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RESUMO
As mídias sociais provocaram grandes transformações na relação entre organizações, clientes e demais envolvidos. Esse estudo
buscou analisar o papel das redes sociais no relacionamento entre hospital e seus diferentes públicos, assim como a
efetividade de tais canais na recuperação de serviços. Foi conduzido um estudo de caso, que contou com triangulação de
fonte e de métodos. Foram analisadas as interações feitas pelos usuários nas mídias sociais do hospital ao longo de doze
meses. Complementarmente foi conduzida uma observação do processo de gerenciamento das redes sociais pela instituição.
Verificou-se que, com a compreensão das redes sociais como canal estratégico de interação com seus diversos públicos, a
organização pesquisada passou a ter participação mais efetiva e retorno mais significativo de suas ações. A utilização das
mídias sociais como estratégia de marketing favoreceu o relacionamento por meio das diversas formas de interação,
engajamento e publicidade. Ressalta-se que o processo de monitoramento e resposta às redes sociais deve estar inserido em
um fluxo de trabalho estruturado, sendo esse um canal novo, mas promissor para o estreitamento dos relacionamentos.
Palavras chaves: Mídias sociais; Relacionamento; Hospital.
ABSTRACT
Social media caused great changes in the relationship between organizations, clients and other involved. This study sought to
analyze the role of social networks in the relationship between hospital and its different publics, as well as the effectiveness
of such channels in the recovery of services. A case study was conducted, which included source and triangulation methods.
The interactions made by users in the network's social media were analyzed over the course of twelve months. In addition, an
observation of the process of social network management by the institution was conducted. It was verified that, with the
understanding of social networks as a strategic channel of interaction with its diverse publics, the researched organization
started to have more effective participation and more significant return of its actions. The use of social media as a marketing
strategy favored relationship through various forms of interaction, engagement and advertising. It should be noted that the
process of monitoring and responding to social networks must be inserted into a structured workflow, which is a new
channel, promising for further strengthening of the relationships.
Keywords: Social media; Relationship; Hospital.
RESUMEN
Los medios sociales han provocado grandes transformaciones en la relación entre organizaciones, clientes y demás
involucrados. Este estudio buscó analizar el papel de las redes sociales en la relación entre hospital y sus diferentes públicos.
Se llevó a cabo un estudio de caso, que contó con triangulación de fuente y de métodos. Se analizaron las interacciones
realizadas por los usuarios en los medios sociales del hospital a lo largo de doce meses. Complementariamente se llevó a cabo
una observación del proceso de gestión de las redes sociales por la institución. Se verificó que, con la comprensión de las
redes sociales como canal estratégico de interacción con sus diversos públicos, la organización investigada pasó a tener
participación más efectiva y retorno más significativo de sus acciones. La utilización de los medios sociales como estrategia
de marketing favoreció la relación a través de las diversas formas de interacción, compromiso y publicidad. Se resalta que el
proceso de monitoreo y respuesta a las redes sociales debe estar inserto en un flujo de trabajo estructurado, siendo ese un
canal nuevo, pero prometedor para el estrechamiento de las relaciones.
Palabras claves: medios sociales, relacionamiento, Hospital.

INTRODUÇÃO
Ao longo do tempo as práticas e os estudos relativos ao marketing se desenvolveram a partir dos
desafios impostos pelo ambiente. Nesse sentido, é possível correlacionar as características vigentes em
determinadas situações/momentos da economia com a evolução das práticas e teorias mercadológicas.
Assim, relacionamentos estreitos entre compradores e produtores já predominavam na Era PréIndustrial (HARKER; EGAN, 2006). Ao longo do tempo diversos aspectos nortearam a relação entre
as empresas e seus clientes, sendo que o marketing de relacionamento se apresenta ao mesmo tempo
como uma evolução e um retorno às origens das práticas e dos fundamentos teóricos do próprio
marketing (HARKER; EGAN, 2006; SHETH; PARVATIYAR, 1995).
No contexto atual, os avanços tecnológicos na área da informação permitem que os produtores
administrem as informações individuais de seus clientes e se comuniquem diretamente. Nesse sentido, as
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mídias sociais têm assumido um protagonismo na forma como as organizações se conectam e se
relacionam com seus clientes (ROCHA et al., 2013). Para Felix et al. (2016) compreender o papel das
mídias sociais no contexto do marketing é crítico para pesquisadores e gestores. Plataformas como
Facebook, Instagram, Twitter e Linkedin, podem ser utilizadas na construção do relacionamento com o
cliente ao entregar conteúdos que gerem engajamento, envolvimento e comprometimento (OLIVEIRA;
HENRIQUE, 2016). Ademais, o correto tratamento das manifestações dos clientes deve englobar
todas as interações entre os diversos setores de uma empresa, procedimentos, regras, normas e
mecanismos que entram em ação quando o cliente se manifesta (CAMPOS et al., 2015).
As mídias sociais são um grupo de aplicativos utilizados na internet, que permitem a criação e
troca de conteúdo gerado pelo usuário, baseando seus fundamentos ideológicos e tecnológicos na web
2.0. A web 2.0, por sua vez, descreve uma plataforma na qual o conteúdo e aplicativos não são mais
criados por um único indivíduo, mas podem ser continuamente modificados por todos os usuários, de
forma colaborativa (KAPLAN; HAELEIN, 2010). Ao longo desse estudo observou-se a utilização dos
termos “mídias sociais” e “redes sociais” por diversos autores. Por entender que ambos se encaixam
nessa definição, os termos serão tratados como sinônimos. Frente ao exposto, o objetivo do estudo foi
analisar o papel das redes sociais no relacionamento entre hospital e seus diferentes públicos, assim
como a efetividade de tais canais na recuperação de serviços. Para tanto foi conduzido um estudo de
caso em uma rede de hospitais privada de grande porte de Minas Gerais.
Destaca-se que o uso de mídias sociais por hospitais demonstra ser uma área ainda pouco
estudada e aparentemente subutilizada, que tem potencial para beneficiar hospitais e comunidades a que
servem. Compreender a adoção e o uso de mídias sociais por hospitais e como o público se envolve com
as plataformas de mídias sociais pode contribuir para maximizar o valor das mídias sociais para a saúde,
pois possibilitaria um monitoramento sistemático dos comentários gerados pelos usuários nas páginas
de mídia social do hospital, que poderiam ser usados em um circuito de feedback para aumentar a
satisfação e o cuidado dos pacientes (WONG et al., 2016).
As mídias sociais facilitam a conexão e permitem à empresa entregar informações de qualidade
de forma rápida, que podem ser percebidas pelos destinatários como relevantes e úteis, gerando uma
maior participação e interação do cliente com a empresa (TUTEN; SOLEMON, 2013). A
oportunidade de fornecer feedback por meio das mídias sociais tem o potencial de envolver e capacitar
os clientes, e os hospitais podem usar essas interações para recuperar serviços e promover melhorias.
Conforme destacam Grégoire et al. (2015), as organizações de serviço estão explorando abordagens
inovadoras para melhorar a recuperação dos serviços. No entanto, os potenciais benefícios devem ser
ponderados, considerando os riscos de tais iniciativas, já que as mídias possibilitam grande potencial de
propagação de mensagens negativas (LAGU et al., 2016). Nesse sentido, a análise de um caso real de
utilização das redes sociais no setor hospitalar no contexto brasileiro poderá contribuir para uma melhor
compreensão de como as mídias sociais se inserem na estratégia e na rotina de interação com clientes e
outros envolvidos.
REFERENCIAL TEÓRICO
As mídias sociais são um fenômeno recente e que pode ser abordado a partir de diferentes
perspectivas: a sociológica, ao fazer a ligação e a interação entre pessoas de todo o mundo; a econômica,
na medida em que traz um valor significativo para as empresas, embora, muitas vezes, os usuários não
paguem pelo uso de serviços; e a do marketing, em que compradores e vendedores interagem uns com os
outros de maneira complexa (HOFACKER; BELANCHE, 2016).
O Marketing e as Mídias sociais
O marketing de relacionamento tem grande relevância no contexto de serviços profissionais pois
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contribuiu para aprimorar a qualidade e competitividade dos serviços de uma empresa e fomenta a
lealdade dos clientes (SARQUIS et al., 2017).
As plataformas on-line estão presentes no dia-a-dia dos indivíduos e das organizações e
tornaram-se, para diversas empresas, o principal meio de divulgação da marca e de comunicação com
seus clientes (SCOLARO; MATOS, 2016). O uso das redes sociais como meio de comunicação trouxe
uma nova forma de abordagem mercadológica por parte das empresas, que tiveram que se adaptar à
utilização de novas ferramentas para conquistar clientes (ALENCAR et al., 2015).
Hult (2011) sugere que uma organização de marketing deve ter uma perspectiva baseada em
atividades cross-funcional, e a utilização das mídias sociais no marketing parece buscar cumprir essa
função, uma vez que elas englobam e interagem atividades de clientes internos e externos de uma
empresa, no sentido de estabelecer a interconexão entre as necessidades e desejos das partes interessadas
com o objetivo de satisfazê-las. Para Ananda et. al. (2016), há três categorias principais de ações de
Marketing em Mídias Sociais, quais sejam: Representação – que abrange atividades de mídia social com
foco na entrega de comunicações de marketing relacionado com o perfil da empresa e informações sobre
produtos; Compromisso - cujo foco está na interação com os clientes, dando suporte com o intuito de
gerar benefícios a eles e valor para a empresa, personalizando a informação e o produto; e Escuta – ações
que permitem uma forma passiva de mídia social, visando compromisso em pesquisa de mercado e
inteligência, a fim de identificar sentimentos, lacunas, tendências, oportunidades, etc., assim como a de
identificar os atores e influenciadores mais relevantes.
Felix et al. (2016) explicam que o marketing de mídia social, na prática, é muito complexo para
ser gerenciado e executado exclusivamente por um único indivíduo ou mesmo departamento. Faz-se
necessário que haja colaborações interfuncionais ao longo de quatro dimensões do marketing de mídia
social, que são necessárias para navegar com sucesso nesta arena dinâmica. São elas: o escopo de
marketing de mídia social, que aborda a questão de saber se o marketing de mídia social é usado
predominantemente para a comunicação com uma ou algumas partes interessadas ou se é usado de
forma abrangente, tanto interna quanto externamente, como uma ferramenta genuína de colaboração; a
cultura de marketing de mídia social, que busca distinguir a abordagem encapsulada, tradicional, de
publicidade em massa replicada ao marketing de mídia social ou se é uma abordagem mais permeável,
aberta e flexível; estrutura de marketing de mídia social, que aborda a organização e departamentalização
da atribuição de marketing de mídia social na empresa, indicando se há uma abordagem centralizada e
com um destinatário de marketing de mídia social claramente definido ou se as redes representam uma
estrutura organizacional em que todos os funcionários são responsáveis pelo marketing de mídia social;
a governança de marketing de mídia social, que se refere a como a empresa estabelece regras e diretrizes
e como as responsabilidades de marketing de mídia social são controladas na empresa.
Wong et al. (2016) defendem o monitoramento sistemático dos comentários gerados pelos
usuários nas páginas de mídia social, que podem ser usados como feedback para aumentar a satisfação e
o cuidado dos pacientes. As mídias sociais funcionam como o efeito do boca a boca, o que torna
importante a gestão do Buzz Marketing, pois a informação não é limitada aos leitores dos conteúdos
apenas, mas a todos com os quais são compartilhados, assim como as experiências pessoais, o que gera
uma infinidade de feedback, e expressões de sentimentos de maneira positiva, negativa ou neutra (LUO;
ZHANG, 2013). Buzz Marketing é definido como a ampliação dos esforços iniciais de marketing por
influência ativa ou passiva de terceiros, é um termo usado em marketing viral que denota a interação de
pessoas em sites de redes sociais sobre o produto ou serviço ou uma ideia e que amplifica, alterando ou
não a mensagem de marketing de maneira positiva ou negativa, uma vez que mais de 90% dos
consumidores costumam compartilhar suas impressões e experiências com outras pessoas e isso se repete
nas mídias sociais (THOMAS, 2004).
O marketing em redes sociais pode trazer vantagens, tais como estabelecer e melhorar a imagem
da marca; estabelecer e melhorar o desempenho no mercado, utilização da rede para estudos de mercado;
criar grupos de pessoas com interesses semelhantes e desenvolver comunicação segmentada
(SARAVANAKUMAR; SUGANTHALAKSHMI, 2012). Essa é uma tendência de crescimento, pois
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é uma forma que as empresas têm para atingir mais facilmente clientes direcionados e que tem como
vantagens o baixo custo relacionado, a interação social, a interatividade e a orientação de mercado.
Tendo em vista a aproximação com os consumidores e a interação proporcionada por estas
plataformas, as organizações contam com as mídias sociais para venda de produtos e criação de um
relacionamento mais próximo. Decorre deste fato a interação possibilitada por estas plataformas, que
favorece a aproximação e envolvimento com os clientes e outros públicos de maneira oportuna e
relevante para a construção do relacionamento (SCOLARO; MATOS, 2016). Assim, essas plataformas
se destacam como um meio de gerar novas oportunidades às organizações, assim como de sanar
problemas.
Mídias sociais e a recuperação de serviços
Por desempenharem papel importante no processo de definição de ações de Marketing de
Relacionamento com os clientes, as mídias sociais podem ser uma vantagem competitiva para as
empresas (OLIVEIRA; HENRIQUE, 2016). O dinamismo das mídias sociais contribui para a
comunicação e estreitamento de relacionamentos entre as organizações e seus consumidores
(MOTAMENI; NORDSTROM, 2014). É crescente o desenvolvimento de estratégias de marketing
por meio das mídias sociais por empresas, visto seu potencial de alcance e relacionamento (DONGHUN, 2010).
Os consumidores estão querendo ditar o modo como as suas expectativas serão atendidas e
esperam que as empresas perguntem a eles sobre suas preferências. Dessa forma, com um tratamento
adequado e a possibilidade de atender às preferências e expectativas dos clientes, vislumbra-se a
oportunidade de elevar o grau de satisfação dos clientes após a manifestação destes junto à empresa
(CAMPOS et al., 2015).
Bastos et al. (2015) constataram que o boca a boca negativo nas mídias sociais influencia
negativamente a intenção de compra e a lealdade de outros consumidores e também que os custos de
mudança processuais reduzem o efeito do boca a boca negativo nas mídias sociais. Por isso, as empresas
devem aproveitar ao máximo os encontros de recuperação como uma ferramenta de comunicação
bidirecional, tendo como objetivo converter o cliente insatisfeito em um cliente fiel, por meio de
respostas on-line (KIM et al., 2015).
Estudo realizado por Schafers e Schamari (2016) demonstrou que, quando comparados aos
canais tradicionais, a denúncia e os esforços de recuperação de uma empresa nas mídias são visíveis para
observadores passivos que estão praticamente presentes. Esses usuários não afetados podem se envolver
apoiando um queixoso com comentários negativos ou apoiando a empresa com comentários positivos.
Além disso, a presença ativa no ambiente virtual aumenta os efeitos positivos do sucesso de recuperação
(SCHAEFERS; SCHAMARI, 2016).
Fan e Niu (2016), ao estudarem o processo de recuperação de serviços por meio da utilização
das mídias sociais, verificaram que a recuperação varia dependendo das respostas do agente. Essas
respostas revelaram-se eficazes no alívio das emoções, desde que não exijam que os clientes adotem mais
iniciativas para solucionar seus problemas.
A crescente popularidade das mídias sociais proporcionou ricas oportunidades para que as
empresas se conectem com seus clientes em tempo real. Assim será abordado no tópico a seguir como
esse segmento tem utilizado as plataformas digitais para aproximar de seus diversos públicos.
Relacionamento digital e o serviço de saúde
Os serviços de saúde oferecidos por hospitais, clínicas e profissionais da área precisam ter
maior qualidade e buscar permanentemente sintonia e consonância de objetivos dos seus funcionários
(clientes internos) com as necessidades e aspirações dos pacientes (clientes externos). Não se trata
somente de satisfazer o cliente com melhor serviço, mas fazer com que o relacionamento da empresa
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com cada cliente seja corretamente estabelecido e mantido (MAGALHÃES; CRNKOVIC, 2009).
Nesse aspecto, as mídias sociais fornecem novos canais para que os hospitais se envolvam com
as comunidades, o que está mudando a velocidade e a profundidade da interação entre organizações de
saúde e seus clientes (WONG et al., 2016). Elas promovem a possibilidade de gerenciar a experiência
do cliente e monitorar continuamente o mercado, obtendo insights que poderão contribuir com o
desenvolvimento de serviços, assim como oferecer aos profissionais de marketing a capacidade de
identificar e gerenciar relacionamentos de forma menos intensiva em recursos (WYLLIE et al., 2016).
Em particular nas organizações hospitalares, é possível estabelecer, nas redes sociais, relacionamentos
com dados de medicina preventiva, orientações e eventos, o que faz com que as redes sociais se tornem
um ativo intangível valioso para as organizações (PINOCHET; LOPES; SILVA, 2014).
Estudo realizado por Griffis et al. (2014) em hospitais dos Estados Unidos, identificou que
existe variação no uso de mídias sociais, dependendo das características dos hospitais, e que, embora
tenha havido grande aumento do uso das mídias sociais por aquelas instituições, ainda há muito espaço
para os hospitais serem mais ativos na comunicação por meio de mídias sociais, afim de ampliar a
presença e o alcance dessas mídias. Outra pesquisa, realizada por Campos (2015) em uma empresa da
área da saúde buscou verificar a influência do processo de gerenciamento de reclamações na satisfação
dos clientes. Foi constatado que os clientes que têm um gerenciamento adequado de suas reclamações,
potencialmente, se tornarão clientes mais satisfeitos e, por consequência, mais leais a seus fornecedores.
Já Lagu et al. (2016) verificaram que os comentários fornecidos pelos pacientes em redes sociais
de hospitais podem ser muito diversificados, tratando de questões relativas ao pessoal de atendimento,
de departamentos específicos, comentários sobre aspectos técnicos, incluindo erros percebidos e falta de
atenção e comentários relativos à infraestrutura hospitalar, tais como lanchonete e estacionamento.
Nesse contexto, pensar nas diversas possibilidades proporcionadas pelas novas plataformas no
que se refere ao Marketing de Relacionamento em serviços de saúde pode ser fundamental para a
definição de estratégias eficazes.
METODOLOGIA
Foi conduzido um estudo de caso único, descritivo e holístico, baseado na triangulação de
métodos (YIN, 2015). A escolha justifica-se pelo fato desse tipo de pesquisa basear-se em várias fontes
de evidências e apoiar-se nas preposições teóricas para conduzir a coleta e a análise de dados.
Pelo fato do estudo de caso ser uma possibilidade de aprofundamento e compreensão do objeto
de estudo (YIN, 2015), considera-se a estratégia adequada para a pesquisa, que busca analisar o papel
das redes sociais no relacionamento entre hospital e seus diferentes públicos, assim como a efetividade
de tais canais na recuperação de serviços. Assim, a teoria serve como modelo para análise e comparação
dos resultados e possibilita a 'generalização empírica' e, por isso, entende-se que o uso dessa
metodologia é adequado quando se pretende investigar o como e o porquê de um conjunto de eventos
contemporâneos (YIN, 2015).
A Rede Mater Dei de Saúde foi escolhida como objeto de estudo por atender aos seguintes
critérios: (i) ser uma empresa do segmento da saúde com destaque no mercado em que atua; (ii) estar
nas redes sociais e atuar diretamente com seus clientes por meio delas, estabelecendo relacionamentos;
(iii) utilizar estratégias de marketing em sua prestação de serviço, sejam off-lines ou on-lines. Vale
ressaltar que a instituição autorizou a divulgação dos dados fornecidos, bem como os resultados
encontrados.
Atualmente, a Rede é formada por dois hospitais: o Mater Dei Santo Agostinho, inaugurado
em 1980 e o Mater Dei Contorno, inaugurado em 2014. Em abril de 2017, iniciou-se a construção de
seu novo hospital – o Mater Dei Betim-Contagem, com previsão para início dos atendimentos em
2020.
Conforme dados fornecidos pela própria empresa, diariamente, aproximadamente 6.500 pessoas
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transitam pelos dois hospitais, ambos considerados de grande porte. São quase 4.000 médicos
cadastrados à Rede, que possui 399 leitos de internação e 163 leitos de Unidade de Terapia Intensiva.
Com cerca de 3 mil funcionários, o atendimento oferecido é via particular e convênio. Em 2016, foram
realizados 396.829 atendimentos nos Prontos-socorros, 37.763 consultas ambulatoriais e 32.054
cirurgias nos dois hospitais da instituição. Desde a sua fundação, em 1980, a instituição busca
aproximar-se de seus diferentes públicos - Corpo clínico, Pacientes, Operadoras de Saúde - por meio de
atividades direcionadas para cada perfil.
Com presença no Facebook, Twitter, Instagram e Linkedin, e com mais de 100 mil pessoas
conectadas à suas páginas nessas mídias, a Rede Mater Dei de Saúde utiliza a interação via mídias sociais
como parte do seu negócio, buscando manter conexões com pacientes (e familiares), corpo clínico e
colaboradores.
No intuito de obter maior consistência dos resultados, o estudo contou com triangulação de
fonte e de métodos (YIN, 2015). Em um primeiro momento foram coletadas todas as interações feitas
pelos usuários por meio das páginas do Facebook, Linkedin, Instagram e Twitter da rede hospitalar,
entre janeiro de 2016 e dezembro de 2016. As interações foram agrupadas e posteriormente
categorizadas, sendo que a análise buscou compreender como as interações geraram engajamento dos
públicos com a empresa, conversão da mensagem para serviços oferecidos, a presença da marca em
ambiente digital, assim como avaliar o relacionamento da instituição com seus diversos públicos. As
interações coletadas nas mídias foram organizadas em cinco categorias: “Busca por Serviços”,
“Oportunidade de Trabalho”, “Críticas”, “Elogios” e “Interações Neutras”. As categorias emergiram a
partir dos dados coletados. Junto a essa etapa foram analisados os relatórios de desempenho das mídias
sociais de janeiro de 2016 a janeiro de 2017, fornecidos pela instituição.
De forma complementar, foi conduzida uma observação sistêmica na Rede Mater Dei, de forma
a compreender o processo de gerenciamento das redes sociais pela instituição. Conforme explicado por
Ferreira et al. (2012), a observação sistêmica é aquela na qual o pesquisador escolhe previamente o
fenômeno a ser estudado com o objetivo definido a ser investigado, elenca categorias de análise, constrói
objetivos prévios e realiza observação controlada. Dessa forma, entre os meses de setembro a novembro
de 2016, uma pesquisadora esteve in loco no setor de Comunicação e Marketing da Rede Mater Dei de
Saúde, com o intuito de avaliar: os processos definidos para o fluxo de atendimento às críticas, a forma
como as interações são respondidas e analisadas pela equipe de trabalho, além de questionamentos e
esclarecimentos de dúvidas quanto aos relatórios disponibilizados pela rede. Os profissionais envolvidos
diretamente com esse trabalho - Analista de Comunicação e Marketing e Gerente de Comunicação e
Marketing, repassaram informações referentes à rotina e às demais atividades do setor.
A análise dos dados, obtidos por meio das redes sociais e das observações, permitiu a
convergência de certos achados, fundamentando a conclusão do estudo.
ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A apresentação dos resultados foi dividida em quatros seções. Inicialmente, é apresentado como
a Rede Mater Dei se organizou para iniciar a utilização das mídias digitais. Na sequência é feita uma
apresentação sobre o uso das redes sociais de maneira geral pela instituição, apresentando as estratégias
utilizadas. Logo após são analisadas as métricas de engajamento, alcance e relacionamento e, por fim,
demonstrada a forma de gestão das críticas.
Planejamento da instituição para o trabalho das redes sociais
A decisão da Rede Mater Dei de inscrever-se em redes sociais digitais foi fundamentada em
uma ampla discussão entre a gerência de comunicação e marketing, setor responsável pela gestão dos
veículos, e a diretoria. A inserção da instituição nas mídias foi em consonância com as diretrizes do
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planejamento estratégico da Rede, sendo consolidada como uma estratégia de fidelização de clientes e
captação de novos, além de fortalecimento da marca e alternativa de publicidade institucional.
Uma vez definido o objetivo da presença digital, a Rede Mater Dei buscou planejar e executar
suas ações de forma mais efetiva. Fluxos foram desenhados para que, quando acontecer uma interação,
seja ela negativa, busca por um serviço, dúvidas e/ou sugestões, os responsáveis sejam acionados,
apurem, tratem o problema e deem retorno ao cliente. Assim, desde o início são realizadas as seguintes
ações:
1. É permitido a qualquer usuário fazer postagens diretas nas páginas da Rede embora existam
opções de privacidade nas respectivas mídias que permitem bloquear essa ação;
2. Monitoramento das mídias sociais 24 horas por dia;
3. Monitoramento de indicador de % de respostas a críticas publicadas em redes sociais em até 2
horas (meta 100%).
4. Utilização de canais digitais para divulgação de serviços e projetos;
5. As interações são respondidas de forma personalizada.
Ademais, com quatro páginas a serem fomentadas, foram definidas as seguintes estratégias para
a empresa:
1. Continuidade da veiculação diária de conteúdo. Passou a ser utilizado mais “posts” com
grafismos, imagens animadas (gifs) e vídeos. Dessa forma, a proposta foi despertar a atenção
dos usuários das redes sociais digitais e trazer mais pessoas que passem a consumir as
mensagens veiculadas pela instituição.
2. Patrocínio segmentado da página do Facebook para aumentar o número de “fãs” – termo
utilizado para denominar os perfis que se conectam com a página de determinada marca e /
ou organização. Essa estratégia buscou atingir pessoas que estão localizadas na região
sudeste do país, com vista a tornar a Rede uma marca a ser lembrada como referência em
saúde nesta região.
3. Patrocínio segmentado em publicações específicas: algumas divulgações específicas foram
patrocinadas para atingir maior quantidade de pessoas, sempre direcionadas a um públicoalvo que fosse interessante atingir.
As interações são acompanhadas pela Diretoria e pelo Conselho de Administração, que utilizam
os relatórios para planejar ações e atuar na melhoria dos serviços. Essa definição de processo para o
trabalho com as mídias enquadra-se em duas das quatro dimensões apresentadas por Felix et al. (2016):
estrutura de marketing de mídia social, que aborda a organização e departamentalização da atribuição de
marketing de mídia social na empresa, indicando se há hierarquias com uma abordagem centralizada e
com um destinatário de marketing de mídia social claramente definido ou se as redes representam uma
estrutura organizacional em que todos os funcionários são responsáveis pelo marketing de mídia social;
a governança de marketing de mídia social, que se refere a como a empresa estabelece regras e diretrizes
e como as responsabilidades de marketing de mídia social são controladas na empresa. Isso pode ser
reforçado pelo fato de que, durante o período da pesquisa, foi observado que o fluxo definido para o
trabalho das mídias sociais está presente na rotina de atividades dos gestores da instituição.
Periodicamente são realizados treinamentos para esse público, a fim de reforçar as diretrizes
estabelecidas pela Rede para o posicionamento nas mídias, bem como os fluxos de atendimento às
demandas de serviço e críticas recebidas por meio digital. Pode-se afirmar que tal postura reflete o
aspecto estratégico que as redes sociais digitais passaram a ter na gestão da organização analisada. De
modo geral, o fato do processo de gestão das mídias sociais fazer parte do planejamento estratégico da
instituição, o trabalho desempenhado nas mídias passa a ser intrínseco à rotina de gestão. Isso é
importante quando se busca estabelecer diretrizes para alinhar o discurso utilizado no atendimento aos
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clientes nos hospitais e quando esse mesmo cliente busca por atendimento via internet. Foi possível
perceber que o fluxo é priorizado pelos gestores para que essas interações tenham respostas rápidas,
visando à satisfação do cliente.
Foi observado também que, além de mapear e monitorar o que é publicado nas mídias com o
nome “Mater Dei”, a organização também busca manter relacionamentos mais próximos com os
usuários, objetivando aproximar a realidade da rede hospitalar aos seus diversos públicos, de forma a
manter e fortalecer os vínculos com os atuais clientes, assim como atrair novos clientes e difundir a
marca para outros estados. Os usuários das mídias sociais tornaram-se participantes ativos e responsáveis
pela geração e disseminação de conteúdo. Tal estratégia parece consoante com o que é defendido por
Scolaro e Matos (2016), segundo os quais as empresas têm percebido a importância de estarem
presentes e se posicionarem nesses meios, visando estabelecer relacionamentos com seus públicos.
Dessa forma, nas próximas seções serão discutidos os aspectos voltados para o relacionamento
com os públicos da Rede Mater Dei, estabelecidos por meio digital, bem como as estratégias utilizadas.
Contexto geral do uso das redes sociais pelo Mater Dei
Para identificar a forma como a Rede Mater Dei estabelece suas estratégias nas redes sociais, foi
feito um levantamento histórico, a fim de, posteriormente, aprofundar nas análises das interações no ano
de 2016.
A instituição está presente nas redes sociais desde 2011, quando criou o perfil institucional nos
sites Facebook e Twitter. Durante o primeiro ano foram realizadas poucas ações nas mídias. Em 2012, a
instituição passou a repercutir conteúdos publicados no site nos dois veículos, somando, em dezembro,
cerca de 1.500 seguidores. A estratégia se manteve em 2013, com ampliação do número de seguidores
para 5.000.
A partir de 2014, a Rede adotou uma nova estratégia em suas páginas do Facebook e Twitter.
Se antes os dois veículos eram utilizados apenas para replicar notícias divulgadas no site institucional da
empresa, agora conteúdos abordando dicas de saúde, notícias institucionais e datas de oportunidade
ganharam espaço, sendo explorados posts gráficos, legendas mais informais e utilização de hashtags.
Além disso, passou-se a realizar publicidade na página do Facebook. A plataforma permite criar
anúncios que promovam tanto a página quanto publicações específicas. Ao final desse ano o número de
seguidores passou a ser de 33.956.
Essas estratégias foram mantidas em 2015 – quando obteve um aumento do alcance das
postagens orgânicas individuais, isso é, as ações digitais que não são pagas/patrocinadas. Verificou-se
que essas cresceram proporcionalmente ao número de fãs. Ao final do ano, o número de seguidores era
de 73.534.
Em 2016 houve um aumento significativo de participação da Rede Mater Dei em seus perfis
digitais. Primeiramente, destaca-se a criação de novos perfis nas redes sociais Linkedin e Instagram, com
o objetivo de ampliar a presença da marca no meio digital, de forma a segmentar a estratégia para
públicos diferentes.
A evolução da internet e suas plataformas de redes sociais permitiu, por parte das empresas,
utilizar publicidade em diversas extensões e formas para atrair seus clientes. O uso das redes sociais para
a publicidade trouxe uma nova forma de abordagem mercadológica por parte das empresas, que tiveram
que se adaptar à utilização de novas ferramentas para conquistar clientes (ALENCAR et al., 2015).
É crescente o desenvolvimento de estratégias de marketing por meio das mídias sociais por
empresas, visto seu potencial de alcance e relacionamento (DONG-HUN, 2010). Ananda et al. (2016)
categorizam como “Representação” as atividades pensadas e executadas nas mídias sociais que tem
como foco a entrega de comunicações de marketing relacionadas com o perfil da empresa e informações
sobre produtos. O conjunto dessas ações pela Rede Mater Dei trouxe, como resultado, o aumento
significativo de seguidores. No início do ano de 2016 a soma de pessoas conectadas às mídias sociais
digitais da Rede era de 82.254. Em dezembro, o número totalizava 111.019. A Tabela 1 a seguir
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demonstra a evolução dos números, de acordo com cada mês.
Tabela 01 – Evolução de seguidores de acordo com cada mídia
Mês

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Total

jan/16

77.866

986

562

2.824

82.254

fev/16

82.589

994

1.011

2.997

87.608

mar/16

87.004

1.014

1.405

3.087

92.528

abr/16

92.373

1.031

2.001

3.277

98.702

mai/16

92.390

1.049

2.374

3.432

99.274

jun/16

93.034

1.054

2.500

3.626

100.253

jul/16

93.305

1.062

2.983

3.754

101.151

ago/16

93.311

1.070

3.299

3.877

101.607

set/16

93.337

1.073

3.301

3.997

101.762

out/16

95.969

1.082

3.559

4.126

104.792

nov/16

96.196

1.088

3.702

4.251

105.296

dez/16

101.635

1.093

3.866

4.364

111.019

Crescimento
jan-dez/16

30,53%

10,85%

587,90%

54,53%

34,97%

Observa-se, por meio da Tabela 1, que, de uma forma geral, o número de seguidores das redes
sociais da Rede Mater Dei cresceu quase 35% ao longo dos doze meses analisados, o que demonstra
que as estratégias adotadas foram bem sucedidas. Observa-se ainda que a página do Facebook reúne o
maior número de seguidores, correspondendo por mais de 90% do contingente total. Tais números
podem ser melhor compreendidos quando se considera que o Facebook é a maior rede social digital,
além de ter sido a primeira na qual o Mater Dei se inseriu e aquela que recebe o maior investimento da
instituição. Por outro lado, observa-se que o Instagram foi o ambiente que apresentou o maior
crescimento no período, o que pode indicar a maior relevância que tal rede tem assumido, mesmo
considerando perfis institucionais, como é o caso em tela.
Estudo recente realizado por Oliveira e Henrique (2016) identificaram que as quatro mídias
sociais utilizadas pela Rede Mater Dei de Saúde – Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram - em sua
estratégia de marketing, podem ser utilizadas na construção do relacionamento com o cliente ao entregar
conteúdos que gerem engajamento, envolvimento e comprometimento, desde que utilizem conteúdos
relevantes e sejam usadas para minimizar as inconsistências e a percepção de risco dos clientes por meio
do contato direto, tanto para levar as informações quanto para a resolução de problemas e recuperação
de serviços.
O dinamismo das mídias sociais contribui para a comunicação e estreitamento de
relacionamentos entre as organizações e seus consumidores (MOTAMENI; NORDSTROM, 2014).
Dessa forma, será analisado no tópico a seguir métricas das mídias sociais da Rede Mater Dei, no
intuito de demonstrar como tais ferramentas apoiam os relacionamentos com clientes e outros
envolvidos.
Engajamento, Conversão e Relacionamento
O aumento significativo de seguidores nas quatro redes sociais em 2016 refletiu, também, nas
interações recebidas. Entre Janeiro e Dezembro de 2016 foram registradas 3.336 interações, sendo que,
em 2015, esse número foi de 983. Segmentadas em “Elogios”, “Críticas”, “Busca por Serviços”,
“Oportunidade de Trabalho” e “Interações Neutras”, elas apresentaram os números demonstrados no
Gráfico 01.
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Essas categorias foram determinadas pelos autores com o objetivo de identificarem quais são os
assuntos mais buscados pelos clientes na página da Rede.
Gráfico 01 – Interações dos usuários com as mídias sociais
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Percebe-se que as interações positivas classificadas como “Elogios” são significantemente
maiores do que as demais, representando 62,95%, o que sugere que a marca é bem lembrada e aceita
pelos usuários. As interações neutras, segundo maior número registrado, representa 16,2% do total,
referem-se à comentários relacionados à planos de saúde não atendidos, propagandas de fornecedores
para o hospital e marcações em publicações sobre cursos e eventos promovidos pela instituição.
Na categoria “Busca por Serviços” foram alocadas as interações que se referem a dúvidas sobre
atendimentos específicos, busca por convênios, especialidades atendidas, médicos de referência, etc.
Observa-se, pelos números apresentados por essa categoria, 8,5% do total, que alguns clientes passaram
a procurar nas mídias sociais informações sobre os serviços oferecidos pela Rede, o que se mostra uma
oportunidade de interação direta entre o hospital e seus clientes. Já a categoria “Oportunidade de
Trabalho” vem apresentando ampla participação dos usuários, e foi crescente ao longo do ano de 2016,
apresentando 7% do número total de interações. Por fim, destaca-se a categoria “críticas”, com o menor
número dentre o volume de interações, 5,3%. Vale ressaltar que, no que diz respeito ao relacionamento
da instituição com os usuários que fizeram sua interação com a página, todas aquelas consideradas
“Elogios”, “Busca por Serviços” e “Oportunidades de Trabalho” tiveram retorno por parte do hospital,
seja por meio de resposta ou por manifestação como “Curtida” e “Compartilhamento/Retwitte”.
Outro aspecto interessante são os números de “Alcance Médio” registrados pelo Facebook. A
métrica representa a média de pessoas que receberam alguma atividade da página do hospital em seus
respectivos perfis, incluindo publicações próprias do hospital, publicações de outras pessoas na página
da instituição, anúncios de curtida, menções e check-ins. Os números estão demonstrados no Gráfico
02.
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Gráfico 02 - Alcance médio por mês
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Já os números registrados pelo Facebook da página “Hospital Mater Dei” para a métrica
“Engajamento Médio” estão descritos no Gráfico03. Esses números representam a média de pessoas que
interagiram com a página do hospital, sendo que a nomenclatura “Interação” inclui qualquer clique ou
publicação criada.
Gráfico 03 - Engajamento médio por mês
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Os números apresentados no Gráfico 03 demonstram alto retorno das ações realizadas em cada
mês, o que sugere eficácia no plano de divulgação estratégico, não só de assuntos específicos, mas
também das ações de divulgação da imagem da instituição.
De acordo com pressuposto defendido por Oliveira e Henrique (2016, p.15), a interatividade e
o engajamento, por meio do Facebook, produzem experiências positivas e tornam as expectativas mais
exequíveis, refletindo na satisfação do cliente. Percebe-se, a partir desses resultados, que as informações
divulgadas pela Rede não estão limitadas apenas às pessoas conectadas diretamente em cada perfil da
instituição, mas a todos com os quais são compartilhados, assim como as experiências pessoais (LUO;
ZHANG, 2013). O efeito boca a boca, nesse caso, é positivo e viral.
Monitorar e inserir a utilização das mídias digitais nas estratégias de marketing parece ser
fundamental quando se busca estabelecer relacionamento com seus públicos. É a ideia defendida por
Oliveira e Henrique (2016). De acordo com os autores, as mídias sociais empoderaram o consumidor,
tornando-o mais interativo e crítico, dando a este maior poder de decisão e de influência. Esse
diferencial pode ser construído com a utilização das mídias sociais no fortalecimento do relacionamento
com o cliente, com foco na satisfação e lealdade. A lealdade, identificada por meio do engajamento dos
clientes, pode ser caracterizado pelo envolvimento do consumidor nas recomendações, nos comentários
e compartilhamento dos conteúdos e promoções, além da participação em discussões, apresentação de
sugestões e na frequência de interações com a empresa. Já a satisfação é identificada quando essas mídias
suprem as necessidades do consumidor. Quanto mais engajado estiver o cliente com as ações da
empresa, por meio das mídias sociais, mais satisfeito estará com a empresa. Também nesse sentido podese dizer que o investimento em patrocínio da página reflete em resultados positivos no que diz respeito
às interações, engajamento e alcance, o que é aderente ao que é defendido por Oliveira e Henrique
(2016), de que “quanto mais engajado estiver o cliente com as ações da empresa, por meio das mídias
sociais, mais satisfeito estará com a empresa”. Na análise de interações feita nessa pesquisa, identificouse um percentual significativamente maior de mensagens positivas, classificadas como “elogios”. As
demais interações analisadas, classificadas como “Busca por serviços”, “Interações neutras” e
“Oportunidades de trabalho” também podem refletir engajamento por parte dos usuários, revelando que
o Marketing de Relacionamento é, partindo desse pressuposto, eficaz para a empresa e as mídias digitais
são um meio de fortalecer esse relacionamento, o que pode levar a uma vantagem competitiva no
mercado.
Por outro lado, a possibilidade de transformar uma experiência negativa pública e viral é um dos
aspectos que permeiam a utilização das redes sociais e com o qual as empresas devem ter como
prioridade em seu planejamento. O objetivo principal deste direcionamento é reverter uma situação de
insatisfação e melhorar o relacionamento com os clientes (CAMPOS et al., 2015). Cada vez mais os
clientes utilizam as redes sociais para manifestarem e pedir um bom atendimento, ciente de que um
público virtual irá testemunhar uma recuperação de serviço bem sucedida ou mal sucedida
(SCHAEFERS; SCHAMARI, 2016). Partindo dessas reflexões, será analisado, no tópico a seguir, a
forma como a Rede Mater Dei de Saúde atua no tratamento de publicações de mensagens negativas e
reclamações recebidas por meio das mídias.
A gestão das críticas e reclamações
Todas as interações negativas, também chamadas de “Críticas”, são tratadas de forma
individualizada e específica pela organização. Por meio de um fluxo diferenciado para essa situação, a
partir do momento em que a mensagem negativa é coletada pelo setor de Comunicação e Marketing,
passa a ser cronometrado um tempo de 2 horas para que o usuário tenha seu problema resolvido e
respondido via rede social digital. Uma vez identificada a mensagem, o gestor do setor envolvido é
acionado e é responsável pela captação, apuração e contato com o cliente. Esse monitoramento é feito
24 horas por dia e os dados são acompanhados pela gestão da Rede. O monitoramento é feito, de
segunda a domingo, das 8h às 18h, pela Gerência de Comunicação e Marketing e, no período da noite,
O Papel das Mídias Sociais no Relacionamento entre Hospitais e seus Diferentes Públicos: Um Estudo de Caso em uma Rede
Hospitalar de Grande Porte

80

Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde Vol. 14, n.3 ▪ Belo Horizonte, MG ▪ JUL/SET 2017

pelos supervisores administrativos noturnos, por meio de aparelho celular conectado à internet, que foi
disponibilizado pelo hospital. Vale ressaltar que há casos que demandam um tempo maior de apuração,
mas o usuário é conectado.
Para mensurar esse fluxo, foi desenvolvido um indicador, cuja meta é atingir 100% de respostas
às críticas publicadas em redes sociais em até 2 horas, com acompanhamento mensal pela alta direção da
Rede Mater Dei. A preocupação de responder às críticas de forma rápida está alinhada com o que é
proposto por Fan e Niu (2016): a velocidade de recuperação facilita alcançar a satisfação do cliente e
que, por isso, os agentes devem ter uma ampla compreensão dos custos financeiros dos clientes, o tempo
perdido e os inconvenientes causados pela falha, no intuito de fornecerem respostas de forma mais
eficaz. A Rede Mater Dei de Saúde, ao atuar de forma rápida no tratamento das reclamações recebidas
pelas mídias, demonstra foco na interação com os clientes, dando suporte com o intuito de gerar
benefícios a eles e valor para a empresa, personalizando a informação e o serviço.
Durante os meses de janeiro a dezembro de 2016 foram registradas 179 críticas. Destaca-se que
o indicador foi atingido em nove dos 12 meses, sendo que em fevereiro, março e abril a meta não foi
alcançada. Ao ser questionado com a equipe responsável o porquê desse aumento, foi explicado que,
nesse período, foi registrada uma epidemia de “Dengue”, “Zika” e “Chikungunya” em Belo Horizonte.
Dessa forma, a Rede passou a receber mais pessoas, atuando diariamente, por três meses, em seu limite
máximo de atendimento, já que alguns hospitais não ofereceram atendimento a essas doenças, sendo
uma situação atípica para a saúde da cidade, com reflexos em diversos âmbitos.
No que se refere à reversão da imagem negativa e a possibilidade de recuperação do serviço, as
ações mostraram-se eficazes. No período analisado, algumas críticas tiveram retorno positivo após o
contato do gestor da área e resultaram em depoimentos positivos, demonstrando que a ação foi um
diferencial para aquele problema. Reforça-se, assim, o pensamento de Wyllie et al. (2016), que afirmam
que o fato de uma empresa da área da saúde estar nas mídias sociais é uma possibilidade de gerenciar a
experiência do cliente e promover o relacionamento de forma próxima, personalizada e menos intensiva
em recursos.
A possibilidade de reverter uma imagem negativa postada em redes sociais é de fundamental
importância para as empresas. Bastos et al. (2015) constataram que o boca a boca negativo nas mídias
sociais influencia negativamente a intenção de compra e a lealdade de outros consumidores e também
que os custos de mudança processuais reduzem o efeito do boca a boca negativo nas mídias sociais,
perante a intenção de compra e a lealdade do consumidor.
Em abril de 2016, durante o período indicado pelos profissionais da instituição como aumento
de críticas na Rede, devido a epidemia de Dengue, Zika e Chikungunya, foi definida uma estratégia
específica para tratar as queixas relatadas via redes sociais. O Serviço de Apoio ao Cliente, nesse período,
atuou diretamente com os gestores da área, de forma a tratar todos os relatos negativos registrados via
internet. Respostas rápidas aos clientes fazem com que eles se sintam importantes para a empresa e
dispostos a construir relacionamentos mais próximos (KIM et al., 2015). Os clientes querem soluções
imediatas e, caso não seja possível, que a resposta dada pelos agentes seja o início da resolução desse
problema (FAN; NIU, 2016).
Observou-se que muitas insatisfações ocorrem por parte da demora de atendimento. É
prioridade, para a organização, dar tratamento às mensagens negativas, daí a criação do indicador de
respostas nas mídias sociais em até 2h. Pode-se dizer que a Rede utiliza em sua estratégia de marketing
as redes sociais de forma vantajosa, já que busca estabelecer e melhorar a imagem da marca, assim como
melhorar o desempenho no mercado. Dessa forma, alinhado ao que Wong et al. (2016) defendem, o
monitoramento sistemático dos comentários gerados pelos usuários nas páginas de mídia social são
usados como feedback para aumentar a satisfação e o cuidado dos pacientes. Embora nem todas as
críticas tenham tido a imagem negativa gerada pelo problema vivenciado revertida, é fundamental para
as empresas buscarem processos para identificarem e solucionarem as críticas publicadas por meio das
mídias digitais o quanto antes, visto que as mídias sociais empoderaram o consumidor, tornando-o mais
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interativo e crítico, dando a este maior poder de decisão e de influência (OLIVEIRA; HENRIQUE,
2016).
CONCLUSÃO
A internet e a variedade de mídias sociais provocaram grandes transformações no
comportamento dos consumidores. Eles se tornaram mais informados, exigentes e desconfiados para
adquirirem um produto ou serviço, alteraram a maneira de se relacionar, e o boca a boca nas mídias
sociais possibilitou que as informações fossem rapidamente criadas e propagadas a milhares de pessoas
do mundo todo (BASTOS et al., 2015). Dessa forma, ao analisar o papel das redes sociais no
relacionamento entre hospital e seus diferentes públicos, assim como a efetividade de tais canais na
recuperação de serviços, foi possível identificar alguns aspectos positivos relacionados à utilização das
mídias sociais na estratégia de marketing.
O estudo de caso aqui relatado foi baseado na triangulação de fontes e métodos de pesquisa, na
qual foram coletadas, agrupadas e categorizadas todas as interações feitas pelos usuários, bem como
analisados relatórios de desempenho das mídias. Complementar a isso, a observação sistêmica do
trabalho realizado in loco na empresa estudada permitiu verificar a dinâmica do processo do trabalho
com as mídias e os resultados quantitativos das ações desempenhadas. A partir desse estudo, observa-se
que é fundamental que as empresas estabeleçam fluxos de trabalhos e insiram em suas rotinas as
atividades relacionadas às mídias, principalmente para as respostas às interações. Um aspecto
interessante, e que deve ser ressaltado, é a importância de alinhar o discurso em todas as interfaces de
atendimento, seja no digital ou no presencial. No tocante a categoria “críticas”, ressalta-se que os fluxos
definidos e a utilização de indicadores de mensuração e tempo de resposta tornam o processo eficaz e
atinge o objetivo de levar soluções e buscar proporcionar uma experiência positiva para o cliente em seu
retorno. Como é defendido por Schaefers e Schamari (2016), a recuperação efetiva de serviço por meio
das mídias sociais exige, portanto, não apenas lidar com queixas, mas também uma compreensão dos
efeitos da presença virtual.
Atualmente inserida em quatro mídias sociais, recomenda-se à Rede Mater Dei de Saúde a
diferenciação de conteúdos e linguagens, de acordo com que cada plataforma oferece. Cada uma das
plataformas de mídia social apresenta características, funcionalidades e recursos próprios, e cujas
diferenças devem ser consideradas na definição das atividades de marketing de mídias sociais (FELIX et
al., 2016).
Do ponto de vista acadêmico, a discussão do tema buscou alargar o conhecimento acerca do
papel das mídias sociais no relacionamento de prestadores de serviços com seus clientes e demais
públicos, assunto ainda recente na literatura. Acredita-se, ainda, que verificar a importância das mídias
sociais em um segmento específico pode contribuir para que novos pressupostos e hipóteses sejam
criados, explorando os avanços tecnológicos nessa área. Considerando os poucos estudos a respeito,
buscou-se com esta pesquisa cobrir uma lacuna na área.
Do ponto de vista gerencial, considera-se que não é mais recomendável que as organizações,
principalmente as de maior porte, fiquem de fora das mídias sociais. A utilização de estratégias de
marketing nas mídias sociais é cada vez mais crescente e eficaz. No caso em tela, desde 2011, quando
foram criados os primeiros perfis oficiais (Facebook e Twitter), a Rede atua de forma estratégica no
ambiente digital. O número de clientes que se relacionam com a instituição e, consequentemente, podem
ter acesso às informações sobre os serviços, têm aumentado de forma significativa, normalmente a um
custo muito menor do que das mídias tradicionais. Mais do que responder rapidamente às queixas, é
necessário que as organizações aprendam a ouvir o que o cliente tem a dizer e utilizar dessas ferramentas
para melhoria da atuação no mercado.
Corroborando com os achados de George et al. (2015), as instituições de saúde devem usar suas
mídias sociais não apenas para anunciar e publicar notícias institucionais para autopromoção, mas
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também assumir um papel educativo mais ativo e alavancar o efeito de rede dessas tecnologias. Por isso,
sugere-se que estudos futuros vislumbrem não só a forma como o relacionamento entre instituição e
clientes ocorre, mas também como os prestadores de serviço podem realizar ações educacionais que
visem a promover a saúde.
Pelo fato do relacionamento por meio de mídia social, na prática, ser muito complexo para ser
gerenciado e executado exclusivamente por um único indivíduo ou mesmo departamento, sugere-se,
também, que sejam investigados como as instituições têm se organizado para inserir essa estratégia em
seu planejamento de marketing.
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