas. Suas principais funções são: criar, 

desenvolver, manter, reposicionar e adequar as marcas de acordo com as 

necessidades e preferências do consumidor, além de ajudar na venda de produtos e 

serviços. (FREOA, 2006). 

 Assim como o marketing e a publicidade exercem influência direta sobre 

determinada marca ou produto, o branding é de fundamental importância para a 

criação de laços entre as pessoas e a marca/ organização. O branding está ligado à 

administração das marcas. Suas ações, adotadas com conhecimento e 

confiabilidade, podem levar as marcas muito além da sua natureza econômica, 

chegando a influenciar a vida das pessoas, fazendo parte da cultura. (MARTINS, 

2006). 

 Borges e Alonso Júnior [200-] explicam mais a fundo que a concepção da 

imagem de produtos ou da imagem corporativa abrange o compromisso de 

posicionamento. É nesse momento que a marca começa a ser criada como “um 

registro definitivo da personalidade de um empreendimento”. (BORGES; ALONSO 

JÚNIOR, [200-], p.3). Porém, a marca, enquanto sinal gráfico, causa alguma 

identificação nos consumidores.  

 A identidade da marca, de acordo com Aaker citado por Borges e Júnior [200-

], refere-se ao conjunto de associações que o gestor da marca deseja construir ou 

manter.  

 

Essa identidade ajudará a organização no processo de relacionamento com 
o consumidor e a comunidade em que se insere, através de uma proposta 
de valor que potencialmente envolva benefícios funcionais, emocionais e 
autoexpressivos. (BORGES; ALONSO JÚNIOR, [200-], p.3). 
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Dessa forma, as organizações passaram a pensar mais nas dimensões da 

marca, de modo a relacioná-la com a experiência, respeito, proximidade, 

relacionamento e envolvimento social e ambiental. Nesse momento surge o conceito 

de branding, técnica que vai muito além das tradicionais ferramentas de marketing.  

(BORGES; ALONSO JÚNIOR, [200-]. 

De acordo com Carneiro (2011), o que tem diferenciado o novo momento do 

corporate branding é a procura da integração estratégica da marca principal das 

corporações em duas grandezas: “como uma matriz geradora de significado que 

inspira, cria valor e protege toda a organização; como uma ferramenta que 

acrescenta energia potencial e fortalece os negócios da companhia”. (CARNEIRO, 

2011, p. 19). Uma não funciona sem a outra. É a marca que faz sentido, que deve 

ajudar nos negócios e ao mesmo tempo alavancá-los fazendo sentido para o 

conjunto da organização. 

Para Guimarães (2003), o branding é uma forma de pensar e agir sobre uma 

marca. A gestão da marca vai além do design do produto ou reconhecimento da 

marca ou o nome de um produto, ela engloba diferentes áreas de conhecimento, o 

marketing, por exemplo, a fim de gerenciar os diferentes discursos da marca. 

Significa também o estreitamento de laço emocional entre cliente e determinada 

organização, produto ou serviço. 

Complementando, para Martins citado por Borges e Alonso Júnior [200-], 

atualmente o branding é a mais forte solução estratégica das empresas, o que 

significa que é a preparação e criação da marca na mente das pessoas, de modo a 

despertar a atenção, percepção, interesse e credibilidade. 

 No entanto, há de se ter bastante cuidado no processo de gerenciamento das 

marcas, já que é uma função bem complexa. Normalmente, o gerenciamento de 

marca tem ficado restrito ao departamento de marketing das empresas, fato que tem 

prejudicado muito o desenvolvimento do branding inovador. Em alguns casos as 

práticas de marketing podem entrar em conflito com os interesses do branding. O 

conceito de marca, para alguns executivos de marketing, significa algo importante 

inserido em suas responsabilidades diárias, com grandes esforços para promover os 

pontos positivos das marcas, mas com pouco poder e atenção para controlar as 

ameaças dos concorrentes, as exigências do consumidor e principalmente os pontos 
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negativos. Dessa forma, as marcas sofrem pela falta do foco estratégico nas ações 

que verdadeiramente possam sustentá-las. (MARTINS, 2006). 

 Para compreender melhor o objeto desse artigo, nesse momento se faz 

necessário o entendimento dos termos internet, redes sociais na internet e mídias 

sociais e, por fim, branding no contexto da internet. 

 A internet, de acordo com Vaccaro (2004), é um canal de distribuição de 

conteúdo e serviços e é fundamentalmente interativa. Devido à facilidade de lidar 

com as diversas plataformas, esse meio se popularizou. A distribuição de conteúdo 

inclusive já ocorre em tempo real. Cabe destacar que neste artigo o conceito de 

internet será delimitado para o contexto deste trabalho, uma vez que seu significado 

é mais abrangente. 

Para Borges (2005), o surgimento da internet criou espaço para a formação 

de um ambiente em que se pode buscar e gerar conteúdo com uma velocidade 

muito grande. Sua principal característica é a interatividade, “onde o usuário não 

pode ser considerado um simples receptor de mensagens, pois ele passa a ser um 

produtor, numa atitude mais ativa do que o telespectador, o ouvinte e o leitor”. 

(BORGES, 2005, p.10). 

Cardoso (2009) coloca que a interatividade é a chave do sucesso. As marcas 

têm se esforçado para que a publicidade on-line se torne cada vez mais persuasiva 

e não intrusiva, de modo que ela desperte a empatia do consumidor em relação à 

marca.  

Nesse contexto, Recuero (2009) afirma que tem se observado nos últimos 

anos um aumento das chamadas tecnologias de comunicação. Essa tecnologia tem 

se tornado cada vez mais rápida, popular e se inserindo no dia a dia das pessoas, 

sendo capaz de mudar comportamentos e construir sentidos.  

Dois elementos são marcantes nesta mudança estrutural: o primeiro deles é 
o foco na participação, que, principalmente através da internet, torna-se o 
carro chefe da popularização dessas tecnologias. O segundo é que essa 
participação se dá em uma escala global, nunca antes proporcionada por 
nenhum meio de comunicação a indivíduos. É nesse âmbito que o foco nas 
chamadas "redes sociais" retorna à discussão. (RECUERO, 2009). 

 A partir disso, novas técnicas sociais se beneficiam desses sistemas, a 

princípio, com a popularização das salas de bate-papo. Em seguida, com blogs e 

fóruns e, por fim, por meio de sites de redes sociais. (RECUERO, 2009). 
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As compras, por sua vez, também foram afetadas pela rapidez e proximidade 

da internet. Os consumidores estão cada vez mais próximos de uma loja ou de sua 

marca favorita por meio da internet, o que tem mudado a forma de comprar do 

internauta. (VACCARO, 2004). 

Como canal de distribuição, evolui bastante com a disseminação da cultura 
do download de softwares de computador ao invés da compra em caixas de 
papelão nas lojas de tijolos e cimento. O ponto de venda tradicional não vai 
morrer, mas não será o principal, e sim uma das alternativas para as 
compras. (VACCARO, 2004). 

Por fim, a internet proporcionou o desenvolvimento de uma nova cultura 

denominada cibercultura. Esse termo é usado para definir os agenciamentos sociais 

das comunidades no espaço virtual, ou ciberespaço. Esses espaços estão ao 

mesmo tempo aumentando e popularizando o uso da internet e das novas 

tecnologias de comunicação, possibilitando dessa maneira mais interatividade entre 

as pessoas. (CORNIANI, 2009).  

A partir da popularização da internet, surgem a redes sociais nesse contexto. 

Redes sociais são definidas como um conjunto dos elementos atores e suas 

conexões. Sua formação pode ser feita por meio de sites que fornecem o serviço e 

também por meio da interação das pessoas com suas redes de contato. Os sites de 

redes sociais apenas aceleram e facilitam a formação e identificação das redes, 

acrescenta Oliveira (2010).  

Para Primo (2003), as redes sociais na internet surgiram para transformar os 

modos de se comunicar a distância, proporcionando, dessa forma, uma interação 

cada vez mais observada nas organizações. 

Segundo Recuero (2009), sites de redes sociais caracterizam-se pela 

exibição pública da rede de conexões de uma pessoa (amigos e indivíduos que 

estão conectados) e pela construção de representação das pessoas ali 

relacionadas. As redes sociais na internet não são simplesmente ferramentas que a 

suportam e sim “expressões de grupos sociais, de pessoas e instituições que estão 

permanentemente interconectadas pelas novas tecnologias de comunicação e 

informação”. (RECUERO, 2009). 

 As redes sociais facilitam e intensificam conexões. Elas são também 

expressões de grupos na internet. Devido às conexões, as redes sociais tornam-se 

caminho de fluxo de informação, por meio de pessoas que fazem parte de uma 

mesma rede e que replicam o conteúdo que vai atingindo redes cada vez mais 
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distantes. Esse conteúdo é variado, desde notícias importantes a informações 

pessoais. Cabe aos usuários, dentro de cada rede, filtrar as informações que 

chegam a ele e passar adiante aquelas que eles acreditam ser mais relevantes. 

(RECUERO, 2009). 

Recuero (2008) afirma que mídia social é a ferramenta de comunicação que 

permite a manifestação das redes sociais. Ela é social, pois permite a adaptação 

para a sociabilidade, por meio da criação de um espaço social e da interação com 

outras pessoas. A mídia social está diretamente ligada à internet devido às 

significativas alterações que a rede proporcionou. 

Para que as redes sociais cresçam, os meios de comunicação precisam 

reformular “a lógica da mídia de massa (um -> todos) para a lógica da participação 

(todos <-> todos)”. (RECUERO, 2008). 

 Mídias sociais possuem características próprias que as diferenciam do 

restante das ferramentas de comunicação. Suas principais características são: 

apropriação criativa, conversação, diversidade de fluxos de informações, 

emergência de redes sociais e emergência de capital social mediado. (RECUERO, 

2008)6. 

 Por fim, há de se destacar a importância do branding no contexto de redes 

sociais, pois a instantaneidade e a capacidade dessas redes estarem em toda parte 

viabilizam a comunicação pessoal, persuasiva e colaborativa. As redes sociais 

influenciam e influenciarão cada vez mais o modo como as empresas trabalham 

suas marcas, se relacionam e se comunicam com seus clientes e como elas lidam 

com questões e críticas das comunidades onde atuam. (CAVALCANTI, 2009). 

 Cavalcanti (2009) acrescenta que em todo período de transição existe um 

desconforto diante da novidade e do poder das redes sociais. Apesar de as 

empresas saberem do poder dessas redes, ainda existe a dúvida em relação ao que 

se fazer nesse meio.  

No entanto, para Martins (2006), a partir da evolução do comércio eletrônico, 

além do aumento do acesso dos brasileiros aos computadores, a internet está se 

revelando como um meio de comunicação muito importante, sendo em alguns casos 

a estratégia mais importante dos trabalhos de comunicação. Dessa forma, cada vez 

mais as empresas estão usando a internet para avaliar seu posicionamento, 

                                                             
6
 Disponível em: <http://pontomidia.com.br/raquel/arquivos/o_que_e_midia_social.html>. 

 

http://pontomidia.com.br/raquel/arquivos/o_que_e_midia_social.html
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descobrir um novo canal de comunicação e vendas e também conseguir 

informações sobre os comportamentos dos consumidores.  

 Segundo Martins (2006), os websites são uma maneira de posicionamento 

digital das marcas e “não existe relacionamento comercial sem que os consumidores 

associem elementos de confiança às marcas, sejam elas “digitais” ou analógicas”. 

(MARTINS, 2006, p. 123). No entanto, algumas pessoas ainda possuem certo receio 

nas negociações pela internet, devido à ausência do contato físico entre vendedor e 

comprador. Para marcas que ainda não são muito conhecidas, uma solução para 

criar confiança é garantir que seus produtos e serviços tenham garantia absoluta na 

solução e reparação de problemas. 

 

Além da tecnologia, do foco em branding, serviços ou produtos 
diferenciados e bem posicionados, uma maneira de ser bem sucedido na 
internet é assegurar que os seus compromissos de marca nas relações 
pessoais (convencionais ou analógicas) foram aprimorados no contato 
digital da sua marca com os seus consumidores, criando e sustentando 
meios que viabilizem associações positivas pelos consumidores e visitantes. 
(MARTINS, 2006, p. 125). 

 

 De qualquer modo, os negócios realizados na internet são uma boa 

oportunidade para o posicionamento da marca, podendo aumentar o efeito 

multiplicador de vendas. É importante também aprender com o menor número 

possível de falhas. (MARTINS, 2006). 

 

3 METODOLOGIA  

  

Tendo em vista o propósito de investigar o branding na internet e as 

estratégias utilizadas pela MRV Engenharia para alcançar o sucesso em diferentes 

plataformas, a seguinte estratégia metodológica foi proposta: a princípio, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica e exploratória, com a finalidade de identificar as 

características de marketing, comunicação e publicidade, branding, internet e 

tecnologias digitais, redes sociais na internet, mídias sociais e o branding no 

contexto de redes sociais.  

De acordo com Lakatos e Marconi (2006), a pesquisa bibliográfica 

caracteriza-se pela investigação das principais conclusões de diversos autores que 

possam contribuir com o trabalho que será realizado. Confirmando esse conceito:  
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Ela pode ser realizada a partir do registro disponível, decorrente de 
pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros, artigos, teses 
etc. Utiliza-se de dados ou de categorias teóricas já trabalhados por outros 
pesquisadores e devidamente registrados. (SEVERINO, 2003, p.122). 

 

 

Já a pesquisa exploratória visa o levantamento de conhecimentos sobre um 

determinado objeto, “delimitando assim um campo de trabalho, mapeando as 

condições de manifestação desse objeto”. (SEVERINO, 2003, p.123). Além disso, de 

acordo com Migueles citado por Mourão (2010), o objetivo desse tipo de pesquisa é 

permitir ao pesquisador se inteirar sobre o objeto da pesquisa, visto que ele não 

possui informações suficientes para a formulação de hipóteses e linhas de pesquisa. 

“Esse tipo de estudo envolve o levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas 

envolvidas no tema e análise de casos que sirvam de exemplo.” (MIGUELES apud 

MOURÃO, 2010, p. 48). 

 A fim de articular a teoria desenvolvida ao longo do referencial teórico com os 

objetivos desse artigo, o segundo momento da pesquisa se baseou em informações 

retiradas do site da MRV Engenharia e também em entrevista com o Marketing 

Digital da MRV Engenharia, João Sales. Para isso, foi utilizada a técnica de 

entrevista, caracterizada pela “conversação efetuada face a face, de maneira 

metódica, que proporciona ao entrevistador, verbalmente, a informação necessária.” 

(LAKATOS; MARCONI, 2006, p.107).  

 

4 MRV ENGENHARIA  

 

O Grupo MRV foi fundado em 1979 na cidade de Belo Horizonte (MG) pelos 

sócios Rubens Menin Teixeira de Souza, Mário Lúcio Pinheiro Menin e Vega 

Engenharia Ltda., com o intuito de construir empreendimentos residenciais. Sempre 

focada no cliente, a MRV Engenharia foi a primeira companhia do país a criar um 

departamento de atendimento ao cliente, focada no apoio e esclarecimentos de seus 

clientes, no ano de 19927. 

                                                             
7
 Fonte: MRV Engenharia (2011). 
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 A principal estratégia da empresa consiste na redução de custos, inovação e 

ética. A empresa investe em ações ambientais, de incentivo ao esporte e também 

em projetos sociais. 

Atualmente a MRV Engenharia possui presença em mais de 28 cidades e 

mais de 135 imóveis são vendidos diariamente, seja “pelas facilidades de compra, 

linhas diferenciadas de produtos, pagamentos flexíveis, inovações e localização 

privilegiada de seus empreendimentos”. (MRV Engenharia, 2011). 

 A MRV Engenharia possui uma política de respeito e transparência aos seus 

públicos com o principal objetivo de informar, tirar dúvidas e solucionar prováveis 

problemas. Esse setor é responsável pelo Portal de Relacionamento, ferramenta que 

permite acompanhar no site o andamento da obra e visualização da planta, fotos do 

imóvel, entre outros. Além disso, através do Portal, o cliente pode realizar pesquisas 

e receber atendimento personalizado. 

 A companhia possui ainda canais diferenciados para clientes e investidores e 

diferentes formas de comunicação, tais como atendimento on-line 24 horas, revista 

MRV e cadastro de e-mail para recebimento de novidades. O cliente pode optar 

também por falar com o departamento de Comunicação e Marketing, oferecer um 

terreno para uma oportunidade de incorporação, oferecer serviços e produtos ao 

Departamento de Compras e, por fim, enviar seu currículo para integrar a equipe de 

profissionais da MRV Engenharia.  

 Em entrevista realizada com João Sales
8
 foi possível perceber que a internet 

é uma aposta da MRV Engenharia como uma ferramenta de venda, informação e 

relacionamento transparente com seus clientes. Além de diversos canais de 

comunicação, a empresa estreita o relacionamento com seus clientes atuando em 

diferentes plataformas da internet: Blog da MRV, Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, 

Google Maps, e Linkedin9.  

Além disso, os principais objetivos da MRV Engenharia nas mídias sociais 

são divulgar seus lançamentos e fidelizar a marca MRV Engenharia, estreitando 

laços com toda a comunidade que cerca a empresa, seja clientes, potenciais 

clientes, vizinhos, imprensa, etc. Cada rede social possui característica específica e 

envolve a participação de outras equipes da empresa, além do Marketing e 

Comunicação.  

                                                             
8
 Marketing Digital da MRV Engenharia. 

9
 Disponível em: <http://imoveis.mrv.com.br/mrvnainternet/>. 

http://imoveis.mrv.com.br/mrvnainternet/
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 Todas essas ferramentas contam com o monitoramento constante da equipe 

de Relacionamento com Clientes, responsável pela averiguação de possíveis 

problemas com clientes e pelo retorno para os mesmos. No caso da rede social 

Linkedin, mesmo com o monitoramento sendo feito pelo Marketing, a equipe de 

Recursos Humanos é a responsável pelo trabalho de atualização e seleção de 

currículos.  No YouTube, Twitter, Facebook e Blog, a MRV busca gerar conteúdo 

para os seus “seguidores”, “leitores” e “amigos”, promovendo também concursos de 

cunho cultural e recreativo. A linha editorial nesses canais foi construída tendo por 

base o perfil do público da MRV. Esses canais também são utilizados para a 

divulgação “em primeira mão” de informações relacionadas à empresa.  

 Além disso, a MRV Engenharia entende que essas ferramentas estão 

fundamentadas no diálogo e por isso busca, dentro do possível, interagir com sua 

rede e responder às suas dúvidas, mesmo que por outros canais. A palavra-chave 

nesse relacionamento é o envolvimento. 

Para estreitar o envolvimento com seu público, nos últimos anos foram 

realizados diversos concursos pelo Twitter, que tiveram uma ótima repercussão para 

a marca. O mais recente foi o #SeguindoMeuApe, mas foram realizadas também 

outras campanhas de cunho social como a #EnvieSorrisos e de cunho ambiental 

como a #EcoDicas. O Twitter da MRV também é frequentemente utilizado para 

divulgar oportunidades de emprego na empresa. (MRV Engenharia, 2011). 

Cardoso (2009) ressalta que o público em geral acredita que o perfil de 

atendimento ao consumidor através do Twitter passa uma imagem de transparência 

de como a empresa trata as questões passadas pelos clientes. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

 Esse estudo se propôs a apresentar o branding na internet e as estratégias 

utilizadas pela MRV Engenharia para alcançar o sucesso em diferentes plataformas. 

Desse modo, depois de analisar e obter informações sobre o objeto desse artigo 

volta-se à pergunta-chave desse estudo: Como as empresas devem gerir suas 

marcas e adotar estratégias que permitam alcançar o sucesso em diferentes 

plataformas da internet? 

http://mrvengenharia.wordpress.com/2011/02/02/seguindomeuape/
http://mrvengenharia.wordpress.com/2010/12/09/mrv-engenharia-convida-tuiteiros-para-enviar-sorrisos/
http://mrvengenharia.wordpress.com/2010/03/10/concurso-cultural-ecodica/
http://mrvengenharia.wordpress.com/2010/08/17/vagas_redes_sociais/
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 Ao longo do estudo, foi possível perceber que conceitos como marketing 

comunicação, branding e redes sociais caminham lado a lado e não existe uma 

fórmula para gerenciar uma marca na internet. O aprendizado na rede é constante. 

A partir dos conceitos levantados durante o processo metodológico, conclui-

se que as marcas (empresas/ organizações) devem ser eficientes em sua gestão, 

sabendo se posicionar no mercado e estreitar os laços com seus clientes. É preciso 

saber ouvi-lo e também estar preparado para eventuais críticas. De qualquer modo, 

estar na internet é vital para a sua “sobrevivência”. O branding passa a ser 

fundamental para a marca uma vez que ele é responsável pela criação de laços 

entre as pessoas e a marca/ organização. E a gestão da marca ultrapassa a o 

design ou nome do produto, atingindo diferentes áreas de conhecimento como o 

marketing e a comunicação. 

Como a internet acelerou o processo de geração e troca de conteúdo, a 

comunicação se tornou mais pessoal, persuasiva e colaborativa. As empresas têm 

usado a internet para avaliar seu posicionamento e descobriram também um novo 

canal de comunicação e vendas. O consumidor passou a ser mais valorizado, visto 

que ele é a principal fonte de informação das organizações. 

 O estudo em questão contou com a entrevista realizada com o Marketing 

Digital da MRV Engenharia, o que permitiu identificar melhor o posicionamento da 

empresa na internet. A MRV Engenharia soube explorar os recursos da internet e 

atualmente está presente em sete tipos diferentes de redes sociais. Seus principais 

objetivos nessas redes são divulgar lançamentos e fidelizar a marca da MRV 

Engenharia. A empresa sabe da importância dessas ferramentas, de modo que elas 

estão baseadas no diálogo e a empresa tenta sanar todas as dúvidas de seus 

clientes. Sua palavra-chave é o envolvimento, para isso, por meios de seus canais 

de atendimento, a MRV Engenharia está conectada 24 horas por dia com seus 

clientes. 

As redes sociais facilitam e intensificam conexões. Por estar presente em 

diferentes redes, a MRV Engenharia está ligada a um grande número de pessoas de 

diferentes perfis. Estes, por sua vez, estão ligados a outro grupo de pessoas. E 

campanhas realizadas no Twitter reforçaram as conexões com seus clientes e 

causaram uma boa repercussão para a empresa.   

O tema abordado nesse artigo possibilita que outros estudos sejam 

desenvolvidos, tais como a análise do posicionamento da MRV Engenharia em uma 
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rede social específica ou a observação das ações da empresa na internet, tendo 

como foco os usuários que estão ligados às suas redes sociais, assuntos estes que 

não foram pesquisados e discutidos ao longo desse projeto, devido ao recorte dado 

pela autora. 
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