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Resumo 

Este projeto de iniciação cientifica traz um estudo de caso de microempresas do setor de vestuário, no qual foi 

realizada a avaliação da influência do marketing de mídias sociais na utilização do CRM da empresa, e a consequente 

comparação da satisfação do desempenho do negócio a partir do ponto de vista dos microempreendedores. Neste 

contexto, o objeto principal de estudo é o uso do CRM Social como ferramenta de desenvolvimento do negócio. A 

pesquisa coletou dados de duas microempresas do setor, que demonstraram que o uso intenso das mídias sociais 

para o CRM da empresa tende a proporcionar maior satisfação com o desempenho de negócios na perspectiva dos 

microempreendedores. 
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Introdução 
Essa pesquisa tem como objetivo analisar a influência das 
mídias sociais como ferramenta de gestão no 
relacionamento com clientes, para promover o 
desempenho de microempresas do setor de vestuário, 
bem como para analisar a satisfação do desempenho do 
negócio do ponto de vista dos empreendedores. 
No Brasil, o setor de vestuário reúne mais de 79,3 mil 
empresas, das quais mais de 98% são confecções de 
micro e pequeno porte (Instituto de Desenvolvimento 
Industrial do Espírito Santo - IDEIES, 2017). 
Segundo a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo 
(SBVC), o comércio eletrônico vem se consolidando como 
uma das principais forças motrizes do varejo brasileiro e 
este crescimento acelerado é a ponta do iceberg de um 
intenso processo de transformação digital pelo qual as 
empresas estão passando. 

Resultados e Discussão 
As escalas de mensuração utilizadas neste estudo para 
mensurar os conceitos nas hipóteses foram desenvolvidas 
por Charoensukmongkol e Sasatanun (2017), que criaram 
escalas a partir de uma série de etapas sugeridas por 
pesquisadores anteriores (DEVELLIS, 1991; 
NETEMEYER, BEARDEN & SHARMA, 2003). Elaborou-se  
um questionário auto administrado para coleta de dados. 
Estes questionários foram distribuídos pessoalmente pela 
pesquisadora. 
A partir das informações obtidas, constatou-se que as 
duas microempresas utilizam as interações entre cliente-
empresa nas mídias sociais para personalizar seus 
produtos e serviços, de forma a integrar o cliente ao 
planejamento e estratégias da empresa, fazendo-o sentir-
se como se fosse parte da empresa que escolheu 
interagir, gerando satisfação e retenção dos mesmos. 
 

Conclusões 
Ao vender roupas pela internet, os lojistas deparam-se 
com diversos fatores que afetam diretamente a escolha do 
consumidor: caimento da peça, se o tamanho escolhido se 
adequa às medidas do corpo e se o tecido é de boa 
qualidade. Quando o assunto é roupa, um dos maiores 
problemas da compra online é a ausência da experiência 
sensorial. Não poder tocar e sentir o produto, muitas vezes 

leva o consumidor a desistir de adquiri-lo (COUTO; 
RODRIGUES; PEDRO, 2014).  
Ambas as empresas utilizam as interações pelas redes 
sociais (Instagram) para personalizar e demonstrar cada 
detalhe da composição de seus produtos, este é um 
exemplo essencial do valor para o cliente em um modelo 
de CRM Social – a imersão em uma experiência que 
atende às necessidades de ”fornecimento de valor” do 
cliente (GREENBERG, 2009). 
____________________ 
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