
FAT – FACULDADE E ESCOLA 
CURSO DE GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MARKETING NAS REDES SOCIAIS E A 

INFLUÊNCIA NO COMPORTAMENTO DO 

CONSUMIDOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMILA DALPOSSO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TAPEJARA/RS 

2021



 

CAMILA DALPOSSO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O MARKETING NAS REDES SOCIAIS E A 

INFLUÊNCIA NO COMPORTAMENTO DO 

CONSUMIDOR 
 

 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 

como requisito parcial para obtenção do título 

de Bacharel em Administração da FAT –

Faculdade e Escola. 

 

Orientador: Prof.(a) Me. Milena Berthier 

Bandeira 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TAPEJARA/RS 

2021 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMILA DALPOSSO 

 
 

 
O MARKETING NAS REDES SOCIAIS E A INFLUÊNCIA NO 

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 

 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso – TCC foi julgado adequado para a obtenção 

do título de Bacharel em Administração e aprovado em sua forma final pelo Curso de 

Administração da FAT – Faculdade e Escola.  

 

 

 

___________________________________________ 
Prof. Dr. Marcelo Negrini 

 Coordenador do Curso de Administração da FAT  

 

 

 

Apresenta à comissão examinadora integrada pelos seguintes professores: 

 

 

 

__________________________________________ 
Orientador(a): Prof. Me. Milena Berthier Bandeira 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Prof. Me. Leoni Menta Zamin 

Membro da Banca Examinadora 

 

 

 

 

___________________________________________ 

Prof. Me. Lidiane Cássia Comin 

Membro da Banca Examinadora 



 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço primeiramente a Deus, pela oportunidade da vida, pela saúde e força que me 

proporcionou para conquistar mais uma etapa em minha vida. 

Agradeço a meus pais e minha irmã Priscila, como centro de tudo, pelo apoio nos momentos 

difíceis, pela compreensão da ausência ao longo dos dias, pelo incentivo a ser e fazer melhor a 

cada dia e por acreditarem no potencial deste estudo. 

Aos meus amigos, em especial a Alessandra, Jéssica, Guilherme e Grégory, por terem sido 

meus pontos de paz nos momentos turbulentos, de alegria quando o desespero bateu e por 

terem entendido minha ausência.  

À minha orientadora Milena, pela confiança depositada para o desenvolvimento desta 

pesquisa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ama-se mais o que se conquista com esforço. 

Benjamin Disraeli 

 



 

 

 

 

 

RESUMO 

 

A presente pesquisa tem como finalidade identificar, entender, e analisar as diferentes 

maneiras que as empresas podem usar para influenciar e instigar seus clientes a conhecerem 

sua marca e realizarem suas compras. Na elaboração da mesma, levou-se em consideração a 

importância do uso do marketing digital e como é desenvolvido e abordado dentro de uma 

empresa. As informações do estudo foram coletadas através de um questionário com 

perguntas fechadas aplicadas a toda a população acima de 18 anos do Rio Grande do Sul e 

apresentados através de gráficos. Os resultados obtidos com a aplicação da pesquisa mostram 

que o consumo online já é considerado vasto e muitas oportunidades ainda podem ser 

aproveitadas neste ramo. A demanda e a procura de produtos e serviços de maneira online 

crescem gradativamente, diante disso, é papel fundamental nas empresas a busca pela 

adaptação e atualização das suas maneiras de venda e aperfeiçoamento da relação com seus 

possíveis clientes. A partir dos resultados do estudo, viu-se que a maioria da amostra já 

realizava suas compras online e está frequentemente inserida neste meio, tendo em vista que o 

índice de pessoas que se sente influenciada por publicações também é grande, é interessante 

que as empresas saibam adotar este tipo de preocupação e cuidado perante suas formas de 

divulgação, entender aonde se quer chegar e como isso será feito. Ter seu consumidor perto e 

identificar o que ele deseja é o primeiro passo de uma relação saudável e proveitosa para 

ambos. 

  

 

 

 

 

Palavras-chave: Marketing; Redes Sociais; Comportamento do Consumidor; Rio Grande do 

Sul. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, a internet tem sido um facilitador para fins pessoais e profissionais, 

observando-se a agilidade e eficácia, características deste recurso. Grandes e pequenas 

empresas vêm fazendo seu uso para divulgação de sua marca, produto ou serviço, através do 

marketing digital. O consumidor assiste menos televisão, ouve menos rádio e lê menos 

jornais, opta sempre pelo meio de comunicação mais ágil, logo, as redes sociais.  

O marketing vem como um facilitador para as organizações, pois em pouco tempo se 

faz uma divulgação e se estabelecem contatos com gastos menores, basta ter acesso à internet 

e saber o público que se quer atingir com uma publicação. O consumidor, por sua vez, 

também tem maior facilidade em demonstrar sua satisfação com o produto, fazer comparações 

e compartilhar o conteúdo de agrado. O que passa a ocorrer então, é uma maior e melhor 

relação entre consumidor e empresas. 

Por meio das mídias sociais, presentes na internet, as pessoas são impactadas com 

mais facilidade pelas empresas, que criam ou reforçam a imagem da sua marca sem precisar 

de um ambiente físico para isso. Uma empresa deve desenvolver estratégias para obter 

notoriedade no mercado e para criar ou consolidar a imagem da marca, oferecendo qualidade 

nos seus produtos ou serviços em conjunto com os fatores que influenciam no comportamento 

dos consumidores. 

O marketing foi integrado aos poucos à rotina das empresas e tornou-se uma 

necessidade para o crescimento de pequenos a grandes negócios. Por mais que construir uma 

divulgação e realizar uma postagem seja um processo acessível a todos, existem técnicas que 

orientam essas ações, com objetivo de gerar consumo, vendendo um produto ou serviço.  

Nas redes sociais, ações que visem a oferta de um produto são muito intensas, de 

forma que os consumidores são estimulados a comprar todos os dias e várias vezes durante o 

mesmo. Este estudo visa entender, identificar e analisar se as ações de marketing nas redes 

sociais influenciam os clientes a conhecerem marcas, produtos/serviços e, principalmente, 

consumirem e realizarem suas compras. A pesquisa foi feita por meio de um questionário 

aplicado a toda população acima de 18 anos residente no Rio Grande do Sul e o total de 

respostas obtidas foi de 314 respondentes. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO TEMA 

A tecnologia transforma as escolhas e as escolhas transformam o mercado. O 

marketing é desenvolvido para satisfazer a base deste mercado, os clientes. É uma forma de 
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comunicação rápida e leve que acompanha a tecnologia e une relações. O uso do marketing 

como uma ferramenta para gestão e estratégia não é algo inovador, porém, está ganhando 

cada vez mais visibilidade e força dentro das organizações. 

Com o cenário atual, frente a uma pandemia, as maneiras de praticar o marketing 

tiveram de se adaptar a um novo desafio. O mundo digital se mostrou muito forte e deu às 

empresas muito poder para conversar com seus clientes. Com o acesso facilitado às redes 

sociais pela população em geral, ficou mais fácil para as empresas demonstrarem seus 

produtos e serviços através deste meio.  

 

1.2 DELIMITAÇÕES DO PROBLEMA 

Atualmente diversas empresas estão utilizando o marketing como uma ferramenta 

para atrair clientes. Diante do crescente avanço da tecnologia e do constante crescimento da 

internet, o marketing digital ganhou força. O relacionamento entre marcas, produtos e 

serviços e consumidores vem se intensificando de forma gradativa no ambiente online. 

As vendas e negociações através dos meios digitais têm sido cada vez mais 

praticadas e oportunas e as redes sociais vêm se mostrando um meio eficiente na 

concretização de negócios. No entanto, conquistar a curiosidade e confiança de um possível 

comprador, não é uma tarefa fácil. Nestas condições, este estudo quer saber: em que medida o 

marketing nas redes sociais tem influenciado o comportamento do consumidor? 

 

1.3 OBJETIVOS 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

Identificar em que medida o marketing digital tem determinado a relação de compra 

e venda de produtos e serviços. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos são: 

a) Identificar o perfil dos consumidores acima de 18 anos do Rio Grande do Sul; 

b) Identificar o comportamento dos respondentes na Internet; 

c) Identificar o comportamento do consumidor nas redes sociais; 

d) Identificar as formas de estímulo a compras e conhecimento no meio digital. 
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1.4 JUSTIFICATIVA 

A maneira como um produto ou um serviço é anunciado, fala muito sobre ele. As 

oportunidades geradas através de uma propaganda e de um bom marketing, são inúmeras. 

Muito valor pode ser  agregado a um produto analisando a forma como ele é divulgado e 

apresentado ao consumidor. A comunicação virtual e interativa com os clientes tem feito 

muita diferença. 

Dadas as circunstâncias da situação que se vive hoje, muitas empresas geraram 

oportunidades vendo que suas dificuldades de conversar com os clientes estavam começando 

a crescer. Em meio a isto, algumas áreas do marketing começaram a ser mais exploradas e 

estudadas. Um planejamento de marketing requer organização, entrega, criatividade e  

principalmente, conhecimento. É necessário muita informação para que uma publicação 

chame a atenção de um possível cliente e o faça ter curiosidade para conhecer um produto. 

A pandemia tirou o principal método de venda, o mais antigo e mais eficaz, a fala do 

negociador, e no lugar dela, deixou uma tela. Tornar esta tela algo atrativo é muito difícil, 

afinal, o cliente sabe suas pretensões e vontades, e nisto, cabe a organização, pensar como tal 

para conseguir conquistá-lo. Para isto, as empresas contam com algumas ferramentas para 

facilitar estas relações de comércio, sendo o marketing digital uma delas. 

Para as empresas, não basta estar nas redes sociais. É essencial ter uma estratégia de 

atuação e ser capaz de implementá-la. O marketing digital é necessário para entender o 

comportamento do consumidor no ambiente virtual e também para identificar sua necessidade 

no momento, é uma das formas mais práticas de se comunicar. 

Nas redes sociais estão o maior número de amigos e familiares, onde a influência é 

percebida de maneira clara por meio da relação que existe no círculo social em que o 

indivíduo é inserido. Em suma, não há dúvidas do potencial das redes sociais para as 

empresas, tanto no sentido de angariar novos consumidores como do ponto de vista de manter 

os atuais satisfeitos.  

Tendo em vista que a internet tornou-se o meio de comunicação mais utilizado 

atualmente, é de extrema importância que ela tenha seu valor previamente reconhecido. A 

utilização das mídias sociais e das plataformas digitais para venda ou simples mostra de 

produtos e serviços é uma oportunidade barata e eficaz, levando em consideração todo o 

alcance e potencial que um simples post pode ter. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 MARKETING 

 Segundo Kotler (2017), à medida que o mundo avança para o próximo milênio, 

cidadãos e empresas se perguntam o que está por vir.  

 O marketing foi integrado aos poucos as atividades de hoje, tornou-se uma 

necessidade vital para o crescimento de pequenos e grandes negócios, e em meio a pandemia, 

é o fator que mais contribui para o sucesso. 

Segundo Richers (1981), foram necessários três fatores para essa integração, sendo o 

primeiro e principal o revolucionário processo de substituição de importações que o país 

atravessou ao longo dos últimos três decênios e que o transformou numa nação das mais 

industrializadas do mundo. Ao longo deste processo, não só adotamos tecnologia inovadora, 

como também novos métodos e sistemas administrativos, entre eles o marketing. O segundo 

fator, ainda segundo Richers (1981), é ligado à difusão da inovação através de escolas 

superiores e de cursos especiais, em cuja vanguarda encontra-se a Escola de Administração de 

Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas, e que formaram milhares de jovens 

administradores, uma boa parte destes agiu e ainda age como missionários nas nossas 

empresas ao divulgarem e aplicarem conceitos mais modernos, como o de marketing. 

 E por fim, ainda segundo Richers (1981), o terceiro fator para a rápida integração do 

marketing a atualidade, são os meios de comunicação, tanta de mídia impressa e falada, 

quanto também da ação das agências de publicidade que usam a palavra “marketing” para um 

monte de coisas que ela não é. Os conceitos e significados desta palavra são abrangentes e de 

certa vagos, o que é marketing afinal?  

 Segundo o site oficial da AMA (American Marketing Association), “Marketing é a 

atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas 

que tenham valor para clientes, parceiros e sociedade em geral”.  

 

O termo marketing significa ação no mercado. Originário do inglês, a conotação 

mercadológica é bastante ampla. É usada não apenas para ajudar as empresas a 

vender mais, mas também para coordenar qualquer processo de troca. As empresas 

podem ampliar marketing para corrigir mercados, aumentar o nível de 

conscientização dos consumidores a respeito dos determinados produtos, além de 

uma série de outras alternativas. (LAS CASAS, 2008, p.3). 
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Segundo Toledo et al. (2002), com o rápido avanço da Revolução da Informação e das 

tecnologias que sustentam a Internet, é lícito admitir-se que muitas empresas poderão aliar o 

potencial de soluções tecnologicamente avançadas a estratégias cuidadosamente desenhadas 

para o processo de marketing, propiciando melhoria da eficiência nos processos gerenciais e 

aumento de eficácia na consecução dos objetivos.   

O marketing é tudo o que irá gerar uma espécie de relação, como exemplo, entre oferta 

e demanda, e essa relação poderá também estender-se a vendedor e comprador. A ferramenta 

é um auxílio à venda. A comunicação é o fator mais importante nesta relação entre oferta e 

demanda. Jesus (2017. p.6) traz que,  

Comunicar, tornar exposto algo que relativamente existe, é uma estratégia que toda 

empresa aplica para oferecer seus produtos e serviços, uma nova marca, uma 

promoção, liquidação, ou até mesmo mensagens que despertam lembranças futuras 

da empresa na mente do público. 

 É natural que se criem dúvidas em relação a forma correta de construir a comunicação 

e o planejamento para promoção de um produto, é necessário que sejam feitas pesquisas e 

questionamentos próprios a fim de se ter um norte. Tudo é um processo, leva tempo para 

definir e chegar a algo que satisfaça clientes, colaboradores e empresa. 

O marketing exige mais do que simplesmente desenvolver um bom produto, 

determinar corretamente o seu preço e colocá-lo em locais acessíveis ao consumidor. 

A empresa que quiser contar com um programa contínuo e estruturado de marketing 

deve considerar que todos os seus produtos, serviços, marcas e ações comunicam 

algo e, assim, ela precisa construir um relacionamento duradouro com o consumidor, 

baseado em valores reais e em comunicações eficientes (PINHO, 2001). 

Obter a confiança do comprador é essencial, e as estratégias ligadas ao marketing, 

auxiliam a empresa a deixar esta troca muito mais harmoniosa e viável, financeira ou 

socialmente. O marketing tem um foco muito maior do que apenas vender um produto, as 

empresas buscam pela promoção de sua marca, de seus serviços, a fidelização de clientes, e o 

principal, a satisfação destes clientes.  

Além disso da confiança do comprador, também é importante que o profissional saiba 

descrever corretamente o seu produto, “Os profissionais de marketing possuem técnicas para 

estimular a demanda pelos produtos de uma empresa. Mas essa é uma visão demasiadamente 

simplista das atribuições dos profissionais de marketing. Gerentes de marketing procuram 

influenciar o nível, a velocidade e a composição da demanda para alcançar os objetivos da 

organização.” (KOTLER, 2000, p. 27). 
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De acordo com Maso (2010), a função básica do marketing é identificar as 

necessidades dos consumidores e desenvolver produtos que possam atendê-los. Desta forma, 

o marketing deve ter como função determinar os mercados alvo que a organização pode 

atender adequadamente, fazendo o planejamento de novos produtos, serviços ou programas 

que possam satisfazer as necessidades de consumo. Buscando também, que os colaboradores 

da organização pensem em como melhor servir os consumidores. 

Segundo Cavallini (2008), também é necessário prestar atenção aos concorrentes, já 

que a todo tempo aparecem novas estratégias que podem influenciar o mercado, exigindo das 

empresas um cuidado maior com o seu planejamento de marketing e uma alteração de 

postura. Partindo da ciência de que a empresa não se limita somente ao consumidor e se atenta 

para o seu público, Ogden e Crescitelli (2007) classificam o público em grupos: interno, 

intermediário, comunidade e consumidor. O público interno é composto pelos colaboradores 

da empresa, os quais estão em contato direto com a produção e com as ações da empresa. O 

público intermediário é formado por atacadistas, distribuidores e varejistas. A comunidade é 

composta por governo, imprensa e associações e esse conjunto é chamado de opinião pública. 

O último tipo de público é o consumidor. Segundo Kotler, Kartajaya, Setiawan (2010), 

quando a marca é bem-sucedida, ela deixa de ser propriedade da empresa, ou seja, os 

verdadeiros proprietários da marca se tornam os consumidores. Por este motivo, a marca deve 

realizar ações dentro da missão da empresa, para não se desfazer do motivo que fez os 

consumidores serem fiéis a ela. 

Waterschoot (1992) afirma que o conceito de Composto de Marketing foi introduzido 

por Neil Borden em 1953, baseado em trabalho de James Culliton, o qual havia descrito o 

executivo de negócios como alguém que combinava diferentes ingredientes. A partir de então, 

a expressão Composto de Marketing assumiu a conotação de “composição” ou “mistura” de 

ingredientes para obtenção de uma resposta do mercado. 

Desta forma, inúmeros autores passaram a explicar o composto de marketing mediante 

uma lista de variáveis ou ferramentas, e de atividades relacionadas a elas. Para McCarthy 

(1960), o Composto de Marketing compreende decisões que a organização precisa tomar 

sobre as variáveis controláveis, com o intuito de atingir o mercado-alvo. Para organizar e 

simplificar as decisões a serem tomadas, McCarthy reuniu as variáveis em quatro grupos, 

conhecidos como os “quatro Pês” do marketing: Produto, Preço, Promoção e Praça 

(Distribuição). 
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O Composto de Marketing é considerado por Kotler (2000) um dos conceitos básicos 

do marketing moderno, sendo definido como um conjunto de ferramentas que a empresa 

utiliza para atingir seus objetivos no mercado-alvo. Sob este ponto de vista, o Composto de 

Marketing torna-se um conjunto de instrumentos ou parâmetros essenciais para a tomada de 

decisões.  

 

Figura 1: Os 4 p's do composto de marketing 

Fonte: Kotler,2000, p.7. 

 

Os objetos do marketing são todos os produtos e serviços que devem ser divulgados, o 

que deve ser feito de acordo com as características do produto. 

De acordo com Shapiro (1989), o marketing é composto de quatro elementos básicos, 

aplicados como ferramentas para que o profissional do setor possa conduzir seu trabalho, 

constituído basicamente pelo produto ou pela política do produto, pela formação dos preços, 

pela comunicação (reunindo os elementos de maior destaque do produto para criar a 

propaganda) e pela distribuição. 

 Os elementos do marketing são os seguintes, de acordo com McCarthy (1960): 

 • Produto, ou seja, tudo o que se refere aos bens ou serviços disponibilizados por uma 

empresa par seu mercado alvo, tendo em vista a satisfação dos clientes; 

 • Preço, ou seja, a soma dos valores que os consumidores disponibilizam para trocar 

pelos benefícios de uso do bem ou do serviço; 

 • Praça, ou distribuição, que diz respeito aos canais por meio dos quais os produtos 

chegam aos consumidores, como pontos de vendas, por exemplo; 

 • Promoção, ou comunicação, utilizada para informar os potenciais consumidores 

sobre um determinado produto, influenciando sua opinião.  
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Finalmente, as abordagens de Kotler, McCarthy e Shapiro vêm sendo úteis para a 

composição de uma disciplina de marketing e para a elaboração de estratégias integradas. 

Sheth (1998), por exemplo, destaca que a primeira classificação das funções do marketing foi 

estudada e desenhada por Arch Shaw, em 1912, definindo o papel do distribuidor e do 

intermediador como um elo para a conexão entre o fabricante e o consumidor. 

 Devido às dificuldades de distribuição, no início do século XX o intermediário era 

quem assumia o papel de divulgação, permitindo o escoamento dos bens produzidos, de 

acordo com Sheth (1998). O autor também esclarece que o distribuidor intermediário 

concentrava sua atenção em cinco áreas: 

 • Divisão de risco; 

 • Transporte dos bens;  

• Financiamento de operações;  

• Venda, com a comunicação das ideias a respeito do produto; e 

• Pesquisa de mercado, de sortimento e de reposição.  

Nesta época, o marketing ainda engatinhava e restringia-se à função de vendas. As 

atenções dos dirigentes empresariais voltavam-se primordialmente para aumento da produção, 

redução de custos e, consequentemente, aumento da produtividade por meio da adoção de 

linhas de montagem e do estudo de tempos e movimentos.   

Assim como tudo teve de ser atualizado, às formas de praticar o marketing tiveram de 

ser adaptadas, já que atualmente, não são apenas produtos comercializados de maneira online, 

os serviços também estão ganhando sua devida parte nessa relação. 

 

2.1.1 Produto e Serviço 

 O conceito de produto depende do ponto de vista de quem o está observando, seja um 

projetista, um administrador ou o próprio consumidor. Se em um lado os administradores e 

projetistas estão mais preocupados com os aspectos técnicos do produto, de outro, o 

consumidor tende a estar mais preocupado com a satisfação obtida com este produto. 

 Segundo Almeida e Toledo (p. 2, 1991),  

Do ponto de vista da economia, o produto é o objeto de escolha e consumo 

econômico. É o componente não financeiro numa transação de venda ou aluguel. Se 

o produto é expandido por vários itens associados ao mesmo, geralmente serviços, o 

sujeito da transação passa a ser "oferta total”. Enquanto do ponto de vista do 

vendedor os produtos são uma fonte de receita, para o comprador eles representam 

benefícios de consumo potencial. 
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 Na literatura do marketing se tem a ideia de que um produto é um conjunto de 

atributos que visam satisfazer um desejo ou beneficiar o seu consumidor final. Assim, o 

produto seria tudo aquilo capaz de trazer satisfação, por tanto, passa a ter valor e pode ser 

oferecido ao mercado para aquisição e consumo. 

 É importante ter a ciência de que a satisfação das necessidades do consumidor se dá 

com o produto ampliado ou total, e não com o produto tangível ou físico. Pois neste sentido, o 

produto deveria ser pensado em termos de necessidades mais abrangentes e a nível de 

“conquista” a todos os públicos.  

 Os produtos são basicamente divididos em duas grandes classes: bens e serviços. 

Conforme Almeida e Toledo (1991), abaixo em tabela, são apresentados seguindo sua 

classificação de tangibilidade e taxa de consumo. 

 

Bens não-duráveis Bens consumidos em um ou poucos usos, como 

exemplo têm-se alimentos, produtos de higiene e 

limpeza, etc. 

Bens duráveis Bens que sobrevivem a muitos usos, como exemplo 

são automóveis, refrigerados, etc. 

Serviços Atividades, benefícios ou satisfações que são 

colocadas à venda, por exemplo cortes de cabelo, 

serviços bancários, seguros para automóvel, etc. 

Quadro 1: Relação de bens duráveis e não- duráveis 

Fonte: adaptado de Almeida e Toledo (1991). 

  

Os produtos têm ciclo de vida, e estes, são estágios na história do comportamento 

econômico do produto, atendo-se a quatro principais estágios de vida que são conhecidos 

como introdução, crescimento, maturidade e declínio. Segundo Kahtalian  (2002, p. 20), “tudo 

isso fez com que os fabricantes percebessem que a única ou melhor forma de realmente 

diferenciar seu produto seria mediante um conjunto de serviços que agregam valor a ele: 

entrega, assistência técnica, garantias, seguros, crédito, distribuição, informação, pós-venda, 

etc.” 

 Mesmo as empresas já líderes de mercado, que já possuem produtos ou serviços 

consolidados, já pensam em serviços com estratégias de lucro, Kahtalian (2002) destaca que 

serviços permitem diferenciação, personalização e customização, e sendo assim, permitem 

estratégias e lucros. Serviços vão de telecomunicações a bancos, são escolas, hospitais, 

profissionais liberais, até serviços domésticos e pessoais, também passam pela internet e pelo 
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varejo (o serviço da venda e atendimento ao público), pelas consultorias especializadas, 

serviços técnicos, logística e serviços de distribuição (KAHTALIAN, 2002). 

 Diferentemente do produto, um serviço é um bem essencialmente intangível, que não 

resulta na propriedade de algo, o serviço pode ou não estar ligado a um produto físico 

(KAHTALIAN, 2002). Um serviço é a vivência de uma experiência, que mesmo cheia de 

bens tangíveis, é apenas algo a ser vivido e contado, como o transporte aéreo, o qual o 

consumidor apenas usufrui dos serviços na companhia.  

A venda, comercialização e promoção de um produto pode ser feita de várias 

maneiras, sendo a apresentação pessoal e “cara a cara” com seu cliente  a mais comum. Isto 

tende a ter certa adaptação e mudança, como se vive a era da busca, é natural que o marketing 

digital ganhe cada vez mais mercado e venha para auxiliar muitas empresas. 

 

2.2 MARKETING DIGITAL 

Com o passar do tempo, tudo se tornou digital. Tudo evoluiu rapidamente, deste 

modo, não seria diferente com as várias formas do marketing. Conforme Gabriel  (2010, 

p.73),  

É inegável que as tecnologias digitais têm se tornado cada vez mais presentes em 

todos os aspectos da vida humana, sendo no social, profissional ou pessoal, 

impactado e afetado na sociedade, a cultura, o modo que vivemos e interagimos com 

o mundo. No entanto, vários fenômenos que se apresentam hoje e são caracterizados 

como novidades, na realidade, são fenômenos antigos que foram impulsionados pelo 

digital e não causados por ele.  

Segundo o site da Agência Madara (2017), o marketing digital ainda é tido como algo 

complexo frente ao marketing tradicional aos anunciantes, visto que a demanda de análises de 

dados e compreensão dos diversos canais do marketing digital é muito maior. “A tarefa do 

marketing é encontrar meios de ligar os benefícios do produto às necessidades e aos interesses 

naturais das pessoas.” (KOTLER, 2000, p. 28) 

Conforme abaixo, a agência trouxe um comparativo relacionado aos investimentos no 

setor do marketing ao longo dos anos. 

 

 

 2012 2015 2020 

DIGITAL 4 8 16 
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TV 19 24 29 

IMPRESSA 7 6 7 

RÁDIO 3 3 4 

Quadro 2: Marketing digital – Evolução do investimento em mídia no Brasil (em R$ bilhões) 

Fonte: Madara apud eMarketer, p.2, 2015. 

 

Segundo Kotler (2000, p. 23), “O futuro não está à nossa frente. Ele já aconteceu”. A 

partir disto, cria-se a necessidade de adequar-se a este futuro e encontrar novas formas de 

executar tarefas antigas. O marketing digital é uma reinvenção dos métodos de propaganda, é 

algo mais leve, dinâmico, simples. As chaves para o sucesso virtual são o estudo e a calma, 

após adquirir todos os conhecimentos necessários sobre o tema, é preciso ter calma para que o 

planejamento seja feito de forma correta. 

A partir disto, é necessário que o profissional responsável por essa área tenha 

algumas competências para poder executá-la da forma mais real e sucinta. Dentre as 

características, destacam-se a visão de futuro, essencial para um bom planejamento que visa o 

longo prazo, a vontade de crescer intelectualmente e buscar conhecimento sobre as formas as 

quais irá trabalhar, e o espírito de um líder, afinal, tudo será possível se o profissional souber 

como passar corretamente estas informações. 

Profissionais de marketing não criam necessidades: as necessidades existem antes 

dos profissionais de marketing. Os profissionais de marketing, paralelamente a 

outras influências da sociedade, influenciam os desejos. Eles podem promover a 

ideia de quem um Mercedes satisfaz a necessidade de status social de uma pessoa. 

Eles não criaram, entretanto, a necessidade de status social (KOTLER, 2000, p. 33).   

Nem sempre tudo será voltado ao lucro, uma empresa não cresce no mercado que 

atua de uma hora para outra, é necessário tempo e dedicação para que tudo seja realizado da 

melhor forma possível. Segundo Kotler (2000, p. 45),  

“A principal meta da orientação de marketing é auxiliar organizações a 

atingir seus objetivos. [...] Empresas privadas não devem puramente objetivar 

lucros, mas alcançar lucros como consequência da criação de valor superior para o 

cliente. Uma empresa ganha dinheiro ao satisfazer as necessidades dos clientes 

melhor do que a concorrência o faz.”  
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Segundo Cosenza et al. (2008), os serviços estão sujeitos a ação ou desempenho do 

profissional que o fornece. Diferente dos bens físicos, os serviços proporcionam um ambiente 

que envolve o ofertante e o demandador no momento da transação. Neste caso, o demandador 

é quem lida com as consequências do relacionamento, isto faz com que ele formule um 

julgamento sobre o ofertante que vem a ser um referencial na avaliação do desempenho e da 

qualidade. Devido a isso, os profissionais, visam conhecer tais parâmetros para basear suas 

tomadas de decisão.  

Cosenza et al. (2008) dizem que os consumidores costumam avaliar a qualidade de 

determinado produto ou serviço comparando com o que esperam daquilo que receberam. Por 

esse motivo, as empresas devem entender a intensidade das perspectivas dos clientes para 

planejar e executar serviços que atendam e até superem as expectativas dos mesmos. Gianesi 

e Corrêa (1996) dizem que os primeiros e os últimos momentos do processo de compra do 

serviço são os que irão influenciar na decisão do cliente de comprar novamente ou não. De 

acordo com Pride e Ferrel (2001), a qualidade de experiência está conectada às características 

de satisfação e de gosto. “Os clientes avaliam a qualidade de serviços em cinco dimensões”. 

(PARASURAMAN e BARRY, 1992, p. 210). Estas dimensões são tangibilidade, 

confiabilidade, responsividade, garantia e empatia.  

De acordo com Cosenza et al., (2008): 

1- Confiabilidade: ser confiável no fornecimento de um serviço conforme 

prometido. 

2- Tangibilidade visível: possuir instalações físicas, equipamentos, pessoal e 

material de comunicação de modo que o cliente perceba de maneira favorável e 

contribua para projetar uma imagem de qualidade. 

3- Sensibilidade: os funcionários da empresa serem prestativos e capazes em 

fornecer um atendimento imediato aos clientes. 

4- Segurança: os funcionários serem educados, bem informados, competentes e 

dignos de confiança. 

5- Empatia: significa que a empresa fornece atendimento personalizado e com 

atenção cuidadosa, se colocando no lugar do cliente e entendendo as suas 

necessidades e desejos. (COSENZA et al, 2008, p. 13). 

Após essa avaliação o profissional que irá executar o serviço deve priorizar seus 

esforços gerando uma percepção agradável para o consumidor durante todo o processo de 

venda, visando sempre criar um ambiente que seja favorável para a compra e para a venda. 
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Com o crescimento da web e a expansão da ubiquidade online estamos sendo 

conduzidos à Era da busca, que, segundo Gabriel (2009), é caracterizada pela inversão do 

vetor de marketing. Enquanto no marketing tradicional as ações de promoção e comunicação 

das empresas se davam no sentido empresa/marca para o consumidor, na Era da busca é o 

consumidor que busca a empresa, a marca e isto estabelece que as ações passam a se originar 

no consumidor em busca da marca e representa uma mudança no relacionamento marca-

consumidor. 

 O posicionamento de um site nos resultados de busca da web pode fazer uma 

provisão de seu sucesso se, efetivamente, tiver “presença digital”, que é o fator indispensável 

para contribuir com a localização, ou “encontrabilidade”, da empresa na web. Por meio de 

estratégias dirigidas de marketing de busca é possível melhorar o posicionamento de um site, 

de maneira eficiente e ética. O marketing digital é extremamente influente, graças ao meio 

online, que o fortaleceu e irá, muito mais. 

 

2.3 INTERNET E REDES SOCIAIS 

Conforme Cintra (2010, p.7), “Os sites têm sido um ponto positivo para muitas 

empresas. Através deles nos deparamos com uma maneira acessível e rápida de comunicação, 

de divulgação de marcas e produtos, excelente oportunidade de ampliar contatos. Podemos 

citar aqui sites como Twitter, acessados ultimamente em virtude do caráter comercial e da 

ampla e fácil divulgação que possuem, aumentado muito o número de usuários”. 

Hoje, o marketing digital é a principal forma de conhecimento de um produto. As 

redes sociais as quais ele é inserido, levam o consumidor a ir até um serviço sem que ele 

perceba, de forma silenciosa e eficaz. 

 As pessoas começaram a comprar e vender dentro de suas próprias casas. A 

informação passou a ser divulgada em questão de segundos, atualizando a todos que 

buscam através da web. Os relacionamentos se tornaram maiores, as pessoas vão se 

tornando mais sociáveis; consumidor escolhe e modela seu produto a seu critério 

(CINTRA, 2010, p. 7). 

Dando exemplo de redes sociais em que o marketing digital é muito fluente, têm-se o 

Instagram e o Tik Tok, a forma como os produtos são anunciados e que os anúncios são 

patrocinados dentro da plataforma, geram um sentimento de curiosidade e necessidade do 

produto que está sendo mostrado ao consumidor. Segundo Cintra (2010, p. 7), “Os atrativos 

propiciados pelo atual ambiente virtual estão, com certeza, abrindo novos horizontes e 
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permitindo, progressivamente, que pequenas empresas possam competir de igual para igual 

com as maiores”. Dentre estas formas de divulgação, apontam-se os digital influencers. 

As empresas têm encontrado nessas pessoas, popularmente conhecidas como 

“digitais influencers” ou “criadores de conteúdo”, a oportunidade perfeita de se 

conectar melhor com seus possíveis consumidores, tendo em vista que dessa forma a 

organização consegue vincular a credibilidade destes criadores de conteúdo com a 

imagem dos seus produtos ou serviços. Além disso, a organização pode escolher 

realizar parceria com os influenciadores digitais que possuam o mesmo público alvo, 

assim como podem escolher pelo engajamento da página ou até mesmo pela 

quantidade de seguidores que a mesma possui, entre diversas outras características 

ou informações que são cruciais no momento de realizar uma parceria (MORAIS, 

BRITO, 2020). 

Quanto mais um produto for visto e curtido, mais ele será entregue. Na linguagem da 

rede social, o principal conceito, e o mais difícil de conseguir, é o engajamento, que não é 

nada mais do que uma forma das plataformas agradecerem ao anunciante pelo seu produto 

estar sendo disponibilizado através dela.  

Em mercados altamente competitivos, onde os atributos e/ou preço dos produtos são 

muito parecidos, o posicionamento é essencial para uma marca/produto/empresa 

conseguir se diferenciar. Para se conseguir essa diferenciação na mente dos 

consumidores, é necessário analisar: a) os atributos características do produto/marca, 

a situação do mercado em que se vai atuar (concorrentes e a percepção do público-

alvo em relação a eles) e as características do público-alvo (o que eles necessitam e 

valorizam no seu produto/marca) (GABRIEL, 2010, p.73). 

Têm-se vários exemplos de redes sociais em que este tipo de serviço pode ser 

utilizado através de patrocínio, no qual o anunciante paga para a rede escolhida, mostrar seu 

conteúdo para mais pessoas e gerar mais alcance, como exemplo, as “propagandas” 

patrocinadas que vem ao feed do Instagram e Tik Tok. 

Outra plataforma interessante para divulgação e uso dos números para promoção de 

um negócio, é o Facebook. Os valores cobrados são extremamente acessíveis e a plataforma 

ainda possui uma aba específica para comercialização de produtos, isto, além de ser uma 

forma de trazer visibilidade ao vendedor, trás uma boa visão da própria rede social, pelo 

incentivo a cadeia de compra e venda, e na prática, isto é o marketing digital. 

Assim como os meios de divulgação já utilizados, a web vem trazendo muitos 

benefícios para consumidores e para as empresas que desejam divulgar os produtos e marcas 

de um modo mais rápido e ágil, já que comunicação é feita em questão de segundos, a 

informação não se desatualiza mais (CINTRA, 2010, p.8). Frente a isto, Cintra (2010), 

destaca um ponto válido, “Por ser um meio muito rápido, perde-se um pouco do 
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relacionamento social presente. As pessoas, acostumadas com notícias, informações e 

compras através da internet, estão se perdendo um pouco, estão perdendo o contato com o 

outro”.  

A Era do consumidor consolida um mercado em que os consumidores são tidos 

como “prosumidores”, ou seja, concomitantemente são produtores de conteúdo e 

consumidores de informações na web. Esse novo consumidor pede um 

redimensionamento das estratégias mercadológicas para que a comunicação seja 

dirigida e, ao mesmo tempo, flexível, a ponto de convidar o cliente a interagir e 

participar do projeto do produto. O resultado é que as estratégias de marketing 

podem transformar-se em um processo de aprendizado contínuo e de interação entre 

os clientes e o mercado, e, dessa forma, transmitir uma comunicação mais eficiente 

(IOCO OKADA, MOREIRA SÁ DE SOUZA, 2011, p.51). 

McKenna (2006) destaca que todas as mudanças de paradigmas tecnológicos 

formaram um diferencial no aumento da comunicação, o que levou à desmassificação dos 

mercados, à segmentação e ao aumento da individualidade. Portanto, é de extrema 

importância entender as atitudes do consumidor que faz uso de diversas tecnologias, tais 

como o acesso móvel à web, convergência digital, e-commerce, blogs, páginas na Internet e 

conectividade em redes sociais.  

O marketing, além de um facilitador de informações, é também uma forma de 

otimizar o tempo, tendo em vista que suas ações para promoção podem ser facilmente 

programadas e organizadas com antecedência, eliminando os pensamentos de preocupação e 

ansiedade que podem vir a atrapalhar as demais atividades do cotidiano em uma empresa.  

Atualmente a tecnologia está acessível a todos por meio da web, que permite a 

empresas de todos os portes o controle mais eficiente dos pontos de contato entre 

clientes e sua marca utilizando o marketing digital de maneira efetiva não só para 

conhecer seu público-alvo como lhe oferecer benefícios e satisfação de necessidades 

de modo fácil, barato e imediato. O marketing on-line é um processo destinado a 

vender produtos e serviços para um público-alvo usuário de internet e sistemas de 

informação on-line, junto com ferramentas e serviços on-line, de forma estratégica e 

coerente com o programa de marketing da empresa (CINTRA, 2010, p.9). 

Segundo Torres (2018), “Entender a internet e o ambiente digital não é mais uma 

questão de opção”. Hoje, tudo pode ser feito pela internet, pelo celular, com um smartphone 

na mão resolvem-se milhares de coisas, e o marketing é um delas, como uma estratégia, na 

maioria das vezes, totalmente digital. Organizar o marketing digital de uma empresa não será 

mais fácil ou simples pelo poder de resolvê-lo virtualmente, mas este fator é um facilitador 

para qualquer organização. 
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Por mais que se esteja falando de uma estratégia de promoção de empresas e 

produtos, o tempo passou, os valores aumentaram e o nível de satisfação de um cliente se 

tornou um fator de competitividade em uma empresa. Através de um feedback negativo, uma 

empresa inteira pode ir a ruína. Desta maneira, é de extrema importância que além de seus 

produtos, a organização se dedique a estar mais próxima do seu público e saber sua opinião 

sobre os produtos comprados. Importante também, que a empresa publique tais avaliações, a 

fim de conquistar novos clientes.  

A persuasão obtém êxito na maioria das vezes, em razão de que grande parte das 

pessoas sente a necessidade de serem aceitos, de fazer parte de um grupo social ou 

de ter determinado status social. Além disso, as próprias organizações estabelecem 

estratégias de manipulação e motivação do consumo, por meio de ações 

comunicativas do marketing, criando nas pessoas o desejo e a necessidade de ter 

coisas que nem elas mesmas sabiam que precisavam (MORAIS, BRITO, 2020). 

Com a criação da internet e das redes sociais, conforme a necessidade do momento, 

plataformas foram sendo desenvolvidas para facilitar, principalmente, a comunicação. O 

Facebook e o Instagram são exemplos de sites gratuitos repletos de oportunidades, com 

diversas ferramentas para sua inicial função e para melhorar a relação das empresas com seus 

futuros clientes. 

 

2.3.1 Facebook 

É fácil percebermos que com o avanço tecnológico, a comunicação vem sofrendo 

grandes mudanças com o decorrer dos anos. As novidades tecnológicas nos têm permitido 

modernizar e agilizar uma grande demanda de atividades no nosso dia-a-dia, e uma dessas 

demandas é a comunicação. 

Nos dias atuais, dispomos de diversas maneiras além das tradicionais para 

transmitirmos uma informação a alguém. A tecnologia nos permite por diversos tipos de 

dispositivos, meios de nos comunicarmos uns com os outros em tempo real, sem estar face a 

face com o indivíduo ou grupo de pessoas com as quais queremos transmitir alguma 

mensagem.  

Por este motivo a comunicação digital tem sido algo cada vez mais presente na vida 

das pessoas e principalmente nas corporações, quer seja na comunicação interna ou externa da 

empresa, já que é essencial para qualquer empresa comunicar-se com seus clientes da maneira 

que eles desejam. 
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Atualmente a mídia social online tem papel relevante na comunicação de marketing e 

na construção da imagem organizacional. No ambiente digital, o Facebook é utilizado de 

maneira recorrente pelas instituições de ensino e se destaca por sua capilaridade junto aos 

consumidores e pela importância do engajamento de seus usuários 

E por conta dessa popularidade da plataforma, cada vez mais as empresas têm estado 

ativas e presentes na plataforma Facebook. Esse número tão expressivo de usuários gera a 

chance de se conseguir uma maior quantidade de clientes, potenciais negócios e também traz 

ao consumidor uma maior visibilidade da empresa.  

Para que haja um aumento na notoriedade da marca e no seu leads de clientes, a 

empresa precisa de muito esforço, uma boa estratégia de marketing e investimento de capital e 

inovação. Gerando conteúdos de forma correta, fazendo o investimento necessário e gerando 

relacionamento com seus clientes. Se assim a empresa fizer, a possibilidade da marca se 

tornar cada vez mais vista, será cada vez maior.  

Segundo Cruz et al. (2017, p.133), 

“o Facebook é a mídia social com expressiva maior adesão para escolha da presença 

online das revistas, são 86 perfis cadastrados na rede, o que corresponde a 73,5%. 

Com grande diferença na quantidade da primeira, o Twitter e a rede social acadêmica 

AcademiaEdu aparecem como as segundas, ambas com 11 revistas (9,4%). Dado ao 

número de revistas presentes no Facebook e a maior possibilidade de análise 

comparativa de desempenho nas métricas de mídias sociais, a rede foi escolhida como 

recorte para análise”. 

O sucesso das tecnologias para o relacionamento e das mídias sociais tem aberto 

muitas oportunidades e causado aumento no compartilhamento de informações. O 

engajamento, o indicador que mede o quanto o conteúdo gerado obtém de entrosamento e 

interação do público e com o público. Pode ser visto como uma audiência com qualidade uma 

vez que indica uma ‘reação’ do usuário frente ao conteúdo. O Facebook, por exemplo, adotou 

desde 2015 outras reações que vão além da tradicional curtida, para a rede as novas opções 

(Amei, Haha, Uau, Triste e Grr) permitem que o usuário seja mais específico quanto ao seu 

posicionamento quando reage a algum conteúdo (FACEBOOK, 2016). Trazendo cada vez 

mais proximidade a todos os públicos usuários da plataforma. 

 

2.3.2 Instagram 

As redes sociais crescem a cada dia em número de usuários, as empresas que utlizam 

estas redes podem conseguir diferenciação no mercado graças à boa criação de conteúdo e 
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campanhas feitas para que as necessidades de seus clientes sejam satisfeitas, assim 

construindo um relacionamento mais próximo com seu público. 

O  Instagram  é  uma  rede  social  online  criada  por  Kevin  Systrom  e  Mike  

Krieger,  a  rede é  baseada  no compartilhamento  de  fotos,  vídeos  e  snapgram  ou  mais  

popularmente  chamado,  stories,  desenvolvida  primeiramente  para iPhone,  iPad,  e  iPod  

Touch,  depois  dando  suporte  para  os  smartphones  com  sistema  Android.  Em  setembro  

de 2011  o Instagram já  havia  alcançado a  marca de  quase 10 milhões de  usuários, 

possuindo apenas seis funcionários na  sua  equipe  de desenvolvimento,  e  em  9  de  abril  

de  2012  a  rede  social  foi  adquirida  pelo  Facebook,  por  um  bilhão  de  dólares,  assim 

conseguindo unir as duas redes sociais e desenvolver uma maior interação de ferramentas 

entre elas.  

O Instagram possui uma ferramenta  chama  de  Ads, onde  anúncios são criados e  

divulgados na  rede  social, além de  ter um buscador eficiente que  faz com que os usuários 

do aplicativo possam pesquisar coisas do seu interesse  mais facilmente, através dos 

seguidores, pessoas seguidas,  hashtags,  e  a  ferramenta  pesquisar  que  mostra  as  

publicações  mais  curtidas  do  Instagram.  No  Brasil  o  Instagram  é bastante popular, 

chegando a ter a presença maior do que a média global, cerca de 55% dos usuários do 

Instagram no ano de 2015 eram brasileiros (TERRA, 2020), grande parte disso devido ao 

número de smartphones no país, e pelo fato do Instagram ser uma ferramenta social para 

todos os públicos. 

O  marketing  utiliza  da  inteligência  competitiva  e  de  características  da  empresa,  

para  que  ao  fazer  uma  análise,  o empresário possa descobrir os pontos fortes e fracos do 

seu negócio, riscos e oportunidades, para assim desenvolver estratégias que atendam às 

necessidades e os desejos dos seus clientes, de forma que a empresa se torne destaque e 

consiga alcançar mais consumidores (CAVALCANTE; BRITO; ARAÚJO, 2013; OLIVEIRA 

et al, 2016; BRITO; PESSOA; PESSOA, 2018). 

Torna-se  cada vez mais importante  ressaltar como a  utilização do marketing digital 

vem melhorando a  relação entre empresas  e  seus  clientes,  a  rede  social  Instagram  vem  

facilitando  essa  comunicação  e  trazendo  mais  intimidade,  mais conectividade, uma das 

ferramentas que desejamos destacar são os stories, onde o dono da página pode gravar vídeos, 

divulgar mensagens, criar enquetes, fazer com que seus seguidores participem e interajam 

junto com ele, o que é importante para tornar aquela página mais relevante, aumentando o 

engajamento que ela pode ter diante de determinada faixa de mercado. 
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Entende-se que, atualmente, os meios de comunicação de massa competem com os 

meios personalizados, uma vez que, segundo Covaleski (2013, p.38) “a sociedade passou de 

uma mídia de massa para uma mídia segmentada e, através da interatividade, a uma mídia 

praticamente personalizada”. Dessa forma, a sociedade vive um momento onde as pessoas são 

guiadas pela transmissão de informações em tempo real, além dos meios entre a interação e o 

produtor de conteúdos convergem entre a possibilidade do consumidor também gerar 

conteúdos, fazendo uma linha transversal entre público e empresa. Em virtude desse avanço 

frenético da velocidade entre trocas de informação e produção de conteúdo, o Instagram foi 

uma plataforma que se destacou nos últimos anos com engajamento e atualizações relevantes 

digna de uma observação mais a fundo sobre a sua desenvoltura na rede online.  

Assim, constata-se que a mídia social Instagram proporciona uma rede social que 

funciona como um meio de informação personalizada, integrando imagem e conteúdo 

relevante de maneira rápida e interativa. Tais redes têm sido um dos principais alvos para as 

empresas e instituições divulgarem as suas ações, devido ao uso relativo de baixo custo de 

divulgação. 

O aplicativo se popularizou como meio de identificação social, onde as pessoas se 

expressam ao passo que pessoas se conhecem, conectam, comunicam ou apenas observam os 

demais, além de ter alcançado sucesso no que diz respeito ao uso pelas empresas através de 

perfis comerciais atreladas à sociedade do consumo.  

Criada em 2010 e agregada ao Facebook em 2012, o Instagram é um aplicativo 

gratuito que possibilita compartilhar fotografias e pequenos vídeos (até de 15 segundos) com 

filtros e ferramentas de criação, onde se pode publicar na plataforma e compartilhar 

instantaneamente no Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr, Foursquare, além de enviar a foto 

diretamente de maneira privada por meio de Direct. A logística do aplicativo consiste no 

usuário publicar em seu perfil fotos do cotidiano, do trabalho, da família e ainda de produtos, 

passando a estar disponível para ser visualizado pelos seus seguidores (pessoas que seguem 

suas publicações por vontade própria), e por todos os outros usuários que não seguem tal 

perfil, caso seja uma conta pública (onde todos podem visualizar).  

No Instagram, os usuários podem interagir como nas demais redes sociais, curtindo e 

comentando publicações que despertem interesse, conversando por meio de mensagens nos 

comentários ou através das mensagens privadas. A rede se estende por pessoas comuns, 

celebridades, marcas, empresas, organizações e, sendo também fonte para prospecção de 

parceiros e clientes.  
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É nessa simples ação em revelar detalhes íntimos da vida pessoal, 

eliminando a separação entre o privado e o público, que o indivíduo que se utiliza do 

Instagram fortalece os ideais da sociedade de consumidores, e é transformado em 

uma mercadoria e forçado a se autopromover em uma busca incessante para se 

tornar um produto visível e desejado. E para que essa mercadoria não perca o poder 

de seduzir, é preciso se exibir um consumidor ativo e atualizado, e para que isso 

ocorra, as imagens fotográficas devem evidenciar o consumo, imediato e contínuo, 

características que são primordiais na cultura consumista e que vão ao encontro do 

propósito do aplicativo em questão – fotografias instantâneas. (LIMA, 2013, p. 10). 

 

O aplicativo promove o acesso rápido à informação e ao produto, permitindo 

vincular o conteúdo a determinadas hashtags, expressando o conteúdo divulgado por 

determinado perfil para um terceiro, que possua um amigo em comum ou não, 

proporcionando maior alcance e engajamento na rede. Nesse momento, Bauman (2008) 

reforça a ideia de que o consumidor se torna a mercadoria, quando o usuário passa a se vender 

na rede em troca de aceitação, dado ao uso contínuo do aplicativo como ferramenta de 

marketing, explícito ou não. Quanto mais popular o perfil, mais acessado e mais seguidores o 

Instagram esse usuário terá e, consequentemente, um público maior alcançado. É notório o 

caráter mercadológico desse processo, mesmo que os fansumidores não tenham como 

objetivo principal o consumo, todas essas informações criadas ou acessadas são suscetíveis a 

serem transformadas em novos produtos a serem consumidos.  

Com isso, novas preocupações surgem por conta das redes sociais, o gerenciamento 

de imagem mais rigoroso, estratégias de marketing, avaliação do público, atendimento ao 

consumidor, conhecimento de público e vendas diretas. 

O potencial evidente do Instagram é o fato de proporcionar o relacionamento mais 

intimista com as pessoas que realmente se interessam por determinados temas, pessoas, 

marcas. Por isso, a plataforma se tornou um canal de comunicação importante para as 

empresas para interagir e se comunicar com pessoas do mundo inteiro de maneira direta, 

simples e rápida, e assim influenciar a percepção de sua imagem (MORTIMER, 2012).  

Como ferramenta de marketing digital, o Instagram permite incrementar o 

engajamento, aumentar o número de seguidores, enviar mensagens personalizadas a cada 

cliente - através da opção de mensagens diretas do Instagram - e, ainda, alterar ou reforçar as 

percepções do cliente sobre a marca e a imagem da mesma (PEREIRA, 2014). 
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Assim, através do Instagram for Business, plataforma de anúncios e métricas criada 

especialmente para o Instagram, foi possível criar postagens de destaque em formato de vídeo, 

foto e carrossel de até 5 imagens, sendo forte aliado de lojas virtuais e de perfis profissionais. 

Dessa maneira, é possível aumentar o número de visitas no site da empresa, estimular ações 

como baixar aplicativos ou efetuar compras, além de aumentar o número de seguidores da 

marca.  

Através da ferramenta, é possível segmentar campanhas por idade, gênero, interesse, 

localização, tornando a prática do anúncio muito mais relevante e nichada. O foco é que seja 

utilizada para empresas e comércios locais, o que exclui blogueiros e youtubers, pois contatos 

pessoais seriam compartilhados com o público. Para se ter acesso às ferramentas, faz-se 

necessário que a empresa possua uma fanpage no Facebook conectada a um perfil no 

Instagram com, ao menos, 100 seguidores. A este conjunto de características, pelo fato de que 

o Instagram permite a segmentação do público-alvo dos anúncios tendo em conta, por 

exemplo, os seus dados demográficos e os seus interesses. 

Diante do potencial do Instagram como ferramenta de marketing digital, Kylie 

(2015) menciona, na revista CRM Magazine, dados divulgados pela Forrester Research, que 

só em 2014 o Instagram conseguiu 58 vezes mais envolvimento (engagement) dos seus 

utilizadores com marcas por seguidor, do que o Facebook e 120 vezes mais do que o Twitter. 

Como cada vez mais as pessoas têm se comunicado através do visual, sejam com imagens ou 

vídeos, é iminente que as marcas também se preocupem com as novas formas de engajamento 

e de como comunicar-se com seus consumidores, uma vez que o comércio online tem sido 

cada vez mais agregado a rotina das pessoas. Dissecando o Instagram for Business, três 

ferramentas são destaques das atualizações da plataforma:  

 

Business profiles Essa ferramenta é gratuita para empresas que desejam 

ser reconhecidas como tal no Instagram. Assim, as 

empresas podem escolher como querem que seus 

clientes entrem em contato – por e-mail, telefone, 

mensagem – e clicando no botão de “enviar 

mensagem”, que aparecerá ao lado do botão de 

seguir. Também é possível ver o endereço da 

empresa. Os perfis de empresa só serão abertos a 

quem já tem uma página de empresa no Facebook., 

para utilização das credenciais de pagamento do 

Facebook, além de reaproveitar informações de 

endereço, número de telefone e website.  

Promoção Permite transformar postagens de melhor 

performance em anúncios diretamente de dentro do 
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aplicativo. É possível escolher uma publicação já 

postada e assim acrescentar um botão para incentivar 

o público a interagir, podendo selecionar um público 

alvo ou deixar que o Instagram o faça. Depois desses 

procedimentos, a postagem será promovida pelo 

período de tempo estipulado pela empresa. 

 Insights Essa é a ferramenta que melhor mensura os resultados 

da empresa com relação ao engajamento e postagens. 

Assim, é possível analisar o comportamento e os 

dados demográficos da audiência do Instagram da 

empresa, facilitando assim qual direcionamento tomar 

na hora de criar conteúdo relevante. Nos insights, 

serão mostradas métricas como melhores postagens, 

alcance, impressões e engajamento, assim como mais 

dados sobre os seguidores, como gênero, idade e 

localização – incluindo a cidade específica. Mostrará 

também o horário em que seus seguidores mais 

utilizam o Instagram. 

Quadro 2- Ferramentas Instagram Business 

Fonte: elaborado pela autora (2021). 

 

Assim, tomando como base a última ferramenta citada, percebe-se que, a partir do 

momento em que uma sistema de métricas é incorporado ao plataforma, além de contabilizar 

outros fatores como localização, gênero, público atingido, com riqueza de detalhes e de 

conteúdo para análises, a mesma será investigada mais a fundo no tópico a seguir. 

 

  2.4 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR E DECISÃO DE COMPRA 

Nesse ambiente extremamente dinâmico, percebem-se mudanças significativas no 

comportamento do consumidor, o que torna necessário que se obtenha maior conhecimento 

das variações de comportamento e do processo de tomada de decisão de consumo, para que 

assim, se beneficiem tanto empresa, quanto cliente. A velocidade e volatilidade de 

informações ocasiona rápida obsolescência de produtos e processos, fazendo crescer o grau de 

incerteza e complexidade na escolha de estratégias mercadológicas compatíveis com a 

perspectiva dos negócios (IOCO OKADA, MOREIRA SÁ DE SOUZA, 2011, p.47).  

A era da conectividade trouxe mudanças para todos e o marketing também 

desenvolveu técnicas para se enquadrar no novo ambiente social e atender as demandas 

impostas pelo mercado. Conforme Sousa (2016, p.11 apud KOTLER, KARTAJAYA E 

SETIAWAN 2010, p.29) "a contínua adaptação dos conceitos de marketing a diferentes 

épocas da vida humana é o que o torna tão interessante". 
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 O que se vive atualmente é o Marketing 4.0 por Kotler, Kartajaya e Setiawan 

(2017) o caracteriza como: Uma abordagem de marketing que combina interações on-line e 

off-line entre empresas e clientes, mescla estilo com substância no desenvolvimento das 

marcas e, finalmente, complementa a conectividade máquina a máquina com o toque pessoa a 

pessoa para fortalecer o engajamento dos consumidores. (KOTLER; KARTAJAYA; 

SETIAWAN, 2017, p.82).  

Com essa nova vertente, todos os aspectos do marketing sofreram alterações, bem 

como o processo de segmentação e definição de público alvo, que, segundo Kotler, Kartajaya 

e Setiawan (2017, p.73) “na economia digital, os clientes estão socialmente conectados em 

redes horizontais de comunidades. Hoje, as comunidades são os novos segmentos’’. Nesse 

contexto, as redes sociais digitais surgem como novos segmentos de mercado e para adentrá-

los as organizações precisam construir relacionamentos verdadeiros, pautados na 

transparência e na interatividade com estes grupos que surgiram após a era digital.  

A tecnologia modificou a maneira como as pessoas vivem e se relacionam, tanto no 

âmbito pessoal como no âmbito empresarial. Segundo Agência de notícias do IBGE (2018, 

on-line) cerca de 64% dos brasileiros acima de 10 anos usaram a internet em 2016 e que mais 

de 116 milhões acessaram algum site ou aplicativo. Esses dados mostram como a tecnologia é 

presente e já faz parte da vida em sociedade.  

Atualmente, os consumidores têm acesso a uma infinidade de informações sobre 

produtos e serviços disponibilizados pela própria marca e também opiniões de outros 

consumidores na palma das mãos, através de smartphones e tablets que funcionam como 

mediadores dessa interatividade. Esse cenário fez com que as informações engessadas e 

unilaterais perdessem espaço, pois os novos meios midiáticos dão aos consumidores poder 

sobre as marcas e possibilidade de escolher que tipo de conteúdo consumir.  

Devido esse novo padrão de comportamento dos consumidores, fez-se necessário 

reformular como alcançá-los, sendo o que Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017) chamam de 

“novo caminho do consumidor”. Segundo os autores, a tarefa mais importante é transformar 

consumidores em advogados da marca, afinal os círculos sociais adquiriram forma em 

detrimento da credibilidade das próprias marcas. Kotler, Kartajaya e Setiawan (2017, p.92) 

afirmam que com base nessas exigências, o caminho do consumidor deveria ser reescrito 

como as cinco As: assimilação, atração, arguição, ação e apologia. 

Na fase da assimilação (A1) os consumidores são expostos às informações das 

marcas, seja por meio de opiniões de outros compradores, ações de marketing da própria 
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marca ou experiências vivenciadas pelo próprio consumidor anteriormente. Assim, caso o 5 

cliente tenha uma boa experiência com determinada marca, facilmente ela será lembrada e/ou 

reconhecida.  

Após serem expostos a essas informações, os consumidores processam tais dados 

através de um processo de filtro, criando neles uma memória de curto ou longo prazo e gera-

se uma pequena lista das marcas que mais os atraíram. Essa é a fase da atração (A2).  

Com base nessa lista, os consumidores irão prosseguir e aprofundar em um processo 

de pesquisa sobre essas marcas, através de amigos, familiares, da própria marca e/ou online, 

onde o caminho do cliente muda de individual para o social, pois as decisões são tomadas de 

acordo com a conversa dos terceiros. Esse estágio é considerado o da arguição (A3).  

Quando convencido por alguma das alternativas, o consumidor parte para ação (A4), 

que é caracterizada pelo processo de compra, consumo e, caso ocorra, atendimento de pós-

venda. Nessa fase é necessário que todos os esforços sejam desempenhados para que essa 

compra se torne algo a ser lembrado e valorizado pelo cliente, com a finalidade de gerar uma 

experiência positiva e memorável.  

Na fase da apologia (A5) é gerada uma afinidade com a marca, sendo desenvolvida 

uma forte sensação de fidelidade, assimilada pela continuação do uso da marca e também da 

indicação da mesma a outros. 

Esse processo depende basicamente das formas de influência que os consumidores 

são expostos, seja por meio do seu círculo social de convívio e/ou das comunidades que os 

mesmos pertencem, como as redes sociais digitais, que ganharam destaque na última década e 

vem sendo utilizadas para aplicação de estratégias de marketing digital.   

 

 

2.5  FATORES INFLUENCIADORES EM REDES SOCIAIS 

A evolução e o aumento da acessibilidade à rede mundial de computadores 

ocasionaram mudanças no comportamento dos consumidores que a utilizavam. 

Uma dessas mudanças ocorreu no processo de compra e venda, onde as pessoas 

agora não precisam mais sair de casa para ter que comprar um produto ou serviço, a 

internet possibilitou que tudo isso fosse feito de dentro do conforto do lar. Nesse contexto 

surgia o e- commerce, que permite a realização de todo o processo de compra e venda de 

forma virtual. Os benefícios trazidos pelo comércio eletrônico eram maiores que as 

desvantagens e isso fez com que este ganhasse notoriedade e força em todo o mundo. 
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Não foram apenas os consumidores e a forma de comprar e vender que mudaram e 

evoluíram com o passar do tempo, a forma de comunicação também. Surgem os sites de 

redes sociais e a cada dia as pessoas passam mais tempo utilizando-as. Percebendo isso, as 

empresas enxergaram uma oportunidade a mais para o marketing e também um meio de 

estar mais próximo dos seus clientes em potencial, então se inseriram nessas plataformas. É 

nesse contexto que surge o conceito do Social Commerce (s-commerce), que nada mais é 

do que o comércio eletrônico dentro da própria rede social, onde ele se utiliza das 

principais vantagens oferecidas por estas, como, por exemplo, a velocidade de propagação 

das informações e as sugestões dadas por pessoas que já tiveram alguma experiência com 

determinado produto ou serviço, para gerar vendas. Além do marketing feito pela própria 

empresa, o social commerce permite que os próprios usuários também o façam, pois dentre 

outras formas, ao emitir sua opinião sobre a compra feita naquele site e recomendar a 

amigos ele está exercendo o papel de divulgador da marca. Por esses motivos o s-

commerce é visto por muitos como uma tendência positiva e como uma ferramenta 

extremamente promissora por autores da área. 

No ambiente virtual os consumidores têm uma gama maior de possibilidades e 

mais facilidade na hora de buscar informações e avaliar as alternativas. Eles têm acesso a 

todo tipo de informação que precisam, o que permite fazer comparações entre os produtos, 

serviços e empresas de forma rápida e fácil, possibilitando uma decisão mais acertada, 

além do fato de não estarem sendo expostos aos vendedores e suas técnicas de persuasão, 

que às vezes acabam até tentando nos vender algo que não desejamos. Aliado a tudo isso, o 

comércio eletrônico oferece maior comodidade e conveniência aos consumidores, que 

podem tomar decisões, fazer o pedido do produto escolhido de qualquer lugar, a qualquer 

hora e sem ter que sair do conforto do lar, além de não precisar gastar tempo e dinheiro 

para ir até uma loja física. 

Nos sites de redes sociais os consumidores têm ainda a possibilidade de acesso a 

opiniões e experiências vividas por pessoas de seus círculos mais próximos, como família e 

amigos, ou seja, alguém em quem confiam. Tem acesso ainda a experiências e opiniões de 

outros usuários e ao ver o que foi vivido por eles, pode mudar ou não de opinião a respeito 

daquele determinado produto, serviço ou empresa. 

Ao perceber que precisa fazer uma compra para satisfazer uma necessidade ou 

desejo, o consumidor inicia o conjunto de etapas que constituem o processo de tomada de 

decisão. De acordo com Solomon (2016) existem cinco etapas nesse processo: a primeira já 
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foi falada, que é o reconhecimento do problema, depois o consumidor vai em busca de 

informações e dados adequados para tentar tomar a melhor decisão, em seguida, avalia as 

alternativas, que são frutos da etapa anterior e escolhe o produto ou serviço que acha 

conveniente. Por fim, vem a avaliação pós-compra, onde após experimentar, avalia se esse 

produto/serviço atende ou até mesmo supera as expectativas dele. Kotler et al. (2010) fala 

ainda de uma sexta fase, que seria a de descarte. 

Ao falarmos do processo de tomada de decisão do consumidor, devemos tratar 

também dos fatores que influenciam para que esse processo aconteça. Com base nos 

estudos de Solomon (2002) são seis os principais tipos de fatores que influenciam no 

processo de tomada de decisão: os fatores sociais, culturais, pessoais, psicológicos, 

situacionais e de marketing. Os grupos de referência, família, status e ocupação, a 

motivação, crenças, atitudes, a aprendizagem e a percepção, além do marketing são fatores 

que se enquadram nos seis tipos citados acima e que influenciam diretamente na tomada de 

decisão dos consumidores, estando eles em situações no ambiente presencial ou virtual. 

Apesar de trazer inúmeros benefícios ao consumidor, as compras através da 

internet ainda geram prejuízos para alguns e isso é um dos fatores que fazem com que 

algumas pessoas ainda resistem em comprar através dessa plataforma, principalmente 

aqueles que fazem parte da geração pré-internet e que não tem tanta afinidade com a 

tecnologia. O medo de perder dados pessoais, as fraudes e golpes, o fato de não poder ver, 

testar e experimentar os produtos antes da compra e a demora no recebimento são mais 

alguns dos fatores negativos atrelados às compras virtuais. Empresas de tecnologia buscam 

a cada dia aumentar a segurança nessa plataforma para passar mais confiança e atrair a cada 

dia mais novos usuários e consumidores. 

Como se pode ver, existem pontos positivos e negativos nas compras através da 

internet e existem fatores que podem influenciar no processo da tomada de decisão de 

compra no ambiente virtual. 
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3 METODOLOGIA 

O método da pesquisa irá apresentar a forma como tal será realizada, ou seja, o 

propósito do trabalho, o método de delineamento, as técnicas de coleta de dados e a técnica de 

análise. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Este estudo de caráter exploratório tem o objetivo de identificar como o marketing 

nas redes sociais influencia o comportamento do consumidor. Richardson (p.281, 1989) 

ressalta que para procurar explicações das causas e consequências de um fenômeno 

específico, a pesquisa exploratória procura conhecer as características de tal. Por meio do 

estudo exploratório, busca-se conhecer com maior profundidade o assunto, de modo a torná-lo 

mais claro ou construir questões importantes para a condução da pesquisa (BEUREN, 2003, 

p.3). 

Quanto à natureza da pesquisa, enquadra-se como teórico-prática. Conforme Penna 

(2019, p. 25), o estudo é caracterizado por explorar o assunto de tal maneira a conseguir 

reconstruir os conceitos do tema, proporcionando fundamentação teórica para desenvolver-se 

a realização de uma pesquisa prática. 

O tratamento dos dados caracteriza-se como qualitativo, com fim a demonstrar os 

resultados da pesquisa realizada com um público específico e ressaltar com maior exatidão os 

dados coletados. “Os métodos de pesquisa qualitativa, de modo geral, são utilizados quando 

se quer medir opiniões, reações, sensações, hábitos e atitudes etc. de um universo (público-

alvo) através de uma amostra que o represente de forma estatisticamente comprovada 

(MANZATO; SANTOS, 2012, p. 07). Os resultados da pesquisa serão apresentados através 

de gráficos e tabelas, para melhor análise e entendimento. Também é um estudo quantitativo,  

uma modalidade de pesquisa que atua sobre um problema humano ou social, é baseada no 

teste de uma teoria e composta por variáveis quantificadas em números, as quais são 

analisadas de modo estatístico, com o objetivo de determinar se as generalizações previstas 

nas teorias se sustentam ou não (KNECHTEL, 2014). E significa também que ela se preocupa 

com a quantificação dos dados, comprovando se uma teoria é válida ou não a partir de suas 

análises. 

O propósito deste estudo é executar um levantamento de dados para basear a 

pesquisa, e basicamente, procede-se a à solicitação de informações a um grupo de pessoas 

significativo de pessoas acerca do problema estudado (CAJUEIRO, 2015), e estes dados, 
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serão de caráter primário coletados através de questionário, com questões fechadas, a fim de 

obter-se informações diretas das pessoas.  

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

Para este estudo foi aplicado um questionário para pessoas acima de 18 anos, de 

qualquer gênero que residem no estado do Rio Grande do Sul. De acordo a estimativa do 

IBGE (2021) a população do Estado é de 11.466.630 milhões de habitantes. Como trata-se de 

uma estimativa, não se tem, até o momento, dado por faixa etária. Dessa maneira, para este 

estudo, considerou-se a população total para fazer o cálculo amostral.  

Para o cálculo amostral usou-se a calculadora online Comentto (2021). Considerou-

se, além da população total, 5% de margem de erro e 95% de confiança na pesquisa, 

totalizando 385 questionários respondidos para dar relevância ao estudo. 

 

Figura 2: Cálculo Amotral 

Fonte: Comentto (2021) 
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3.3 COLETA DE DADOS 

Os dados coletados foram de origem primária, através de um questionário com 

perguntas fechadas a serem assinaladas. O questionário buscou identificar a influência dos 

consumidores em relação a suas compras online e identificar também, como as redes sociais o 

instigam a conhecer lojas virtuais e realizar suas compras por meio delas.  

O questionário disponibilizado de forma online e enviado através das redes sociais ao 

público da pesquisa, continha 26 perguntas, divididas em 9 seções, tais, tratavam sobre o 

perfil do respondente, quais redes sociais utiliza e quanto tempo diário disponibiliza a estas. 

Tratava também a relação com as plataformas virtuais e o seu nível de influência ao realizar 

compras de forma online. O período de coleta foi de 24 de setembro a 10 de novembro de 

2021, e a meta estatística, que era de 385 respostas, não foi alcançada, embora tenham sido 

realizadas todas as tentativas para que o número fosse atingido. Porém, considerando que o 

total da população também é uma estimativa, pois não possui dados atualizados oficiais, 

acredita-se que as 314 respostas sejam uma quantidade relevante para análise dos resultados. 

 

3.4 ANÁLISE DE DADOS 

Os dados coletados através do questionário foram analisados conforme o método da 

pesquisa e tabulados em gráficos através da própria plataforma de respostas, para mais fácil 

compreensão das respostas, agrupamento de informações e soma de resultados, para posterior 

análise. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

O marketing faz uso de inúmeras estratégias para conquistar potenciais 

consumidores, e para definir suas estratégias, as empresas utilizam estudos sobre o 

comportamento e perfil do consumidor que quer alcançar. 

Descobrir o modo de pensar dos consumidores é um desafio constante para as 

organizações. Para vender seus produtos, as empresas precisam se comunicar direta ou 

indiretamente com seus potenciais compradores, e para isso, precisam de estratégias para 

atingi-los. Investimento em pesquisas para compreender os hábitos e costumes dos 

consumidores têm crescido cada dia mais, assim como a sofisticação das ferramentas que 

auxiliam a prever tal comportamento. 

Segundo Barcelos (2009), “o Rio Grande do Sul é reconhecido pelos próprios 

gaúchos e por todo o Brasil como um estado bairrista”. A afirmação do orgulho de ser gaúcho 

é recorrente em músicas, na literatura e nas peças publicitárias. As demonstrações de amor ao 

estado, às raízes campeiras e às tradições difundidas por movimentos tradicionalistas são 

encontradas facilmente nas redes sociais e são inúmeros os casos em que um autor, ao 

publicar uma obra, receba diversos comentários acalorados em defesa dos movimentos 

tradicionais, trazendo assim, a confirmação de que o povo gaúcho é emocional. 

Diversas empresas, ao instalarem filiais no Rio Grande do Sul, modificam suas 

formas publicitárias direcionando-as ao perfil gaúcho (BARCELOS, 2009). Marcas que têm 

estratégias de marketing voltadas ao apelo emocional, tem sucesso pelo sul. 

A identidade cultural ajuda a descobrir como um objeto é consumido em um 

cotidiano atravessado pelas práticas culturais sociais originadas na memória coletiva. 

Conhecer o universo cultural dos receptores é fundamental para o entendimento de como 

ocorre o processo de apropriação de conteúdo, a produção de sentido. 

Para Santos (2018), “a riqueza de formas das culturas e suas relações falam bem de 

perto de cada um de nós, já que convidam a que nos vejamos como seres sociais”. Ao trazer 

esta discussão, a questão da cultura torna-se mais concreta e mais importante. Do mesmo 

modo se evidencia a necessidade de relacionar as manifestações e dimensões culturais com as 

diferenças entre classes e grupos que a constituem. A cultura gaúcha é formada por um 

conjunto de crenças, hábitos, costumes, tradições, impulsos e emoções. 

Para uma marca produzir sua imagem, precisa se vender a uma determinada 

comunidade. O conjunto de elementos que farão cada uma dessas comunidades produzir um 
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sentido, um determinado tipo de recepção, positiva ou negativa, a partir da imagem da marca, 

deve ser direcionado diretamente a quem vai interpretar este conjunto. 

Segundo Barcelos (2009), “o Rio Grande do Sul possui um mercado consumidor 

peculiar, que não responde às estratégias de marketing da mesma forma como os mercados de 

outros estados respondem, logo, a publicidade e o posicionamento das marcas não podem ser 

iguais aos de outros estados”. O termo “gaúcho” não é apenas o adjetivo pátrio de quem 

nasceu neste Estado. Ele carrega uma grande carga de simbologias e uma complexa 

identidade cultural. 

As características específicas do mercado consumidor gaúcho não podem ser 

ignoradas pelas empresas. Pelo contrário, estas precisam adaptar suas estratégias ao perfil do 

público que desejam atingir. As marcas de fora que entram no estado precisam estudar valores 

e conhecê-los profundamente para que sejam capazes de definir suas estratégias de acordo 

com eles, de acordo com o que é importante aos gaúchos.  

O fator sentimental está muito ligado à terra e carrega o alto valor da tradição. O 

conhecimento sobre a emoção é um fator muito importante para todas as empresas. Saber 

trazer os valores do respeito, coletividade, união e outros mais, muito trazidos pelo povo rio-

grandense, trarão também a atenção e apreço pelas raízes que norteiam o estado, e 

consequentemente, a curiosidade de conhecimento do que está sendo apresentado. 

O mercado presente no Rio Grande do Sul é alto, saber adaptar os desejos do povo ao 

seu produto é fundamental para uma relação saudável que gere benefícios para ambos os 

lados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

42 

 

 

5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

A coleta de dados é fundamental para elaborar uma boa pesquisa. Neste capítulo 

serão apresentados os dados obtidos através da aplicação do questionário e sua respectiva 

análise. O questionário possuía diversas perguntas sobre a relação do consumidor com suas 

compras online e sobre sua satisfação através deste meio. Abaixo, os resultados objetivos 

através de cada pergunta. 

A primeira pergunta, tratava sobre o gênero do respondente, totalizando 62,1% de 

respondentes femininos e 37,9% masculino. 

 

Gráfico 1 - Gênero 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

O gráfico 2, mostra a faixa etária dos respondentes, sendo a maior porcentagem entre 

pessoas de 18 a 25 anos, os também maiores consumidores das redes sociais. 
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Gráfico 2 - Faixa etária 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

O gráfico 3 traz o estado de cada respondente, sendo boa parte, solteiro, com 38,5%. 

Gráfico 3 - Relacionamento 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

O gráfico 4 nos mostra a faixa salarial dos respondentes, sendo que mais da metade 

dos respondentes recebem de 1 a 3 salários mínimos mensais. 
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Gráfico 4 - Renda 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

No gráfico 5 estão as informações dos municípios abrangidos na pesquisa, sendo que 

qualquer pessoa com mais de 18 anos e que residia no Rio Grande do Sul podia responder ao 

questionário. O estado possui 497 municípios, destes, 62 participaram da pesquisa, gerando 

cerca de 12,47% de abrangência. O município de Tapejara ficou com mais da metade das 

respostas, com 53,2% do total. O município é o local onde reside a autora da pesquisa, 

portanto, com maior acesso a potenciais respondentes. 

 

 

Gráfico 5 - Município do Rio Grande do Sul o qual reside 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

O gráfico 6 traz o nível de instrução dos respondente, e este, obteve um resultado 

muito variado, mas, em maioria, 35,4% ensino superior incompleto.    
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Gráfico 6 - Escolaridade 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

No gráfico 7, vê-se que a carga horária diária depositada nas redes sociais e 

plataformas digitais, é muito alta. A maior porcentagem ficou entre 3 e 6 horas por dia, mas a 

quantidade de pessoas que passam 15 ou mais nesse meio, ainda é alta. 

 

Gráfico 7 - Horas diárias conectado a internet 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

A destinação do tempo gasto com a internet é muito amplo, pois muitas coisas 

podem ser resolvidas ou feitas através dos aparelhos eletrônicos. De acordo com as respostas 

obtidas, 53,2% dos respondentes utilizam seus aparelhos para o trabalho. Durante a pandemia 

que foi presenciada mundialmente, criaram-se oportunidades através da Internet, antigamente, 

trabalhar em “home office” ou resolver assuntos do trabalho pelo seu celular pareciam coisas 

inimagináveis, hoje, muita coisa mudou. 
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Gráfico 8 - Destinação do tempo conectado 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

A maneira de realizar compras também teve adaptações. O  mundo virtual de compra 

e venda de produtos ou serviços ganhou muita força e muitos investimentos. Muitas empresas 

que se viram sem rendimentos e com suas portas fechadas pela pandemia viram nas 

plataformas digitais oportunidades de crescimento. Esse cenário transformou quase que 

totalmente a experiência de comprar e receber seu produto. Conforme o gráfico 9, 89,2% dos 

respondentes têm costume de fazer compras online, e talvez aos 10,8% que não possuem este 

costume, falte apenas a estratégia certa. 

 

Gráfico 9 - Costume de comprar online 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

A relação de compra e venda online está totalmente ligada às redes sociais e as 

plataformas que possuem esta função de comercialização. A participação ativa de milhares de 
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usuários é o que faz esses meios se reinventarem a cada dia. Aqui os números contam muito. 

A partir do exposto, o Gráfico 10 se vê que quase 100% dos respondentes possuem redes 

sociais.  

 

Gráfico 10 - Você faz parte de alguma rede social? 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

As redes citadas durante o estudo se encontram no Gráfico 11. Duas das mais 

citadas, o Instagram e o Facebook, ambas plataformas com milhões de usuários e com 

estratégias para o crescimento e evolução de qualquer marca que queira investir em sua 

própria marca. Diariamente, além dos dois aplicativos citados, o WhatsApp também traz sua 

participação ativa. A rede é, até então, pouco utilizada para o que se chama de publi post¹, 

para promoção de marcas e produtos, mas também oferece recursos de divulgação para as 

empresas. 

 

Gráfico 11 - De qual ou quais redes sociais você faz parte? 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 
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Na faixa de produtos consumidos, entram eletrodomésticos, roupas, calçados, 

utilidades, entre outros. Esse tópico é bastante variado, quase metade dos respondentes têm 

perfis variados e consomem um pouco de cada segmento, se vê que é fundamental o 

investimento em publicidade de todas as áreas, para que todos sejam beneficiados e gerem 

seus resultados. 

 

Gráfico 12 - O que você costuma comprar? 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

Mesmo que a divulgação e a publicidade de um produto sejam bem estruturadas e 

atendam bem a curiosidade  e desejo do cliente, sempre que o assunto for efetuar uma compra 

sem ver, tocar ou poder provar um determinado produto gera certa desconfiança. O Gráfico 

13 mostra os principais motivos que geram dúvidas na hora de realizar uma compra online. 

 

Gráfico 13 - O que te impede de comprar pela Internet? 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 
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Fala-se muito sobre a comercialização, publicidade e postagens nas redes, mas sua 

função principal é a comunicação de maneira leve, objetiva e rápida, dizem 42,6% dos 

respondentes. Também conforme as respostas obtidas a maioria faz uso para manter laços e 

tentar diminuir a distância entre os envolvidos. 

 

Gráfico 14 - Com que finalidade você utiliza as redes sociais? 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

  

Estreitando laços, também se tornam mais próximos consumidores e empresas. 

80,9% das pessoas que responderam ao questionário, seguem e curtem marcas no meio 

online. Através disso se cria uma oportunidade de gerar conteúdo e conquistar ainda mais 

clientes, pois como será visto no gráfico 18, as pessoas realmente têm costume e curiosidade 

de clicar em propagandas para conhecer mais sobre o que está sendo anunciado. 

 

Gráfico 15 - Você segue ou curte marcas em redes sociais? 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 



 

50 

 

Publicidades, postagens, fotos rápidas, vídeos com detalhes, estratégias para 

conseguir o desejo de um possível consumidor. A influência trazida por todas essas ações gera 

muito engajamento e vontade de conhecimento a quem estiver assistindo e acompanhando. O 

marketing é amigo das marcas e de forma quase unânime os respondentes do questionário 

concordam com isso.  

 

Gráfico 16 - Você considera o marketing uma ferramenta estratégica influenciadora? 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

Gerar conteúdo, instigar desejo e gerar curiosidade são tarefas difíceis para as 

organizações, embora pareça simples criar algo para postar. Saber aonde se quer chegar, quem 

quer atingir e saber o posicionamento de sua marca são características de uma empresa 

organizada e preocupada com seus consumidores. 

O principal meio de conhecer uma empresa, conforme o Gráfico 17, ainda é através 

do conteúdo que é gerado por ela própria, então, que este seja de boa qualidade para que a 

primeira impressão, e todas as outras, sejam confiáveis e proveitosas. 
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Gráfico 17 - Quais meios você utiliza para obter informações relativas às empresas através 

das redes sociais.

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

Atrair a curiosidade de um consumidor é o principal objetivo de um post. A metade 

dos respondentes desta pesquisa tem costume de clicar em propagandas, seja para conhecer 

mais sobre o produto anunciado ou para conhecer o anunciante. A partir disso, é necessário 

que se tome um cuidado maior com o que será postado e promovido nas redes. Ter a 

lembrança de que esse pode ser o primeiro contato com um futuro consumidor é um ótimo 

motivo para a dedicação na criação do conteúdo. 

 

Gráfico 18 - Você tem costume de clicar em propagandas nas redes sociais? 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

Conforme indicado no gráfico 19, 73% dos respondentes se consideram 

influenciados por propagandas e publicidades nas redes sociais. Se nota uma porcentagem 

parecida com a dos resultados do gráfico 20, onde os respondentes disseram clicar para saber 
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mais sobre alguma empresa ou produto. A influência e a informação, nesse caso, estão 

andando lado a lado, pois a partir de um anúncio se gerou o desejo de conhecimento, e ao 

visitar o perfil do anunciante, o mesmo foi saciado. 

 

Gráfico 19 - Você se considera de alguma forma influenciado pelas propagandas nas redes 

sociais? 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

  

Ver um produto sendo bem divulgado e com uma estratégia bem estruturada, atrai 

desejo e gera vontade de conhecer mais. As estimativas mostram que 55,7% dos perfis 

participantes da pesquisa clicam em anúncios e propagandas para saber mais, seja sobre o 

produto ou sobre a empresa. É fundamental que ao clicar o consumidor encontre todas as 

informações principais sobre o que está sendo anunciado, dados gerais do produtos, da 

localização da loja, das formas de pagamento, pois esses são fatores que podem gerar mais 

interesse e confiança. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 20 - Normalmente, quando você vê alguma propaganda em sua rede social você: 
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Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

Conforme o Gráfico 21, 55,7% dos perfis se interessam por produtos mesmo sem ter 

necessidade deles. Nesse caso, a publicação gerou desejo de compra e após isso, 

provavelmente o consumidor quis saber mais sobre tal produto. 

 

Gráfico 21 - Você já se interessou por algum produto que não estava precisando, mas devido à 

forma anunciada adquiriu o produto mesmo sem necessidade? 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

Muitas vezes o principal fator mediador de uma compra é a condição financeira do 

consumidor, mas este é apenas um dos motivos em discussão. Identificar qual a necessidade 

real do cliente também auxilia no processo de compra, entendê-lo e pensar da mesma maneira 

que ele são tarefas muito importantes para uma boa relação. O Gráfico 22 traz a questão 

financeira em 29,6% de sua composição, mas também mostra que a necessidade do produto 

está em páreo para a realização da compra, é necessário saber equilibrar estes pontos. 
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Gráfico 22 - No seu caso, o principal influenciador de uma compra é: 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

Conforme o Gráfico 23, a incidência de compras por impulso é baixa. Porém, 

observando o Gráfico 21, em que 44,3% disse ter comprado algum produto sem necessidade, 

mostra que é possível que haja maior incidência nas compras nessa condição. Também é 

possível questionar o resultado tendo em vista que não se sabe qual a percepção de cada 

respondente em relação à frequência de compras online versus a frequência de compras por 

impulso. Fica a recomendação para que os próximos estudos na área abordem essa questão. 

 

Gráfico 23 - Nas redes sociais, você considera que consome por impulso… 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

A divulgação de conteúdos de comércio, marcas de roupa ou empresas é crescente e 

constante na realidade em que se está inserido. Confirma essa informação os 62,6% dos 

respondentes curtem ou seguem páginas ligadas às marcas. E esse número mostra que cada 

vez mais as empresas estão apostando neste meio, e vendo nele, mais do que uma forma de 

divulgação. 
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Gráfico 24 - Que tipo de página você segue/curte nas redes sociais? 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

Existem diversos tipos de postagens para as redes sociais. As que estão mais 

presentes são as propagandas e publicidades para promoção de um produto ou serviço, mas 

essa pode ser apenas a finalidade mais conhecida. A utilização da internet para se conseguir 

informações e promover sorteios e liquidações está ganhando mais espaço, como, por 

exemplo, este estudo, que foi divulgado e compartilhado através das principais redes sociais 

utilizadas - o Facebook, Instagram, WhatsApp e Twitter. Essas redes possuem recursos que 

estimulam maior contato com marcas e empresas por meio de links externos, tornando melhor 

a experiência do publicador. 
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Gráfico 25 - Nas redes sociais, você já participou… 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

Manter o público engajado e interagindo são tarefas complicadas, que exigem muito 

esforço e dedicação. As redes sociais são bombardeadas de conteúdos variados todos os dias, 

é necessário convencer seu público-alvo sobre a importância de sua marca e instigá-los a 

compartilhar seu conteúdo, para que mais pessoas o conheçam também. Nesta pesquisa, 

61,7% dos respondentes recomendam e compartilham produtos e serviços com amigos. 

 

Gráfico 26 - Nas redes sociais você... 

 

Fonte: dados da pesquisa (2021) 

 

De acordo com os resultados obtidos, pode-se observar que o perfil dos respondentes 

em sua grande maioria já consome deste mercado digital e é ativo nas redes sociais, sendo um 

perfil mais difícil de cativar, levando em consideração a grande quantidade de informações 

que este perfil consome diariamente. 
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6 CONCLUSÃO  

O marketing auxilia a identificar e definir como serão as relações de compra e de 

venda. É um facilitador de relações, algo que aproxima e ajuda as organizações a manterem 

seus consumidores por perto, deixando-os confortáveis e os fidelizando. 

O marketing e suas estratégias são organismos vivos que precisam ser reavaliados, 

realinhados e alimentados frequentemente. Manter este serviço atualizado e adaptado a todo 

momento pode parecer difícil mas é necessário. Ter constância, ser criativo, ter vontade de 

aprender e adquirir cada vez mais conhecimento na área, faz uma empresa ter confiança e 

foco para continuar sua jornada. 

O marketing digital une perfis e distribui suas necessidades de maneira correta e 

rápida, e essa é a parte mais importante em ter o posicionamento de uma organização e sua 

marca bem definidos, a agilidade. Saber exatamente onde se quer chegar é fundamental para 

poupar tempo e dinheiro, pensar como o cliente auxilia no processo de uma abordagem, e a 

torna mais leve. 

Embora o comportamento do consumidor nunca seja o mesmo, alguns dos principais 

pontos podem ser estudados e utilizados em benefício próprio. A era da busca e da 

conectividade marcou a geração e ainda está trazendo inúmeros benefícios a todos. A 

tecnologia mudou a forma como as pessoas agem e se socializam, nada mais justo que utilizar 

isto em favor das empresas. 

Os consumidores são expostos a milhares de conteúdos e informações diariamente, 

tornar este processo mais leve, é um desafio de todos. É necessário fazer com que as pessoas 

lembrem de uma marca, tornar a experiência de comprar online mais humana, demonstrar 

cuidado, preocupação e atenção com seus produtos. Trazer ao cliente que por trás de uma 

embalagem e de um postagem existem pessoas iguais a ele, que dão seu melhor todos os dias 

para que a experiência vivida por ele seja a melhor possível. 

A faixa gaúcha a qual foi aplicada a pesquisa, tem na base sua cultura, seus valores e 

o enorme respeito à tradição de sua terra. Conversar com este público pede uma atenção e um 

cuidado especial, com publicações que remetem mais as raízes e a parte emocional, 

sentimental. O gaúcho é movido pelo seu coração, então que esta informação seja validada. 

Quanto aos resultados obtidos através da pesquisa, foi possível identificar que o 

comportamento das pessoas segue um perfil específico, que em maioria já utiliza as redes 

sociais e já realiza suas compras de maneira online. O estudo realizado a partir dos dados 

coletados pelo questionário mostrou a extrema importância de investir nas redes e procurar 
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manter as relações ativas com seus consumidores. Mantê-lo próximo é a maneira mais 

simples de entender qual é a sua real necessidade e o que fazer para que ambos saiam 

satisfeitos dessa relação. 

Mesmo com a facilidade que as redes sociais e a internet trazem, questões 

preocupantes também podem surgir. Na análise dos gráficos, nota-se o consumo diário das 

redes pelos respondentes, e este, é um número expressivo e grande. O tempo destinado ao 

celular durante o dia deve ser bem organizado e disciplinado, levando em consideração, 

principalmente, o rendimento nos demais afazeres e no trabalho. 

No que tange ao problema e objetivos da pesquisa, com a análise dos resultados, 

nota-se que o marketing tem papel ativo na construção de relações através das redes sociais, 

pois por meio dele se criam inúmeras oportunidades e possibilidades para ambos os lados.  
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 APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

Questão 1- Gênero 

(  )Feminino 

(  )Masculino 

(  )Outro: ____________  

 

Questão 2 - Faixa Etária  

(  )De 18 a 25 anos 

(  )De 25 a 30 anos 

(  )De 30 a 35 anos 

(  )De 35 a 40 anos 

(  )De 40 a 45 anos 

(  )De 45 a 50 anos 

(  )50 anos ou mais 

 

Questão 3- Relacionamento  

(  )Solteiro(a) 

(  )Namorando 

(  )Morando Junto 

(  )Noivo 

(  )Casado 

(  )União Estável 

(  )Divorciado(a) 

(  )Viúvo(a) 

 

Questão 4- Renda  

(  )De 1 a 3 salários mínimos 

(  )De 3 a 5 salários mínimos 

(  )De 5 a 8 salários mínimos 

(  )De 8 a 10 salários mínimos 

(  )10 salários mínimos ou mais 
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Questão 5- Município do RS reside  

_________________________ 

 

Questão 6- Escolaridade 

(  )Ensino Médio Incompleto 

(  )Ensino Médio Completo 

(  )Ensino Técnico Incompleto 

(  )Ensino Técnico Completo 

(  )Ensino Superior Incompleto 

(  )Ensino Superior Completo 

(  )Pós Graduação Incompleta 

(  )Pós Graduação Completa 

 

Questão 7- Quantas horas por dia você está conectado à internet?  

(  )Até 3 horas 

(  )De 3 a 6 horas 

(  )De 6 a 10 horas 

(  )De 10 a 15 horas 

(  )15 horas ou mais 

 

Questão 8- O tempo dedicado à internet é, PREDOMINANTEMENTE, para:  

(  )Trabalho 

(  )Lazer 

(  )Compras 

(  )Socialização 

(  )Outro 

 

Questão 9- Você costuma fazer compras na internet?  

(  )Sim 

(  )Não 

 

Questão 10- O que você costuma comprar?  

(  )Eletrodomésticos 

(  )Eletroeletrônicos 
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(  )Roupas e Calçados 

(  )Utilidades para a casa 

(  )Produtos de Cuidados Pessoais 

(  )Todos os anteriores 

(  )Outro 

 

Questão 11- O que te impede de comprar pela internet?  

(  )Desconfiança 

(  )Preferência pelo presencial 

(  )Experiências ruins 

(  )Dificuldades com a tecnologia 

(  )Outro 

 

Questão 12- Você faz parte de alguma rede social?  

(  )Sim 

(  )Não 

 

Questão 13- De qual ou quais redes sociais você faz parte? (pode assinalar mais de uma 

opção)  

(  )Facebook 

(  )Instagram 

(  )Twitter 

(  )Snapchat 

(  )WhatsApp 

(  )Outro 

 

Questão 14- Com que finalidade você acessa as redes sociais?  

(  )Para obter informações, manter comunicação e atualidades. 

(  )Manter relacionamentos com amigos, familiares e para diversão. 

(  )Para fins acadêmicos e profissionais. 

(  )Ver produtos, promoções, sites de venda e trocas. 
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Questão 15- Você curte ou segue marcas em redes sociais?  

(  )Sim 

(  )Não 

 

Questão 16- Você considera o Marketing uma ferramenta estratégica influenciadora? 

(  )Sim 

(  )Não 

 

Questão 17- Quais meios você utiliza para obter informações relativas às empresas através 

das redes sociais.  

(  )Link de publicidade 

(  )Sites da própria empresa 

(  )Amigos e familiares 

(  )Conteúdo publicado na rede social da empresa 

 

Questão 19- Você tem costume de clicar em propagandas nas redes sociais?  

(  )Sim 

(  )Não 

 

Questão 20- Você se considera de alguma forma influenciado pelas propagandas nas redes 

sociais?  

(  )Sim 

(  )Não 

 

Questão 21- Normalmente, quando você vê alguma propaganda em sua rede social você:  

(  )Clica e acaba comprando 

(  )Clica para saber mais 

(  )Deixa para clicar mais tarde 

(  )Ignora 

Questão 22- Você já se interessou por algum produto que não estava precisando, mas 

devido à forma anunciada adquiriu o produto mesmo sem necessidade?  

(  )Sim 

(  )Não 
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Questão 23- No seu caso, o PRINCIPAL influenciador de uma compra é:  

(  )Condição Financeira 

(  )Funcionalidade da Plataforma de Compra 

(  )Campanhas de Publicidade e Propaganda 

(  )Necessidade do Produto ou Serviço 

(  )Desejo de Compra do Produto ou Serviço 

(  )Outro: ___________________ 

Questão 24- Nas redes sociais você considera que consome por impulso...  

(  )Sempre 

(  )Quase sempre 

(  )Eventualmente 

(  )Raramente 

(  )Nunca 

 

Questão 25- Que tipo de página você segue/curte nas redes sociais? (selecione, no máximo, 

3 opções)  

(  )Marcas ou Comércio de Roupas e Calçados 

(  )Marcas ou Comércio de Acessórios 

(  )Marcas ou Comércio de Produtos Fitness e/ou Saudáveis 

(  )Marcas ou Comércio de Produtos de Estética e Cosmética 

(  )Blogueiros 

(  )Celebridades 

(  )Profissionais com forte atuação em redes sociais 

(  )Canais de Streaming, conteúdos de filmes e séries 

(  )Páginas de Meios de Comunicação (jornal, televisão, rádio...) 

(  )Empresas Prestadoras de Serviço 

(  )Outro: ___________________  

 

Questão 26- Nas redes sociais você já participou:  

(  )Pesquisa de Opinião 

(  )Promoções 

(  )Sorteios 
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Questão 27- Nas redes sociais você:  

(  )Já compartilhou conteúdo de empresas e marcas que você curte/segue. 

( )Já recomendou produtos/serviços de empresas ou marcas que você curte/segue para 

amigos e familiares. 

( )Já comprava e passou a comprar mais produtos/serviços das empresas ou marcas que 

você curte/segue. 

( )Nunca havia comprado produtos/serviços de empresas ou marcas que você curte/segue e 

passou a adquirir. 

 

  

 

 

 

 

 

 


