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Um Estudo sobre o Uso das Mídias Sociais como Ferramenta de 

Negócios e Seus Impactos no Comportamento do Consumidor 

Cássia Ferreira Oliveira, Odette Mestrinho Passos 

Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia – Universidade Federal do Amazonas 

(ICET/UFAM) – Itacoatiara – Amazonas – Brasil 

cassia.oliveira022@gmail.com, odette@ufam.edu.br 

Resumo. Com a evolução da tecnologia, da comunicação e do surgimento do comércio 

eletrônico, a maneira como as pessoas buscam manter um contato cada vez mais próximo e 

atrativo entre empresas e clientes vem transformando as mídias sociais como o principal meio 

estratégico de fazer negócios. Nesse contexto, o objetivo deste estudo é analisar como as mídias 

sociais são utilizadas pelas empresas na criação de novas estratégias, afim de impulsionar seus 

negócios e atrair clientes, e como é possível influenciar o comportamento dos consumidores 

através das ferramentas digitais existentes. A metodologia adotada para a realização desta 

pesquisa é dividida em Mapeamento Sistemático e Pesquisa de Opinião, através da aplicação 

de um questionário aos empreendedores de Itacoatiara/AM. Com os resultados obtidos, é 

possível ver a importância das mídias sociais para as empresas, que consideram ser uma 

potencial ferramenta de negócios da atualidade. 

 

1. Introdução 
 

Com a evolução da tecnologia da informação e dos meios de comunicação, especialmente 

através da internet, a prática de comprar novos produtos e contratar diferentes serviços vem 

transformando o modo de como as pessoas se relacionam com as empresas, criando 

oportunidade para as empresas desempenharem novas formas de fazer negócios (CASTRO, 

LOPES e JUNIOR, 2019). 

A internet, desde então, se tornou um ambiente propicio para novas formas de vendas, 

pois o e-commerce e as mídias sociais vêm beneficiando tanto consumidores quanto empresas. 

Com a grande quantidade de usuários na internet, as empresas passaram a frequentar quase 

todos os espaços virtuais como forma de interagir, incitar e incentivar o consumidor a desejar 

os produtos e serviços ali disponíveis (CASTRO, LOPES e JUNIOR, 2019). 

Segundo relatório publicado por Kemp (2020), mais de 4,5 bilhões de pessoas já usam 

a Internet, enquanto os usuários de mídias sociais ultrapassaram a marca de 3,8 bilhões. Ou 

seja, quase 60% da população mundial já está online, e as últimas tendências sugerem que mais 

da metade da população total do mundo passará a usar as mídias sociais ainda no decorrer dos 

próximos anos. 

Observando por esta perspectiva, as empresas que possuíam o estilo tradicional de 

marketing tiveram que adaptar as suas estratégias de negócios e se atentar às mudanças que 

ocorrem no mercado, tanto a nível local quanto a nível global, pois com o acesso à internet, as 

pessoas se tornaram ainda mais ativas, participativas e exigentes. Assim, surgiu o chamado 

“marketing digital” (SILVA, 2019). 

mailto:cassia.oliveira022@gmail.com
mailto:odette@ufam.edu.br
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O marketing digital é a aplicação dos conceitos do marketing tradicional no ambiente 

virtual. Pode ser definido como um conjunto de estratégias e ações que permitem a criação 

colaborativa de conteúdo, que possibilita maior interação social, facilidade de comunicação e 

compartilhamento de informações entre empresa e cliente (SILVA, 2019). 

Atualmente, as redes sociais são consideradas as ferramentas digitais mais utilizado por 

empresas privadas dos mais variados segmentos (BEZERRA e NOGUEIRA, 2019). As redes 

sociais são excelentes ferramentas de relacionamento, que auxiliam as empresas na divulgação 

de suas marcas e potencializa as interações, sendo essas interações provocadas com facilidade 

nos ambientes virtuais. Destaca-se que o desempenho nestas mídias pode refletir o nível de 

aceitação de uma marca por parte do consumidor (MENEGATTI et al., 2017). 

Com o advento da mobilidade e o fácil acesso à internet móvel, as pessoas estão sendo 

conduzidas a desenvolver um novo perfil de consumidor. Os consumidores são pessoas ativas 

e que procuram se informar a respeito das tendências que surgem. Parte deles encontram-se 

cada vez mais impacientes, exigentes e perspicaz quando o assunto é tecnologia (DINIZ et al., 

2017). Por razões como estas, a maioria das empresas existentes no Brasil vêm procurando 

reestruturar suas abordagens de negócios e adotar novas estratégias (DINIZ et al., 2017). 

Com base nesses contextos, a metodologia para o estudo deste artigo foi definida em 

duas etapas: na primeira etapa foi realizado um Mapeamento Sistemático, que consiste em um 

levantamento de estudos que visar identificar, avaliar e interpretar as pesquisas relevantes 

acerca das questões de uma pesquisa. Na segunda etapa, foi realizada uma Pesquisa de Opinião 

que consiste em coletar, analisar e discutir os dados obtidos através de questionários ou 

entrevistas com um determinado grupo de pessoas. Para este trabalho, foi aplicado um 

questionário on-line, com 24 questões, tendo como participantes os empresários do município 

de Itacoatiara/AM. 

Nesse sentindo, o objetivo deste trabalho é analisar como os empreendedores utilizam 

as mídias sociais afim de impulsionar as vendas, atrair clientes e estabelecer vínculos entre 

empresa e consumidor. Além disso, visa identificar quais os principais desafios, vantagens e 

desvantagens das mídias sociais aos empreendedores, verificar as mídias mais utilizadas e 

investigar alguns dos impactos gerados pela influência das mídias sociais no comportamento 

de consumo dos clientes. 

Os resultados obtidos revelam que a maioria das empresas compreendem a importância 

das mídias sociais como uma ferramenta prática de conduzir os negócios, pois elas auxiliam na 

aproximação entre empresas e clientes, principalmente por ser uma ferramenta de fácil acesso 

e que proporciona um amplo alcance de pessoas. 

Este artigo está organizado da seguinte maneira: a Seção 2 apresenta os conceitos 

básicos e os trabalhos relacionados com o tema do artigo. Na Seção 3 é apresentado o 

detalhadamente dos métodos de pesquisa utilizado neste estudo, bem como o planejamento e 

condução, enquanto na Seção 4 são mostrados os resultados obtidos e as discussões. Por fim, a 

Seção 5 apresenta as conclusões e os trabalhos futuros. 
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2. Fundamentação Teórica 
 

2.1. Conceitos Relacionados 

 

2.1.1. Mídias Sociais 

As chamadas “mídias sociais” são plataformas de comunicação online, formadas por grupos de 

aplicativos e sites, que proporcionam um grande poder de alcance, e que permitem que usuários 

troquem informações de seus interesses (GOMES e MONDO, 2016). O termo mídia social foi 

usado pela primeira vez por Chris Shipley, co-fundador da empresa americana Guidewire 

Group (MARTINS et al., 2015). 

Mídia social pode ser considerado um termo amplo por incluir inúmeras plataformas e 

diferentes formatos associados a este conceito. Por isso é um importante veículo de 

comunicação da atualidade, sendo uma poderosa fonte de informação, comunicação e de 

divulgação online. Possibilita interatividade em tempo real e construção de relações coletivas 

nos seus múltiplos ambientes virtuais (SANTANA, 2020). 

Em termos práticos, o conceito de mídia social engloba: sites, aplicativos, blogs, correio 

eletrônico de mensagens (e-mail), aplicativos de mensagens instantâneas, redes profissionais e 

corporativas, redes sociais de relacionamento, canais de vídeos, de fotografias e de músicas, 

programas de áudios (podcasts), fóruns online, enciclopédias e outros ambientes onde o 

compartilhamento e socialização são possíveis. (VOLPATO, 2018). 

 

2.1.2. Redes Sociais 

Redes sociais são estruturas formadas dentro e fora da internet, por pessoas e organizações que se 

conectam a partir de interesses ou valores comuns. As redes sociais, no mundo virtual, são sites e 

aplicativos que operam nos mais diversos níveis, seja em nível corporativo, profissional, de 

relacionamento, de entretenimento, dentre outros (VOLPATO, 2018). 

Atualmente, encontramos inúmeras redes sociais sendo utilizadas por grande parte dos 

usuários na Internet. As redes sociais estão em constante evolução, buscando sempre se adaptar 

com a realidade de seus usuários. Além de versátil e abrangente, elas reúnem diversas 

funcionalidades no mesmo lugar (VOLPATO, 2018). 

As 10 redes sociais mais usadas no Brasil, assim como no mundo, os quais possuem 

atualmente o maior número de usuários ativos, são: Facebook, WhatsApp, YouTube, 

Instagram, Messenger, LinkedIn, Pinterest, Twitter, TikTok e Snapchat (VOLPATO, 2021). 

Cada rede social possui grupos específicos de usuários, cada um com seus interesses, 

gostos e opiniões. É essencial que as empresas tenham um planejamento antes de optar pelo 

uso de uma rede social específica. É preciso levar em consideração qual é o objetivo da empresa, 

qual o público que pretende alcançar e quais os recursos disponíveis que a plataforma oferece 

para perfis comerciais e organizacionais (VOLPATO, 2021). 
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2.1.3. Marketing Digital 

Aproveitando-se dos amplos recursos midiáticos que a Internet oferece, as empresas fazem usos 

de estratégias e ações de marketing digital através de propagandas e campanhas nas plataformas 

digitais (SANTANA, 2020). 

O uso do marketing nas mídias sociais tem como característica principal de aproximar 

as empresas e instituições aos seus potenciais clientes, visando conhecer e entender o perfil do 

consumidor interligando os interesses que há em comum (NETO, BARRETO e SOUZA, 2015). 

Quando tratamos de marketing digital, associamos o conceito em razão do uso da 

tecnologia e seus recursos pelas pessoas, a forma como surgem os relacionamentos, as histórias, 

os desejos e necessidades a serem atendidas. O conceito de marketing digital visa também 

mostrar a importância de saber agregar valor as pessoas e aos negócios, por meio da cooperação 

entre empresa e cliente no ambiente virtual (ROCHA e ALVES, 2010). 

Torres (2009) aponta sete ações estratégicas de marketing digital, que permitem definir 

as atividades a serem realizadas (chamadas de ações táticas) e as tecnologias a serem 

empregadas na implantação da ação na Internet (chamadas de ações operacionais), os quais são 

resumidas em: 

 Marketing de Conteúdo: Geração de conteúdo, marketing de mecanismo de busca; 

 Marketing nas Mídias Sociais: Ações em redes sociais, influência digital; 

 E-mail Marketing: Newsletter, promoções, lançamentos; 

 Marketing Viral: Postagem de vídeos, animações e músicas; 

 Publicidade Online: Posts, banners, anúncios, podcasts, widgets, etc.; 

 Pesquisa Online: Análise de público, buscas e clipping; 

 Monitoramento: Monitoramento de marca e de mídia, métricas de mensuração, 

análise de resultados, etc. 

Sem dúvida, estar presente nas redes sociais aumenta a visibilidade da empresa e o 

engajamento. Essas estratégias citadas fazem parte do planejamento estratégico, e o ideal é que 

sejam empregadas constantemente, pois as mídias sociais são capazes de gerar resultados 

positivos dentro de um curto período de tempo quando ações estratégicas são executadas em 

conjunto na Internet (SANTANA, 2020). 

 

2.1.4. Comportamento do Consumidor nas Mídias Sociais 

O consumidor, na condição de usuário de internet, assumiu o controle de suas ações nas redes 

de Internet e passou a ter mais informação, a se entreter e se relacionar de forma rápida, 

principalmente por meio do uso constante das mídias sociais. O internauta é o mesmo 

consumidor da vida real que busca por aquilo que lhe interessa, e isso o torna cada vez mais 

ativo, participativo e até mais exigente. (TORRES, 2009) 
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De consumidores, cada vez mais eles passam para contribuintes e criadores de 

informação e conteúdo. Em suma, o consumidor dos dias atuais tem passado de mero receptor 

de informação para o papel ativo de quem escolhe quais veículos quer acessar e o que deseja 

compartilhar nas mídias sociais. Hoje, as redes sociais é um exemplo de mídia que possui um 

alto potencial de influência no comportamento dos usuários (ROSENTHAL, BRITO e 

COELHO, 2018). 

Segundo estudos realizados por Diniz et al. (2017), foi constatado que o processo de 

compra do consumidor sofre influências sociais e situacionais, incluindo fatores culturais, 

psicológicos e pessoais. Hoje em dia, o consumidor é mais facilmente induzido a tomar suas 

decisões de compra por meio de seu smartphone, simplesmente com apenas alguns cliques, sem 

a menor necessidade de sair de casa. 

Mesmo com o acesso à informação facilitado, a tomada de decisão do consumidor para 

escolher o que se deseja comprar ainda é um desafio. Para situações semelhantes a busca 

frequente por termos comuns, quando uma loja faz uso de mecanismos para coletar informações 

prévias, é mais fácil alcançar um número grande de perfis e atrair pessoas por meio de anúncios 

relacionados ao interesse de busca dos consumidores (RODRIGUES, PRADO e BRITO, 2020). 

A equipe da empresa também deve se tornar especialista dos produtos que vende e ser 

conhecedora das necessidades dos clientes. Por isso, o fato de manter a interação e comunicação 

com o cliente através das mídias, pois estimula a empresa conhecer os perfis, gostos e interesses 

dos consumidores (RODRIGUES, PRADO e BRITO, 2020). 

 

2.2. Trabalhos Relacionados 

 

2.2.1. Castro, Lopes e Junior (2019) 

Como trabalho relacionado podemos citar o de Castro, Lopes e Junior (2019) que teve como 

objetivo principal aferir o grau de utilização das mídias sociais como ferramenta para o 

marketing digital na visão de uma empresa. As metodologias adotadas se resumem em Pesquisa 

Bibliográfica e Pesquisa de Campo, sendo aplicado questionário em uma empresa. 

Os autores observaram no estudo que a empresa participante, embora estivesse 

utilizando as mídias sociais para o fortalecer os negócios e aumentar as vendas, não explorava 

todas as ferramentas e possiblidades que lhe são oferecidos para atingir clientes em potenciais. 

Castro, Lopes e Junior (2019) constataram que o uso das redes sociais passou a ser um 

importante meio de divulgação da empresa, que a estratégia para que o consumidor interagisse 

mais é fazer ações que promovam ofertas, sorteios, promoções e novidades por meio da página. 

A pesquisa apontou ser necessário um investimento maior na página, que requer tempo e 

dedicação dos administradores para que aumente significante o faturamento da empresa, 

atribuído às mídias sociais. 
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2.2.2. Souza et al. (2018) 

O objetivo principal do trabalho de Sousa et al. (2018) era analisar o relacionamento entre 

consumidor e empresa em tempos virtuais. Para a realização do estudo, foram utilizados dois 

métodos: Pesquisa Bibliográfica e Estudo de Caso. O método prático do estudo de caso avaliou 

as principais definições e estratégias operacionalizadas por três empresas (cases). 

A problemática investigada pelos autores foi norteada por duas questões de estudo: (i) 

“Quais as principais características do novo consumidor?” e (ii) “Como as empresas vem 

aplicando os conhecimentos relacionados à nova comunicação em suas estratégias de 

relacionamento com o novo consumidor no ambiente digital?”. 

O artigo apresentou cases considerados de sucesso de algumas empresas que utilizaram 

estes conceitos e formatos, e que servem de inspiração para “social media”, uma vez que 

humanizar a marca e adequar as informações a uma linguagem de rede social é o que todos 

buscam. O estudo revelou um olhar muito importante para as novas formas de relacionamento 

e conversação entre as corporações e seus consumidores e que é necessário observar como as 

corporações estão fazendo uso dos sites de redes sociais. 

 

2.2.3. Gomes et al. (2016) 

O estudo de Gomes et al. (2016) teve como objetivo analisar a influência das redes sociais sobre 

o comportamento e decisões de compra dos consumidores. A metodologia do trabalho apresenta 

caráter descritivo, com abordagem quantitativa, usando como instrumento de coleta de dados 

um questionário on-line, aplicado com 346 residentes de cidades nordestinas de médio porte. 

A importância deste estudo se dá pela relevância que as redes sociais trouxeram para 

mudar os paradigmas das estratégias de marketing utilizadas pelas organizações. Os autores 

objetivaram responder a seguinte questão de pesquisa: “Qual a influência das redes sociais nas 

decisões de compra dos consumidores?” 

Com os dados obtidos, os autores concluíram que as redes sociais têm poder de 

influência relevante no comportamento dos consumidores, sendo uma importante via de 

comunicação e interação. Os resultados apontaram que há diferenças com relação ao gênero e 

à faixa etária no que diz respeito ao consumo nas redes sociais. A pesquisa contribuiu também 

para as decisões de propaganda em redes sociais, permitindo um melhor direcionamento de 

conteúdo. 

 

3. Método da Pesquisa 

A metodologia a ser abordada neste estudo é dividida em duas principais etapas: (i) 

Mapeamento Sistemático e (ii) Pesquisa de Opinião. Na primeira etapa foi realizado o 

Mapeamento Sistemático, baseada no guidelines desenvolvido por Kitchenham e Charters 

(2007), cujo método é usado para construir um esquema de classificação e estruturar um tema 

de pesquisa, com a finalidade de permitir ampla visão sobre o objeto de pesquisa. 

A segunda etapa foi realizada através de uma Pesquisa de Opinião, que envolvem os 

processos de coleta, análise, interpretação e redação dos resultados de um estudo (CRESWELL, 

2007). A Figura 1 explica, resumidamente, como está organizada as etapas das metodologias. 
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Figura 1. Visão geral da metodologia 

 

3.1. Mapeamento Sistemático 

O objetivo do Mapeamento Sistemático (MS) é identificar os possíveis desafios, vantagens e 

desvantagens que as mídias sociais proporcionam aos negócios de pequenas, médias e grandes 

empresas, além de investigar os impactos causados através das mídias sociais no 

comportamento de consumo dos clientes. 

O MS foi dividido em três fases: (a) Planejamento do Mapeamento: nesse passo, os 

objetivos da pesquisa são listados e o protocolo do mapeamento é definido, (b) Condução do 

Mapeamento: durante essa fase, as fontes para o mapeamento são selecionadas, os estudos são 

identificados, selecionados e avaliados de acordo com os critérios estabelecidos no protocolo 

do mapeamento e (c) Resultado do Mapeamento: nessa fase, os dados dos estudos são extraídos 

e sintetizados para serem publicados. 

 

3.1.1. Planejamento do Mapeamento Sistemático 

Nesta etapa de planejamento é apresentado o protocolo de mapeamento que visa a construção 

de um esquema que conduza as pesquisas de modo que o propósito posso ser alcançado. 

Objetivo e Questões de Pesquisa 

O objetivo deste mapeamento sistemático é analisar publicações científicas com o 

propósito de compreender como as empresas utilizam as mídias sociais como uma ferramenta 

de estratégia de negócios e marketing, buscando identificar os principais desafios, vantagens e 

desvantagens do ponto de vista dos empreendedores de pequenas, médias e grandes empresas. 

Sendo assim, este MS busca respostas para as seguintes questões de pesquisa (QP): 

 QP1: Quais são os principais desafios que as mídias sociais proporcionam aos 

empresários na busca por mais clientes e maior interação? 

 QP2: Quais são as principais vantagens/desvantagens que as mídias sociais 

proporcionam aos empresários para que seus negócios sejam mais rentáveis? 
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 QP3: Quais são as influências e impactos que as mídias sociais causam no 

comportamento do consumidor? 

Fontes, Idioma e Expressão de Busca 

O local de busca definido para esta pesquisa foi feito a partir da busca automática por meio de 

investigação nas seguintes bibliotecas digitais: Google Acadêmico e Portal de Periódicos da 

CAPES, e também nas seguintes revistas científicas: (i) Revista de Administração de Empresas 

(RAE), (ii) Brazilian Administration Review (BAR) e (iii) Revista de Administração 

Contemporânea (RAC). 

Estas revistas foram consideradas por terem relação com o tema de pesquisa deste 

projeto. No Google Acadêmico foram considerados artigos científicos publicados em eventos, 

em revistas e trabalhos de conclusão de curso (monografia, dissertação e tese). 

A busca manual foi realizada nos seguintes Anais de eventos: Simpósio Brasileiro de 

Sistemas Multimídia e Web (WebMedia) e o Simpósio Brasileiro de Sistemas de Informação 

(SBSI), sendo considerados os anos de 2010 a 2020. 

O idioma escolhido é o português, pois objetivamos conhecer a realidade de como as 

empresas utilizam as mídias sociais como uma ferramenta de estratégia de marketing em um 

contexto brasileiro. A Tabela 1 a seguir lista o endereço das fontes de buscas. 

Tabela 1. Fontes de busca 
 

Fonte de Busca Link 

Google Acadêmico O https://scholar.google.com.br/ 

Capes http://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/ 

RAE https://rae.fgv.br/rae 

BAR https://bar.anpad.org.br/index.php/bar 

RAC https://rac.anpad.org.br/index.php/rac 

WebMedia https://sol.sbc.org.br/index.php/webmedia 

SBSI https://sol.sbc.org.br/index.php/sbsi 

 
 

A busca automática, nas bibliotecas digitais e revistas científica, foi restringida 

utilizando-se palavras-chave específicas para encontrar as publicações de interesse. A 

expressão de busca foi definida de acordo com dois dos quatro aspectos indicados em [Peterson 

et al., 2008]: População e Intervenção. 

 População: publicações que fazem referências ao uso das mídias sociais como 

ferramenta de negócios (e sinônimos): 

 Palavras-chave: “Mídias Sociais” OU “Redes Sociais” OU “Ferramentas de 

Negócios”. 

 Intervenção: publicações que fazem referências a ferramenta de estratégia de 

marketing e a influência das mídias sociais no comportamento do consumidor (e 

sinônimos): 

 Palavras-chave: “Marketing Digital” OU “Ferramenta de Marketing” OU 

“Comportamento do Consumidor” OU “Influência das Mídias Sociais”. 

http://www-periodicos-capes-gov-br.ezl.periodicos.capes.gov.br/
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Critérios de Seleção 

Os critérios de seleção da pesquisa restringem-se à análise de publicações disponíveis até a data 

presente da execução do estudo. A seleção das publicações será realizada em três etapas: 

1) Busca preliminar das publicações coletadas nas fontes definidas; 

2) Primeiro Filtro de Seleção: por meio de análise do título, o resumo e as palavras- 

chave e aplicando o critério de seleção “CS1: possuir informações relacionadas ao 

uso das mídias sociais como ferramenta de estratégia de marketing nas empresas”; 

3) Segundo Filtro de Seleção: por meio da leitura completa das publicações e 

aplicando o critério de seleção “CS2: apresentar evidências de desafios, vantagens e 

desvantagens que as mídias sociais podem proporcionar aos empresários como 

ferramenta de negócios, e/ou possuir evidência de influências e impactos que elas 

causam no comportamento do consumidor”. 

 

Extração de Dados 

Das publicações relevantes para a pesquisa, serão extraídas as informações necessárias, sendo 

assim registradas em tabelas, conforme os campos abaixo, descritos na Tabela 2. 

Tabela 2. Campos de coleta de dados 
 

A) Dados da Publicação 

Título Indica o título do trabalho 

Autor (es) Nome dos autores 

Fonte de Publicação Local de publicação 

Ano da Publicação Ano de publicação 

Resumo Texto contendo uma descrição do resumo 

B) Dados Derivados do Objetivo 

Desafios Principais desafios que as mídias sociais proporcionam nos empresários 

Vantagens/Desvantagens 
Principais vantagens e desvantagens que as mídias sociais proporcionam nos 

empresários 

Influência/Impacto 
Principais influências   e   impactos   que   as   mídias   sociais   causam   no 
comportamento do consumidor 

C) Dados Adicionais 

Ferramenta de Negócios Descrever as estratégias ou ferramentas de mídias sociais mencionadas 

Metodologia Adotada Descrição do método usado na pesquisa para atingir o objetivo 

Empresa/Organização Tipo de empresa e ramo de negócio 

Outras Informações Descrição de outras informações consideradas importantes 

 

 

3.1.2. Condução do Mapeamento Sistemático 

Após a etapa de planejamento, as expressões de buscas foram executadas nas fontes definida 

durante os meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2020. As publicações foram 

selecionadas de acordo com os critérios de seleção estabelecidos no protocolo do MS. O período 

estabelecido para as buscas foi entre os anos de 2010 a 2020. 

No total foram retornadas 230 publicações, sendo no Google Acadêmico reportados 80 

publicados no período correspondente aos anos de 2015 até 2020. Os anos de 2010 a 2014 não 

apresentaram nenhum artigo com resultado compatível aos critérios de seleção. No Portal de 

Periódico da Capes, a busca resultou em 100 artigos, considerando publicações publicadas entre 
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o período de 2010 a 2020. Nas revistas científicas foram identificadas o total de 34, entre o 

período de 2015 até 2020, sendo 18 na RAE, 5 na BAR e 11 na RAC. Na WebMedia foram 

retornados 10 e no SBSI 6, entre os anos de 2015 a 2020. Entre os anos de 2010 a 2014 não foi 

encontrado nenhum artigo relacionado ao tema ou aos critérios. 

Após a leitura do título, resumo e palavras-chaves foram selecionadas 77 publicações, 

sendo assim distribuídos: 39 do Google Acadêmico, 14 do Portal de Periódicos da Capes, 12 

da RAE, 1 da BAR, 3 da RAC, 5 do WebMedia e 3 da SBSI, de acordo com o primeiro critério 

de seleção. 

Em seguida as 77 publicações foram lidas na íntegra e selecionadas 30 de acordo com 

o segundo critério de seleção: 10 do Google Acadêmico, 7 do Portal de periódicos da Capes, 6 

da RAE, 1 da BAR, 1 da RAC, 3 da WebMedia e 2 da SBSI. A Tabela 3 mostra o quantitativo 

de publicações identificadas para todas as seleções. 

Tabela 3. Quantidade de publicações identificadas 
 

Fonte 
Publicações Apresentadas 

(aprox.) 
1ª Seleção 2ª Seleção 

Google Acadêmico 80 39 10 

Portal de Periódicos da Capes 100 14 7 

RAE 18 12 6 

BAR 5 1 1 

RAC 11 3 1 

WebMedia 10 5 3 

SBSI 6 3 2 

TOTAL 230 77 30 

 

 
Para todas as 30 publicações foram preenchidas as informações no formulário de coleta 

de dados, conforme definido na extração de dados descrito no protocolo de MS. A Tabela 4, a 

seguir, mostra a relação das publicações selecionadas após o 2° filtro. A Figura 2 mostra o 

quantitativo de publicações por ano. É possível observar que o ano de 2018 foi o ano que 

apresentou mais publicações sobre o tema. 

Tabela 4. Publicações selecionadas após o 2° critério de seleção 
 

ID Título Autores Ano Local de Busca 

P1 O Varejo Não Será Mais o Mesmo 
Bernardes, V. S.; 
Guissoni, L. A. 

2020 RAE 

 

P2 
Boca a Boca Virtual: Presença Digital Para 

Pequenos Empreendedores 

Cecilio, P.; Pedro, 

A.; Werneck, H.; 
Rocha, L. 

 

2020 
 

WebMedia 

 

P3 
As Redes Sociais Como Ferramenta Para o 

Marketing: A Visão de Uma Empresa na 
Cidade de Palmas –TO 

Castro, D. T.; Lopes, 
S. P.; Junior, F. G. R. 

P. 

 

2019 
 

Google Acadêmico 

 

P4 
Influência das Mídias Sociais no 
Comportamento do Consumidor: Um Estudo 

no Mercado de Casamento Natalense 

 

Silva, R. G. A. da. 
 

2019 
 

Google Acadêmico 

 

P5 

Redes Sociais, Mídias Sociais e 
Influenciadores Digitais: Impactos na Decisão 

do Consumidor 

Bezerra, L. K. O.; 

Nogueira, M. P. L. 

 

2019 
 

Google Acadêmico 

P6 
Investigando as  Estratégias   de   Respostas 
Quanto ao Boca à Boca Negativo On-line. 

Isabella, G.; 
Fernandes, R. D. 

2019 RAE 
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ID Título Autores Ano Local de Busca 

P7 
Microempreendedor: As Redes Sociais Nos 
Negócios de Moda Feminina 

Soares, K. de S. 2018 Google Acadêmico 

 

P8 
O Facebook Como Ferramenta de Marketing 

Digital: Um Estudo de Caso no Ramo 
Alimentício 

 

Guesser, H. 
 

2018 
 

Google Acadêmico 

 
P9 

O Marketing Digital Sob a Perspectiva das 

Mídias Sociais Como Fonte de Informação 

Para a Decisão de Compra no Varejo de Moda 
Feminina 

 
Souza, P. B. de M. e. 

 
2018 

 
Google Acadêmico 

 

P10 
Instagram Insight: Ferramenta de Análise de 

Resultados Como Nova Estratégia de 
Marketing Digital 

Martins, N. I.; 

Albuquerque, L. C. 
E. de; Neves, M. 

 

2018 
 

Google Acadêmico 

P11 
A Influência   do   Marketing   Digital   na 
Percepção dos Consumidores 

Estevam, N. R.; 
Silva, P. C. da. 

2018 Google Acadêmico 

 

P12 
Comunicação e Cultura Organizacional na 
Fronteira: As Potencialidades das Redes 

Sociais nas Empresas 

Souza, H. E. P. de; 

Almeida, C. D. de. 

 

2018 
Portal de Periódicos 

da Capes 

P13 Uma Ferramenta Estratégica Bogéa, F. 2018 ERA 

P14 Websites Ainda Mais Personalizados Liberali, G. 2018 ERA 

 

P15 
 

O Vendedor na Disrupção Digital 
Prado, L. S. do; 

Guissoni, L. A.; 
Kedhi, M. T. 

 

2018 
 

ERA 

 
 

P16 

Credibility, audacity and joy: Brand 

personalities that connect users to social 

media (Credibilidade, ousadia e alegria: 

Personalidades da marca que conectam os 
usuários às redes sociais) 

 

Demo, G.; Silva, T. 
L. da; Watanabe, E.; 

Scussel, F. B. C. 

 
 

2018 

 
 

BAR 

 

P17 
Walo: Ferramenta para Gerenciamento de 

Mídias Sociais 

Santos, M. G.; Souza, 
A. C. S.; Macedo, M. 

C. F. 

 

2018 
 

WebMedia 

 
P18 

Decisão de Compras Pela Internet: Uma 

Análise a Partir do Tempo de Utilização de 

Mídias Sociais e da Interatividade com a 
Marca 

Menegatti, M. S.; 

Ribeiro, I.; 

Meneghatti, M. R.; 
Serra, F. A. R. 

 
2017 

 
Google Acadêmico 

 

P19 
Gestão da Marca Pessoal na Visão de 

Empresários do Segmento da Moda de 
Teixeira de Freitas, BA 

 

Correia, T. S. 
 

2017 
Portal de Periódicos 

da Capes 

P20 As Relações na Era Digital Leão, A. 2017 ERA 

 

P21 
Engajamento dos Consumidores com o Boca à 
Boca Eletrônico Negativo em Lojas de 

Aplicativos Móveis 

Andrade, A. P. V. de; 

Ramos, A. S. M. 

 

2017 
 

RAC 

 
 

P22 

Improving Social CRM through electronic 

word-of-mouth: a case study of Reclame Aqui 

(Aprimorando o Social CRM  Por Meio do 

Boca a Boca Eletrônico: Um Estudo de Caso 

do Reclame Aqui) 

 

Almeida, G. R. T.; 

Cirqueira, D. R.; 

Lobato, F. M. F. 

 
 

2017 

 
 

WebMedia 

P23 
A Influência das Redes Sociais no 
Comportamento de Compra do Consumidor 

Garcia, K. V. 2015 Google Acadêmico 

 
P24 

Marketing Digital e Marketing de 

Relacionamento: Interação e Engajamento 

como Determinantes do Crescimento de 
Páginas do Facebook 

 

Soares, F. R.; 

Monteiro, P. R. R. 

 
2015 

 

Portal de Periódicos 

da Capes 

 

P25 
Estudo Sobre o Engajamento de Usuários de 
uma Mídia Social disponibilizada pelo 

Governo 

Silva, C. M. C.; 

Prado, E. P. V. 

 

2015 
 

SBSI 

 

P26 
Avaliação do Comportamento de 

Consumidores no Processo de Decisão de 
Compra no M-Commerce e no E-Commerce 

Lemos, F.; Góes, L. 

F. 

 

2015 
 

SBSI 
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ID Título Autores Ano Local de Busca 

 

P27 
Mídias Sociais na Comunicação de Uma 

Marca de Moda: Práticas e Estratégias na Fan 
Page da C&A na Interação Empresa-Cliente 

Schneider, T.; 

Amorim, J. M. 

 

2014 
Portal de Periódicos 

da Capes 

 
 

P28 

 

Associação Entre Intensidade de Uso de 

Mídias Sociais, Credibilidade e Decisão de 

Compra 

MacLennan, M. L. 

F.; Lugoboni, L. F.; 

Zittei, M. V. M.; 

Tabata, R. Y.; 

Correa, H. L. 

 
 

2014 

 
Portal de Periódicos 

da Capes 

 

P29 
Análise do Uso das Mídias Sociais pelas 50 

Maiores Empresas do Agronegócio Brasileiro 
Entre os Anos de 2012 e 2013 

Garzon, K. G.; 

Machado, J. G. de C. 
F. 

 

2014 
Portal de Periódicos 

da Capes 

P30 
Redes e Mídias Sociais na Internet: Realidades 
e Perspectivas de um Mundo Conectado 

Ciribeli, J. P.; Paiva, 
V. H. P. 

2011 
Portal de Periódicos 

da Capes 

 

 

 

 

Figura 2. Quantitativo de publicações por ano 

 

3.2. Pesquisa de Opinião 

O objetivo da Pesquisa de Opinião (PO) é identificar como os empreendedores do município 

de Itacoatiara utilizam as mídias sociais e quais as principais ferramentas digitais mais 

utilizadas. Essa pesquisa de opinião se dará através da aplicação de um questionário online com 

empresários. 

A PO foi realizada em três fases: (a) Planejamento da Pesquisa de Opinião: esta fase 

consiste na preparação de perguntas e questões para que sejam incluídas no questionário, (b) 

Condução da Pesquisa de Opinião: aplicar o questionário com os participantes e (c) Resultado 

da Pesquisa de Opinião: os dados do estudo serão extraídos e sintetizados para serem 

publicados. 
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Prezado(a) Empreendedor(a), 
 

Eu, Cássia Ferreira Oliveira, discente do curso de Sistemas de Informação 

da Universidade Federal do Amazonas (UFAM), orientada pela Profa. Dra. Odette 

Mestrinho Passos, estou realizando um trabalho de pesquisa intitulado: “Um Estudo 

Sobre o Uso das Mídias Sociais como Ferramenta de Negócios e Seus Impactos no 

Comportamento do Consumidor”. 

O público-alvo desta pesquisa inclui os micros, pequenos e médios 

empreendedores que atuam na cidade de Itacoatiara/AM. O objetivo é identificar 

como as empresas utilizam as mídias sociais em seus negócios e as suas percepções 

relacionadas ao uso frequente dessas ferramentas digitais no comportamento de 

consumo dos clientes. 

Esta pesquisa está inserida em um estudo estritamente acadêmico, sem fins 

comerciais. A sua identidade e participação serão mantidas em sigilo. O questionário 

é bem rápido, custará em torno de 5 minutos de seu tempo para responder. Desde já 

agradecemos pela sua colaboração. 

 

Para participar do questionário basta clicar no link: 

https://forms.gle/PdhMEHasLyzkmoVEA 

 

Atenciosamente, 

Cássia Ferreira Oliveira (cassia.oliveira022@gmail.com) 

Odette Mestrinho Passos (odette@ufam.edu.br) 

3.2.1 Planejamento da Pesquisa de Opinião 

A PO tem o objetivo de verificar estatisticamente uma hipótese a partir da coleta de dados 

concretos e quantificáveis. Para isso, se baseia em questionários e outras formas de entrevista 

estruturadas para coletar opiniões e informações que serão posteriormente agrupadas e 

analisadas de maneira estatística (MORAES, 2019). 

O objetivo da PO é de identificar como as empresas utilizam as mídias sociais em seus 

negócios, quais são as principais ferramentas usadas por elas e quais as possíveis percepções 

relacionadas ao uso das mídias no comportamento de consumo dos clientes. 

O instrumento a ser utilizado para a coleta de dados foi um questionário elaborado na 

plataforma Formulários Google e contava com 24 questões. O público-alvo desta pesquisa 

foram os micros, pequenos e médios empresários do município de Itacoatiara. Após coletada 

das respostas, os dados foram devidamente analisados e tabulados. Inicialmente foi enviado o 

convite através de uma mensagem de texto via E-mail e/ou pelo aplicativo WhatsApp, conforme 

descrito na Figura 3. 

Figura 3. Convite para participação da pesquisa 

Após o aceite em participar da pesquisa, eles foram redirecionados para o questionário, 

composto de 3 etapas, conforme mostra a Figura 5. As sete primeiras questões são relacionadas 

ao perfil da empresa. Da questão 8 até a 15 são perguntas relacionadas ao uso das mídias sociais. 

E da questão 16 até a 24 são perguntas relacionadas ao nível de percepção do ponto de vista do 

empreendedor em relação ao comportamento dos clientes nas mídias sociais. Antes de 

responder as questões foi necessário aceitar o Termo de Consentimento (Figura 4). 
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ETAPA 1 – Perfil da Empresa 

1- Há quanto tempo sua empresa atua no município de Itacoatiara? 

( ) Menos de 2 anos 

( ) De 2 a 4 anos 

( ) De 5 a 7 anos 

( ) De 8 a 10 anos 

( ) Mais de 10 anos 

 

2- Qual o ramo de negócio da empresa? 
( ) Alimentação (mercados, padarias, restaurantes, lanchonetes, confeitaria, etc.) 

( ) Vestuário e/ou Calçados 

( ) Acessórios e Variedades 

( ) Salão de beleza ou Barbearia 

( ) Cosméticos, Maquiagens ou Perfumaria 

( ) Drogaria 

( ) Papelaria e Personalizados 

( ) Artigos para presentes, festas e/ou eventos 

( ) Artesanato 

( ) Fotografia 

( ) Informática 

( ) Outros serviços 

 

3- A empresa se enquadra no perfil de: 

( ) Micro empresa 

( ) Empresa de pequeno porte 

( ) Empresa de médio porte 

( ) Empresa de grande porte 

 

4- Quantos funcionários a empresa possui? 

( ) De 1 a 10 funcionários 

( ) De 11 a 20 funcionários 

( ) De 21 a 30 funcionários 

( ) Acima de 30 funcionários 

 

5- Em média, quantas pessoas são atendidas mensalmente pela empresa? 

( ) De 1 a 30 clientes 

( ) De 31 a 60 clientes 

( ) De 61 a 80 clientes 

( ) Acima de 80 clientes 

 

6- A empresa possui um setor de Tecnologia da Informação ou um Centro de Processamento de 

Dados que é responsável pela área de informática? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

7- A empresa possui alguma pessoa ou equipe responsável por gerenciar as mídias sociais do 

empreendimento? 

( ) Sim 

( ) Não 

 

 

Figura 4. Termo de consentimento 
 

Eu declaro que li as informações contidas neste documento antes de aceitar este termo 

de consentimento. Compreendo que minha participação nesta pesquisa é inteiramente voluntária 

e que tenho total liberdade para recusar ou retirar meu consentimento, sem sofrer nenhuma 

penalidade. Os dados obtidos através da minha participação nesta pesquisa serão documentados, 

sendo do meu consentimento que haverá divulgação de seus resultados apenas em contexto 

acadêmico e publicações científicas. A sua identidade e participação serão mantidas em sigilo. 

[ ] Concordo e Aceito Participar. 
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ETAPA 2 – Uso das Mídias Sociais na Empresa 

8- Atualmente, sua empresa atende o público consumidor de que forma? 

( ) Somente Presencial 

( ) Somente Online 

( ) Presencial e Online 

( ) Não estamos atendendo ninguém no momento 

 
 

9- Sua empresa possui contas ativas nas mídias sociais? 

( ) Sim, a empresa possui uma página ou perfil exclusivo 

( ) Utilizo apenas contas e perfis pessoais para divulgar meus negócios 

( ) Não possuo, mas pretendo utilizar 

( ) Não possuo, mas não tenho muito interesse 

 

10- Quais das plataformas digitais a seguir é mais utilizado em seus negócios? Pode selecionar mais 

de uma opção: 

[ ] Facebook 

[ ] Instagram 

[ ] WhatsApp 

[ ] Messenger 

[ ] Telegram 

[ ] YouTube 

[ ] Twitter 

[ ] TikTok 

[ ] LinkedIn 

[ ] E-mail 

[ ] Sites/Aplicativos de vendas 

[ ] Outros 

 

11- Com que frequência você utiliza as mídias sociais de sua empresa? 

( ) Utilizo todos os dias, inclusive nos fins de semana e feriados 

( ) Utilizo razoavelmente, entre 3 a 5 dias da semana 

( ) Utilizo poucas vezes, somente quando achar necessário 

( ) Nunca utilizei 

 

12- Selecione a melhor opção que completa a frase: “A utilização das mídias sociais pode ser 

relevante em uma empresa, pois seu uso proporciona ...”. Selecione até 3 opções. 

[ ] Maior facilidade para conhecer as preferências e opiniões dos clientes 

[ ] Maior facilidade na hora de se comunicar e estreitar boas relações com os clientes 

[ ] Aumento expressivo de vendas online 

[ ] Mais visibilidade e produtividade 

[ ] Crescimento e fidelização de clientela 

[ ] Maior praticidade em divulgar os produtos e serviços 

[ ] Crescente competitividade das empresas no mercado virtual 

 

13- No atual cenário do ano de 2021, você considera que o uso das mídias sociais tem auxiliado as 

empresas na divulgação de vendas e no atendimento aos clientes? 

( ) Sim, bastante 

( ) Sim, razoavelmente 

( ) Somente algumas vezes 

( ) Não, dificilmente 

 

14- Quais das opções a seguir você considera ser o(s) mais desafiador(es) ao trabalhar com as mídias 

sociais? Pode selecionar mais de uma opção. 

[ ] Planejar e implementar estratégias nas mídias sociais 

[ ] Definir as ferramentas digitais que melhor se aproximam do negócio e do público-alvo 

[ ] Comunicar e interagir com o público 

[ ] Produzir conteúdos informativos, criativos e de interesse aos clientes 

[ ] Estabelecer estratégias de vendas online 

[ ] Investir em recursos, tempo e propagandas nas mídias sociais 
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[ ] Aprimorar as habilidades de desempenho nas mídias sociais 

[ ] Construir uma identidade virtual para a empresa 

[ ] Oferecer atendimento e suporte online 

[ ] Promover engajamento nas redes sociais 

[ ] Incorporar rotinas de monitoramento nas redes sociais 

 

15- Você possui algum conhecimento sobre estratégias digitais aplicadas nas mídias sociais as quais 

podem auxiliar na melhor divulgação de sua empresa, na produção de conteúdos e aumento de 

engajamento? 

( ) Sim, tenho bastante conhecimento sobre estratégias digitais nas mídias sociais 
( ) Sim, tenho um conhecimento razoável sobre estratégias digitais nas mídias sociais 

( ) Não, tenho poucas informações a respeito dessas estratégias, mas pretendo conhecer melhor 

( ) Não possuo nenhum conhecimento a respeito de estratégias digitais nas mídias sociais 

 

ETAPA 3 – Percepções no Comportamento dos Clientes 

Selecione de 1 a 5, de acordo com o seu nível de concordância em relação a cada uma das afirmações 

abaixo: 1 - Discordo Totalmente; 2 - Discordo Parcialmente; 3 - Não Concordo e nem Discordo; 

4 - Concordo Parcialmente e 5 - Concordo Totalmente. 

 
16- As mídias sociais são consideradas ferramentas úteis, práticas e até avaliativas para os 

consumidores, principalmente para empresas. 

17- As redes sociais têm o poder de influenciar as pessoas a consumirem cada vez mais. 

18- A participação das empresas nas mídias sociais é fundamental para estabelecer vínculos, 

comunicação e aproximação com os clientes, e isto deve ser mantido constantemente. 

19- Parte dos seguidores virtuais são normalmente atraídos para as páginas de uma empresa quando 

a clientela ajuda a compartilhar os produtos, os serviços, as promoções e demais conteúdos 

publicados nas redes. 

20- Um bom planejamento, boas práticas de organização e serviço prático de atendimento online é 

capaz de atrair o público e fidelizar novos clientes. 

21- A falta de um bom atendimento ou de serviços mal executados podem desencadear exposições 

e avaliações negativas por parte dos consumidores nas mídias sociais, afetando a reputação da 

empresa. 

22- A decisão de compra do consumidor pode ser expressivamente influenciada por outras pessoas 

nas mídias sociais, normalmente através de recomendações do público cliente ou por influência 

de “digitais influencers” conhecidos na região. 

23- Receber feedback (opiniões e sugestões) dos clientes é de grande importância para melhorias 

de atendimento nas mídias sociais. 

24- É essencial as empresas interagirem com o público e promover engajamento nas mídias sociais, 

afim de consolidar o seu espaço no ambiente virtual. 
 

Figura 5. Questionário da Pesquisa de Opinião 

 

3.2.2. Condução da Pesquisa de Opinião 
 

Durante o período dos dias 4 a 13 de junho de 2021 foram compartilhados os convites 

(Figura 2) para participação da pesquisa para cerca de 35 empreendedores atuantes no 

munícipio de Itacoatiara. 

Foram realizadas algumas visitas in loco, afim de solicitar a colaboração dos 

empresários para esta pesquisa, e logo após foram enviadas as mensagens de texto contendo o 

link do questionário para os empreendedores via WhatsApp e/ou E-mail. Encerrada a etapa de 

coleta de dados, constatou-se que somente 16 empreendedores haviam respondidos a pesquisa 

de opinião. 
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4. Resultados e Discussões 

4.1. Resultado do Mapeamento 

Nesta seção iremos discutir os resultados das três questões de pesquisa definidas no protocolo, 

bem como apresentar uma análise acerca das respostas obtidas. 

Com relação à Primeira Questão de Pesquisa: Quais são os principais desafios que as 

mídias sociais proporcionam aos empresários na busca por mais clientes e maior interação? 

Na primeira questão de pesquisa, foram identificados 12 desafios que as mídias sociais 

proporcionam aos empresários na busca por mais clientes e maior interação. A Tabela 5 

apresenta esses desafios indicando a publicação onde foi citado. 

Tabela 5. Desafios identificados 
 

ID Principais Desafios Publicações Relacionadas Citação 

 
D1 

 

Planejar e implementar estratégias de marketing nas 

mídias sociais 

P1, P3, P4, P5, P7, P8, 

P9, P11, P12, P13, P14, 

P16, P18, P21, P23, 
P25, P26 e P30 

 
18 

 

D2 
Definir e integrar as ferramentas digitais para ampliar a 

divulgação de marca, produtos, serviços e obter retorno 

P1, P3, P4, P5, P7, P8, 

P10, P13, P14, P20, P21, P23, 
P25 e P26 

 

14 

 

D3 
 

Melhorar a comunicação com o público-alvo 
P1, P5, P7, P11, P12, P13, 

P14, P16, P18, P20, P25, 
P26, P27 e P30 

 

14 

 

D4 
 

Manter interação constante com os consumidores 

P5, P7, P9, P10, P11, 
P12, P13, P16, P18, 

P20, P21 e P27 

 

12 

 

D5 
Produzir conteúdo que estabeleçam conexões com os 

anseios do público 

P3, P5, P10, P12, P13, 
P16, P18, P23, P25, 

P26, P27 e P30 

 

12 

D6 
Estabelecer estratégias de vendas online para os 
clientes 

P1, P3, P4, P5, P9, 
P10, P11, P20 e P23 

9 

D7 
Investimento em recursos, propagandas e tempo nas 
plataformas digitais 

P1, P3, P8, P13, P14, 
P16, P20 e P30 

8 

D8 
Aprimorar competências e habilidades da equipe nas 
mídias sociais 

P1, P7, P11, P12, P19 e P30 6 

D9 
Definir e construir uma identidade virtual da empresa 
ou instituição 

P13, P16, P19, P25, 
P26 e P27 

6 

D10 Facilitar atendimento e suporte online ao cliente P13, P14, P20, P21 e P23 5 

D11 Incorporar rotinas de monitoramento das mídias sociais P9, P10, P25, P26 e P30 5 

D12 Promover engajamentos nas redes sociais P2, P9, P17 e P22 4 

 

 
A análise do MS foi realizada com base nos resultados obtidos. Ao analisar o resultado 

descrito na Tabela 5, o principal desafio identificado, dentre os 12, é planejar e implementar 

estratégias de marketing nas mídias sociais [D1], sendo relatado em 18 publicações. 

O desafio D1 representa 60% das publicações, onde os estudos mostram que boa parte 

dos empresários reconhecem o poder de influência das mídias sociais, mas não os utilizam da 

maneira adequada, não exploram todos os recursos que as ferramentas digitais dispõem e não 

tem conhecimento de estratégias de marketing digital para aplicá-las nas mídias de suas 

empresas. 
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Todos os autores falam da importância da transformação digital nas empresas, 

mostrando que é necessário adotar estratégias de marketing no ambiente virtual para que as 

empresas continuem a crescer, melhorar e conquistar seu espaço dentro do mercado digital. 

Resumidamente, podemos observar que os desafios descritos na Tabela 5 são 

mencionados entre 14% a 60% das publicações. Cada uma das 30 publicações enfatiza, no 

mínimo, um dos 12 listados. A publicação P1, tendo identificado 6, é a que mais enfatiza sobre 

os desafios a serem enfrentadores pelos gestores de empresas em relação ao uso das mídias 

digitais na atualidade. Enquanto a publicação P22 enfatiza somente um dos desafios, o de 

promover engajamento nas redes sociais. 

Constatou-se a dificuldade que boa parte dos administradores de empresa possuem em 

utilizar as ferramentas digitais em seus negócios. E isso revelou a importância do planejamento 

e da implementação de estratégias de marketing nas mídias sociais, de forma que viabilizem o 

contato com os usuários e estimulem as iniciativas de interação, afim de conquistar novos 

clientes (CASTRO, LOPES e JUNIOR, 2019). 

Interagir constante com os clientes é um dos desafios que mostraram a importância de 

a empresa sempre acompanhar o que os internautas estão comentando e sugerindo nas mídias 

sociais. Ficou evidente em alguns estudos que os consumidores valorizam a interação com a 

empresa, ou seja, eles esperam que seus comentários, reclamações e sugestões sejam lidos e 

respondidos (ANDRADE e RAMOS, 2017). 

Constatou-se nos demais estudos que as mídias sociais são ferramentas fundamentais na 

hora de atender um cliente que deseja alguma resposta com clareza e atenção ao que ele solicita. 

Usuários não gostam de passar muitas horas ou dias em espera sem ao menos receber uma 

resposta. É importante que a equipe da empresa se disponha a atender os seus clientes sempre 

que possível, e assim, estreitar o contato, motivando-os a retornar mais vezes (ANDRADE e 

RAMOS, 2017). 

Os consumidores intensificaram o hábito de realizar compras online nos últimos anos, 

principalmente após a pandemia do Covid-19 em 2020. As pesquisas revelaram que o 

consumidor pretende manter o hábito de fazer compras online através de sites e aplicativos, e a 

maioria afirma estar satisfeitos com suas compras online (BERNARDES e GUISSONI, 2020). 

Então é necessário levar em consideração as novas modalidades de atendimento e 

entregas, além de estratégias que englobem os demais canais virtuais, permitindo que ocorra a 

transformação digital na empresa e a ampliação de vendas. Isso também possibilitará conhecer 

a jornada de compra dos clientes. 

 

Com relação à Segunda Questão de Pesquisa: Quais são as principais 

vantagens/desvantagens que as mídias sociais proporcionam aos empresários para que seus 

negócios sejam mais rentáveis? 

Na segunda questão de pesquisa, foram identificadas 7 principais vantagens que as 

mídias sociais proporcionam aos empresários e seus negócios no mercado online. A Tabela 6 

apresenta essas vantagens indicando a publicação onde foi citado. Na Tabela 7, é apresentada 

as 4 principais desvantagens que as mídias sociais podem proporcionar. 
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Tabela 6. Vantagens das Mídias Sociais 
 

ID Principais Vantagens Publicações Relacionadas Citação 

 
V1 

 
Divulgação de anúncios e disseminação de conteúdos 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, 

P7, P8, P9, P10, P11, P12, 

P13, P15, P16, P17, P18, 

P19, P23, P24, P26 e P29 

 
22 

 
V2 

 
Maior visibilidade e produtividade 

P1, P2, P3, P4, P6, P7, 

P8, P11, P12, P13, P14, P19, 

P15, P18, P17, P20, P23, 

P24, P25, P26 e P30 

 
21 

 
V3 

 

Conhecer melhor os clientes, bem como suas preferências 

e opiniões 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, 

P9, P10, P11, P13, P14, P15, 

P16, P18, P19, P20, P26, 

P27, P29 e P30 

 
20 

 
V4 

 
Estreitar relações e manter contato constante 

P1, P3, P4, P5, P7, P9, P10, 

P11, P13, P14, P16, P17, 

P18, P21, P23, P24, P25, 
P28, P29 e P30 

 
20 

 

V5 
 

Fidelização e aumento da clientela 
P1, P2, P3, P4, P5, P7, P8, 

P9, P13, P14, P20, P21, P22, 
P26, P27 e P29 

 

16 

 

V6 
 

Aumentar vendas online 
P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, 
P13, P14, P15, P20, P22, 

P23, P24, P27 e P29 

 

16 

 

V7 
 

Crescente competitividade no mercado virtual 
P1, P3, P4, P5, P6, P11, P15, 

P18, P19, P20, P22, P27, 
P28, P26 e P30 

 

15 

 

As principais vantagens das mídias sociais identificadas são atribuídas em: divulgação 

de anúncios, disseminação de conteúdos, maior visibilidade e produtividade, conhecer as 

preferências e opiniões dos clientes, manter contanto constante, fidelização e aumento da 

clientela, aumentar vendas online e crescente competitividade no mercado virtual. 

Uma das principais vantagens das mídias sociais para as empresas é possiblidade de 

gerar conteúdos e divulgar anúncios em massa. O poder das redes sociais pode ser tão grande a 

ponto de influenciarem os internautas a seguir páginas através de algo anunciado ou 

compartilhado na mídia (GARCIA, 2015). 

A vantagem em ter maior visibilidade e produtividade nas mídias sociais é justamente 

dar voz ativa aos clientes, opinando e contribuindo com a empresa, além de aproveitar a onda 

das vendas online. É necessário que as empresas estejam preparadas e adquiram estratégias que 

atendam aos anseios do consumidor (SCHNEIDER e AMORIM, 2014). 

Conhecer melhor os clientes é o tipo de vantagem das mídias sociais que levam as 

grandes empresas a realizarem estudos a respeito do que o cliente mais gostaria de encontrar e 

comprar, quais os gostos e preferências do consumidor em relação aos produtos e serviços 

oferecidos, ou por que razão aquele cliente se sente motivado a acessar os sites, os aplicativos 

e as redes sociais de uma empresa (DEMO et al., 2018). 

Os estudos de Ciribeli e Paiva (2011) revelaram que as participações das empresas nas 

mídias sociais facilitaram muito nas relações entre os usuários, derrubando barreiras culturais 

e físicas entre clientes, fornecedores e funcionários. É notório a importância de as empresas 

irem em busca dessa aproximação nas mídias sociais, fazendo com que o público em geral 
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entenda que a empresa também é receptiva no âmbito virtual e que preza por uma boa 

comunicação nas redes (DANZA, 2021). 

As empresas podem aproveitar todos os benefícios das mídias sociais, seja através de 

repercussão entre consumidores, monitoramento de conteúdos nas mídias, constante 

interatividade, da rapidez na divulgação de promoções, da dedicação e investimentos para o 

crescimento da empresa no mercado online (DANZA, 2021). 

Estes resultados apontaram a importância de utilizar as mídias sociais como uma 

ferramenta de marketing muito eficaz, destacando a utilização de diferentes estratégias nas 

tarefas comuns de anunciar, vender e conquistar clientes. Contudo, revelou-se a necessidade 

constante de evolução, inovação e melhorias nas estratégias, para que os resultados sejam mais 

satisfatórios e perceptíveis. 

As principais desvantagens foram identificadas em 4 situações, descritas na Tabela 7. 

Por meio das mídias sociais, as empresas podem produzir e publicar conteúdos que ajudará nas 

etapas de vendas e nas relações com os clientes. Porém, quando um conteúdo publicado 

indevidamente (mensagens, imagens, vídeos ou textos) não condiz ou se for contrária a própria 

política estabelecida pela empresa, ou se ferir valores em que as empresas acreditam ser 

preservados, isto pode gerar situações desagradáveis aos olhos do público na Internet 

(ISABELLA e FERNANDES 2019). 

Tabela 7. Desvantagens das Mídias Sociais 
 

ID Principais Desvantagens Publicações Relacionadas Citação 

 
DV1 

 

O uso indevido da mídia social pode transformar 

oportunidades em ameaças 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P9, 

P10, P11, P13, P16, 

P18, P19, P20, P21, 

P22, P24 e P28 

 
19 

 
DV2 

A falta de organização, planejamento e estratégias 

adequadas ao modelo de negócios da empresa pode 

gerar problemas e frustrações 

P1, P2, P3, P5, P6, P7, P8, P11, 

P12, P13, P14, P16, P15, P20, 

P21, P22, 
P24, P25 e P30 

 
19 

 
DV3 

 

O despreparo da equipe pode comprometer a imagem 

da empresa no mercado virtual 

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P10, 

P13, P15, P16, P18, P19, P21, 

P26, P27, 
P29 e P30 

 
18 

 

DV4 
A falta de investimentos em tecnologias adequadas 
pode gerar transtornos e sobrecargas nos sistemas, 

processos e desempenho da empresa 

P1, P3, P6, P8, P12, P13, P14, 

P15, P17, P20, 
P21, P25 e P30 

 

13 

 

É muito importante que as empresas se atentem aos acontecimentos relatados pelo 

consumidor quando algo esteja gerando problemas, por isso é necessário ter pessoas preparadas 

para lidar as mídias sociais. Ter estratégias de acomodação é fundamental, pois estas referem- 

se ao reconhecimento e aceitação das empresas da existência de problemas no ambiente digital 

(ISABELLA e FERNANDES 2019). 

É interessante levar em consideração a possibilidade de contratar pessoas capacitadas e 

responsáveis para organizar e monitorar as redes sociais da empresa, afim de evitar maiores 

prejuízos a identidade virtual da empresa. Profissionais como “social media” realizam este tipo 

de serviço, onde todo trabalho desempenhado tem que estar de acordo com o perfil e objetivo 

da empresa (BORGEA, 2018). 
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A falta de estratégias para iniciar trabalhos através das mídias sociais, bem como a falta 

de um planejamento e organização, pode ser muito frustrante quando se espera por retorno 

imediato, pois nada acontece da noite para a dia tão rapidamente (PRADO, GUISSONI e 

KEDHI, 2018). 

A transformação digital dos negócios é uma tarefa complexa e vital, que demanda uma 

estreita conexão com todas as pessoas responsáveis pela evolução da empresa. É necessário 

entender os processos dessa mudança adotando estratégias digitais que evidencie o futuro a ser 

construído e estratégias tecnológicas que sustentará a evolução necessária (PRADO, 

GUISSONI e KEDHI, 2018). 

A Tecnologia da Informação (TI) faz parte dessa transformação, afinal é uma área que 

está em constante modernização e passou a ser um agente fundamental na mudança estratégica 

das empresas. Entende-se o quão importante é investir em tecnologias para o funcionamento de 

uma empresa, e como a falta de investimentos pode afetar negativamente em seus processos e 

desempenhos (LEÃO, 2017). 

Com o leque diversificado de aplicações digitais, as mídias sociais também 

democratizam a utilização de tecnologia nos negócios, auxiliando no desempenho da empresa. 

Se os negócios são considerados dinâmicos, os canais de mídias sociais são mais voláteis ainda. 

Portanto, para uma estratégia em redes sociais se tornar efetiva, é essencial que haja 

investimento em mídia (LEÃO, 2017). 

 

Com relação à Terceira Questão de Pesquisa: “Quais são as influências e impactos que as 

mídias sociais causam no comportamento do consumidor? ” 

Na terceira questão, foram identificadas seis principais influências e impactos das 

mídias sociais na vida cotidiana e comportamental do consumidor. A Tabela 8 mostra o 

resultado: 

Tabela 8. Influências e Impactos no Comportamento do Consumidor 
 

ID Principais Influências e Impactos Publicações Relacionadas Citação 

 
 

IC1 

 

O custo/benefício dos produtos e serviços ofertados, caso 

atenda as expectativas do cliente, pode resultar em 

satisfação, credibilidade e engajamento nas mídias sociais 

P1, P3, P4, P5, P9, P11, P13, 

P14, P15, P16, P18, P19, 

P20, P21, P23, P24, P25, 

P26, P27, P28, 
P29 e P30 

 
 

22 

 
IC2 

Os consumidores avaliam com frequência o atendimento 

recebido nas plataformas digitais, fazendo com que outras 

pessoas analisem bem antes de solicitar algo 

P2, P4, P5, P6, P8, P10, P12, 

P13, P14, P15, P17, P18, 

P19, P20, P21, P22, P23, 
P24 e P26 

 
19 

 
IC3 

O consumidor pode ser influenciado por meio de ofertas, 

promoções, ações ou eventos através das mídias de uma 

empresa, causando repercussão positiva entre os clientes 

P3, P4, P5, P7, P8, P9, P11, 

P13, P14, P16, P15, P18, 

P19, P23, P24, P25, P26, 
P27 e P28 

 
19 

 
IC4 

 

Os consumidores tendem a comprar mais vezes pelas 

mídias digitais (redes sociais, sites e aplicativos) da loja 

P1, P2, P4, P7, P8, P10, P13, 

P14, P15, P16, P17, P18, 

P20, P22, P23, P26, P27, 
P28 e P30 

 
19 
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IC5 

Os consumidores, quando manifestado algum problema 

através da internet, querem que suas reclamações sejam 

vistas pela empresa, na intenção de ter uma solução 

P6, P9, P10, P13, P15, P16, 

P17, P19, P20, P21, P22, 

P24, P25, P26, P27, P28, 

P29 e P30 

 
18 

 
IC6 

A decisão de compra do consumidor pode ser 

expressivamente influenciada por outras pessoas nas redes 

sociais (exemplo: influenciadores digitais), levando-o a 

adquirir produtos e/ou serviços indicados 

 

P2, P3, P5, P9, P11, P12, 

P13, P19, P23 e P30 

 
10 

 

Para entender o comportamento do consumidor, o processo de compra começa com a 

fase de aquisição, passando pela fase de consumo e finalizando com a fase de disposição (nível 

de satisfação) do produto ou serviço (ESTEVAM e SILVA, 2018). O maior desafio é definir 

“onde, quando e como” abordar o consumidor digital, para que a empresa possa obter os 

melhores meios de retorno. 

A pesquisa realizada por MacLennan et al. (2014) analisou duas hipóteses que puderam 

ser confirmadas em seu estudo: quanto maior a intensidade de acesso às mídias sociais, maior 

a influência nas decisões de compra dos usuários, e quanto maior a importância atribuída aos 

conteúdos acessados on-line, maior a influência nas decisões de compra dos usuários. 

Com o resultado obtido da terceira questão, é possível analisar como o comportamento 

do consumidor pode ser influenciado através das mídias sociais, de modo que as estratégias 

de marketing aplicadas contribuam para o crescimento de pequenas e médias empresas nas 

mídias e promova melhorias que satisfaçam a clientela. 

Bernardes e Guissoni (2020) relatam uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira 

de Varejo e Consumo (SBVC) no qual mostram que 78% dos entrevistados afirmaram estar 

satisfeitos com suas compras online, e 70% pretendem comprar mais por sites e aplicativos, 

principalmente após o surgimento da pandemia Covid-19. Estatísticas como essas revelam que, 

para saída da crise, mudanças definitivas podem ocorrer no comportamento de consumo. 

Lemos e Góes (2015) afirmam que, através da propagação de anúncio, de lançamento 

de ofertas e promoções, além de ações promovidas nas mídias sociais, é possível o consumidor 

ser influenciado e se sentir cada vez mais “seduzido” pelos preços ou pelas novidades, 

cogitando comprar algum produto na internet. Estratégias aparentemente simples, após 

lançadas na rede, tendem a causar reações e repercussão entre as pessoas, influenciando-os ao 

desejo de opinar ou comprar. 

Almeida, Cirqueira e Lobato (2017) analisaram que o “boca-a-boca virtual”, um termo 

utilizado para referir-se aos comentários, opiniões e avaliações dos clientes internautas, tem 

chamado atenção das empresas por ser considerado mais efetivo que o “boca-a-boca 

tradicional”, devido a rapidez, disponibilidade, amplitude e engajamento. Os consumidores 

tendem a procurar em plataformas digitais para analisar uma determinada marca, empresa ou 

instituição, com base nas experiências relatadas por outras pessoas. 

Na pesquisa realizada por Bezerra e Nogueira (2019), ao perguntar aos entrevistados se 

eles já compraram ou contrataram algum tipo de produto ou serviço indicado por um 

influenciador digital, 63% afirmaram já ter realizado compras ou contratação de serviço por 

indicação. Ao perguntar sobre quais motivos levam um consumidor a adquirir 
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TEMPO DE ATUAÇÃO DAS EMPRESAS 

Menos de 2 anos De 2 a 4 anos Mais de 10 anos 

 
 

19% 

 

44% 

 
 

37% 

produtos/serviços indicados por alguém, 42.6% dos entrevistados definiram como o principal 

motivo a confiança que a pessoa passa na indicação, seguido pelas promoções especiais devido 

à indicação com 39,9%. 

Concluiu-se, então, que os consumidores são capazes de influenciar e de serem 

influenciados. Os chamados “influenciadores digitais” são pessoas que utilizam suas redes 

sociais como instrumentos eficazes de marketing digital, promovendo conteúdos 

diferenciados e criativos, e incentivando ao consumismo. Investir em parcerias pode também 

ser uma boa estratégia, pois influenciam na decisão de compra do consumidor 

 

4.2. Resultado da Pesquisa de Opinião 
 

Nesta seção iremos discutir os resultados da pesquisa de opinião, obtidas através dos 

questionários, conforme definido no plano da PO. 

 Caracterização dos Participantes 

Com relação as perguntas relacionadas ao perfil das empresas, a primeira característica 

obtida foi sobre o tempo de atuação da empresa no munícipio de Itacoatiara, onde 44% das 

empresas que responderam estão atuando a menos de 2 anos, enquanto 37% atuam entre 2 a 4 

anos. Somente 19% das empresas participantes atuam a mais de 10 anos na cidade, conforme 

mostra a Figura 6. 

Figura 6. Tempo de atuação das empresas 

Segundo dados do Sebrae (2018), o crescimento e permanência de novas empresas está 

relacionada a melhorias políticas que favorecem os pequenos negócios, fazendo com as 

empresas consiga desempenhar suas atividades e sobreviver aos primeiros anos, gerando 

impactos financeiramente positivos para a região. 
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RAMOS DE NEGÓCIOS 
 

6% 
6% 

6% 30% 

12% 

Alimentação 

Vestuário / Calçados 

Acessórios e Variedades 

Artigos e Personalizados p/ Festas 

Salão de Beleza / Barbearia 

Papelaria 

Artesanato 

20% 20% 

PERFIL DAS EMPRESAS 

Micro empresa Empresa de pequeno porte 

 
 
 

 

25% 

 
 

 
75% 

Em relação ao ramo de negócios, 30% das empresas é representada pelo ramo de 

alimentação, 20% representam os ramos de vestuários/calçados e de acessórios e variedades em 

geral. Artigos e personalizados para festas e eventos representa 12% e os demais 6% 

representam, respectivamente, salão de beleza, papelaria e artesanato (conforme ilustrado na 

Figura 7). Dados do Sebrae (2018) revelam que os setores de Comércio e de Serviços são os 

principais setores que mais concentram microempresas em todas as regiões do Brasil. 
 

Figura 7. Ramos de negócios 

Das empresas participantes, 75% e 25% delas se enquadram no perfil de micro e 

pequenas empresas, respectivamente (Veja a Figura 8). Isso monstra que os micro e pequenos 

empreendedores têm uma importantíssima parcela de contribuição na geração de emprego e 

renda na cidade de Itacoatiara. 

Figura 8. Perfil das empresas 

Com relação ao número médio de clientes que são atendidos mensalmente, as respostas 

variam de 1 a 30 clientes (37,5%) e acima de 80 clientes (31,3%). Podemos observar que há 

uma frequência considerada comum na movimentação da clientela. Levando em consideração 

que a maioria dessas empresas geralmente atendem entre 1 a 100 clientes por mês, poderíamos 

dizer que isso representaria uma quantidade média aproximada de 3 a 5 clientes sendo atendidos 

diariamente (SEBRAE, 2018). 
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TIPO DE ATENDIMENTO 

Somente Presencial Somente On-line Presencial e On-line 

 

6% 

 
 

32% 

62% 

Com relação a quantidade média de funcionários, todos (100%) afirmaram que a 

empresa possui de 1 a 10 funcionários. Perguntamos se a empresa possuía setor de Tecnologia 

da Informação ou Centro de Processamento de Dados, 75% responderam que não possuem e 

apenas 25% confirmaram que possuem. Perguntamos se a empresa possuía alguém ou alguma 

equipe que é responsável por gerenciar as mídias sociais do empreendimento, 9 

empreendedores (56,2%) responderam que sim, enquanto 6 (43,8%) responderam que não tem 

nenhuma pessoa responsável pelas mídias sociais da empresa. 

O resultado em relação aos funcionários, setores e equipes são numericamente baixas, 

mas é considerado o mais comum do ponto de vista estrutural e financeiro das micro e pequenas 

empresas. Soares (2018) explica que devido o empreendimento ser pequeno e possuir poucos 

funcionários, é normal que a responsabilidade de gerenciar as mídias sociais e organizar a 

demanda de pedidos recaia preferivelmente sobre o proprietário. Mas enfatiza-se a capacidade 

de empreendedores e suas equipes transformarem as dificuldades em novos aprendizados, 

novas criações e novas habilidades, fazendo com que o desempenho de algumas atividades se 

sobressaía com o auxílio das mídias sociais (SOARES, 2018). 

 Sobre o Uso de Mídias Sociais na Empresa 

Já em relação as perguntas da segunda etapa do questionário, 62% das empresas 

atendem o público consumidor tanto presencialmente quanto online, 32% afirmaram que 

realizam atendimento somente online, enquanto 6% afirmam atender somente presencial, 

conforme mostra a Figura 9. O fato de que 32% dessas empresas participantes realizam 

atendimento somente online pode ser um indicativo de que os novos empreendedores estão 

apostando em lojas virtuais. Hoje em dia, abrir uma loja física exige um custo muito elevado, 

por conta de diversas despesas para manter o seu funcionamento, como o ponto de aluguel, 

energia, manutenção, funcionários, entre outros gastos. Uma saída simples e eficaz foi utilizar 

os sites especializados em vendas, e as principais redes de relacionamento já possuem 

“marketplaces” (comércio virtual) implementado em suas plataformas, o que facilita mais ainda 

a inserção de lojas virtuais nas mídias sociais (SEBRAE, 2018). 

Figura 9. Tipo de atendimento 
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EMPRESAS COM CONTAS ATIVAS 
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Com relação a pergunta sobre possuir contas ativas nas mídias sociais, 88% dos 

empreendedores confirmaram que a empresa possui uma página ou perfil exclusivo para 

divulgar seus negócios, conforme ilustra a Figura 10 a seguir. Com a rápida evolução e 

crescimento de consumidores ativos na Internet, Souza (2018) evidenciou em seus estudos a 

importância das empresas estarem presentes no ambiente digital, o que abriu portas para a 

construção de um relacionamento mútuo entre empresa e público, principalmente com o uso 

das mídias sociais. 

Figura 10. Empresas que possui contas ativas 

Tratando-se das plataformas digitais mais utilizadas pelas empresas em seus negócios, 

temos um ranking com as 3 principais mídias sociais mais votadas, os quais são: em primeiro 

lugar, Instagram com 94%; em segundo lugar, WhatsApp, com 81%; e em terceiro lugar está o 

Facebook com 75%. Já as demais plataformas, como mostra a Figura 11, E-mail ficou em quarto 

lugar com 13% e os empatados no quinto lugar com 6% estão os aplicativos do Messenger, 

TikTok, sites/aplicativos de vendas e outros. Telegram, YouTube, Twitter e LinkedIn não 

obtiveram nenhum dos votos. 

Figura 11. As mídias sociais mais utilizadas 
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AS MÍDIAS SOCIAIS AUXILIAM AS 
EMPRESAS NO ATUAL CENÁRIO 

Sim, Bastante Sim, Razoavelmente Somente algumas vezes 

6% 
6% 

88% 

Martins, Albuquerque e Neves (2018) explica que a principal vantagem do Instagram, 

em relação as demais mídias sociais, é o fato de ser uma plataforma propicia para anúncios e 

métricas, sendo um forte aliado de lojas virtuais e de perfis profissionais. Ela permite segmentar 

campanhas de anúncios por localidade, interesse, idade e gênero. É possível personalizar e 

expor toda produção por meio de fotos, vídeos e stories, além de alcançar bons números de 

seguidores e proporcionar uma relação mais intimista com os que se interessam por marcas, 

empresas e pessoas de negócios. 

A pergunta relacionada com a frequência de uso das mídias sociais mostrou que 62,5% 

dos participantes utilizam todos os dias, inclusive nos fins de semana e feriado. 25% 

responderam que utilizam razoavelmente, entre 3 a 5 dias da semana. E 12,5% disseram que 

utilizam pouquíssimas vezes, ou seja, somente quando achar necessário utilizá-los. Segundo 

relatório de Kemp (2020), os brasileiros passam, em média, três horas e 43 minutos por dia nas 

redes sociais. Isso explica a importância de empresas utilizarem as mídias sociais com mais 

frequência afim de alcançar esses usuários, pois a mesma pesquisa revela que são 140 milhões 

de usuários ativos em redes sociais no Brasil, o que representa 66% da população brasileira 

conectada nas mídias sociais. 

As mídias sociais oferecem muitas facilidades, principalmente no quesito praticidade 

e visibilidade. Obtivemos a confirmação de que 88% dos empreendedores consideram que as 

mídias sociais auxiliaram as empresas nas vendas e nos atendimentos no atual cenário de 

2021, onde muitos tiveram que se adaptar as condições restritivas e sanitárias devido a 

situação pandêmica da Covid-19 (veja a Figura 12). A pesquisa de Bernardes e Guissoni 

(2020) mostrou que os consumidores no Brasil, em decorrência da Covid-19, aumentaram 

78% as compras online, e 70% deles pronunciaram que irão continuar realizando compras 

online mesmo após o fim da pandemia. 

Figura 12. As mídias sociais auxiliando as empresas em 2021 

Sobre os desafios de trabalhar com as mídias sociais, 44% responderam que definir as 

ferramentas digitais que melhor se aproximam do público é considerado um dos mais 

desafiadores. Com 38% de resultado estão empatados os desafios: planejar e implementar 

estratégias nas mídias, produzir conteúdo de interesse aos clientes e promover engajamento 

nas redes sociais. Investir em recursos, tempo e propaganda é considerado uma ação 
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desafiadora por 25% dos entrevistados. Os desafios de comunicação e interação com o 

público, estabelecer estratégias de vendas online, construir uma identidade virtual e oferecer 

atendimento e suporte online representaram 19% das opções. 

Desafios como esses, impulsionaram muitas empresas a correr contra o tempo e 

priorizar os pontos críticos mais significativos em relação a transformação digital da 

concorrência. A integração das mídias sociais possibilitou que os gestores olhassem, 

principalmente, para a operação de atendimento e vendas entre os canais digitais e físicos das 

lojas, fazendo com que os seus sistemas, processos e infraestrutura se tornassem aptos para 

atender a demanda de seus clientes através da Internet. As redes sociais já são utilizadas como 

um dos canais de atendimento ao cliente (SAC) das maiores lojas no Brasil e no mundo 

(BERNARDES E GUISSONI, 2020). 

Perguntado se os empreendedores possuem conhecimento sobre estratégias digitais, 

62,5% nos responderam que sim, eles possuem conhecimento razoável sobre algumas 

estratégias. Já 37,5% responderam que não, pois possuem muito pouco conhecimento, mas 

que pretendem conhecer melhor. O resultado mostra que ainda há uma pequena manifestação 

de interesse dos empresários em saber mais sobre as estratégias digitais, mas compreende-se 

que a falta de disponibilidade, a dificuldade de lidar com pessoas através da Internet e a falta 

de tempo podem ser alguns dos principais empecilhos que ainda os atrasam. 

 Percepções no Comportamento dos Clientes 

A partir das questões 16 até 24, relacionamos algumas das afirmações baseadas nos 

estudos vistos sobre o comportamento de consumo dos clientes (ver Tabela 9). Os 

empreendedores precisaram selecionar de 1 a 5, de acordo com os níveis de concordância em 

relação as frases afirmativas, sendo assim distribuídas: 1 para Discordo Completamente – 2 

para Discordo Parcialmente – 3 para Não concordo e Nem discordo – 4 para Concordo 

Parcialmente – 5 para Concordo Totalmente. 

Tabela 9. Relação das nove afirmações avaliadas 

 

Nº Afirmações 1 2 3 4 5 

 

16 
As mídias sociais são consideradas ferramentas úteis, 

práticas e até avaliativas para os consumidores, 
principalmente para empresas. 

 

- 
 

6,2% 
 

- 
 

12,5% 
 

81,3% 

17 
As redes sociais têm o poder de influenciar as pessoas a 
consumirem cada vez mais. 

- - 6,2% - 93,8% 

 
18 

A participação das empresas nas mídias sociais é 

fundamental para estabelecer vínculos, comunicação e 

aproximação com os clientes, e isto deve ser mantido 
constantemente. 

 
6,2% 

 
- 

 
6,2% 

 
6,3% 

 
81,3% 

 
19 

Parte dos seguidores virtuais são normalmente atraídos 

para as páginas de uma empresa quando a clientela ajuda a 

compartilhar os produtos, os serviços, as promoções e 
demais conteúdos publicados nas redes. 

 
- 

 
12,5% 

 
- 

 
12,5% 

 
75% 

 

20 
Um bom planejamento, boas práticas de organização e 

serviço prático de atendimento online é capaz de atrair o 
público e fidelizar novos clientes. 

 

- 
 

6,2% 
 

- 
 

- 
 

93,8% 

 
21 

A falta de um bom atendimento ou de serviços mal 

executados podem desencadear exposições e avaliações 

negativas por parte dos consumidores nas mídias sociais, 
afetando a reputação da empresa. 

 
6,2% 

 
6,2% 

 
- 

 
6,3% 

 
81,3% 
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22 

A decisão de compra do consumidor pode ser 

expressivamente influenciada por outras pessoas nas 

mídias sociais, normalmente através de recomendações do 

público cliente ou por influência de “digital influencer”. 

 
- 

 
6,2% 

 
6,2% 

 
31,3% 

 
56,3% 

 

23 
Receber feedback (opiniões e sugestões) dos clientes é de 

grande importância para melhorias de atendimento nas 
mídias sociais. 

 

6,2% 
 

- 
 

18,8% 
 

- 
 

75% 

 

24 
É essencial as empresas interagirem com o público e 

promover engajamento nas mídias sociais, afim de 
consolidar o seu espaço no ambiente virtual. 

 

- 
 

6,2% 
 

- 
 

6,3% 
 

87,5% 

 

Cada afirmação mencionada na Tabela 9, foi baseada no Mapeamento Sistemático, 

onde todos os estudos dissertados pelos autores foram analisados. Os resultados expressam a 

visão dos empreendedores relacionados com algumas das atitudes comuns dos consumidores. 

As questões 17 e 20 obtiveram uma expressiva concordância, onde 93,8% dos 

entrevistados concordaram totalmente. As mídias sociais captam muitas reações, e 

evidentemente influenciam as pessoas a sentir vontade ou desejo por consumir aquilo que é 

frequentemente exposto em anúncios e amplamente divulgado pelas pessoas (CECILIO et. 

al, 2020). Isso tem muita relação com um bom planejamento estratégico, organização virtual 

da empresa e oferecimento de um atendimento prático e personalizado, levando o público 

consumidor até os perfis sociais para conhecer o que empresa tem a oferecer (SOUZA, 2018). 

As questões 16, 18 e 21 receberam 81,3% de concordância total. As afirmações falam 

que as mídias sociais também servem como um canal de avaliação, pois se a empresa oferece 

espaço para os consumidores deixarem suas opiniões e sugestões, é desejável que haja 

reciprocidade de comunicação, pois “comunicar” é a principal razão da existência das mídias 

sociais (SOARES e MONTEIRO, 2015). Seja por algo positivo ou negativo que tenha 

ocorrido durante a experiência de consumo do cliente. É um meio digital democrático e 

facilitador para os gestores de empresa observarem e melhorarem os pontos críticos que os 

clientes expõem, afinal é um ambiente propicio para construir uma relação mais próxima e 

comunicativa do público (SOUZA e ALMEIDA, 2018). 

As questões 19 e 22 ressaltam um aspecto comum no comportamento dos usuários das 

mídias sociais, o fato de serem influenciados por alguém conhecido, por publicações 

compartilhadas, por anúncios tentadores, ou por qualquer outra ação lançada na mídia. Se é 

do interesse do consumidor, ele desejará comprar em algum momento durante a jornada de 

compras. Por isso, muito tem se falado sobre influenciadores digitais, termo utilizado para se 

referir a pessoas que utilizam as mídias sociais para promover ações publicitárias, que 

possuem uma determinada quantia de seguidores, ou que produzem conteúdos para grupos 

específicos (BEZERRA e NOGUEIRA, 2019). 

Algumas empresas têm apostado na visibilidade e retorno que as mídias sociais podem 

produzir, e é a partir disso que são aplicadas as estratégias de marketing digital mencionadas 

durante os estudos de alguns dos autores. 
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5. Conclusão 

Com o avanço da Internet no mundo inteiro, trazendo um conjunto imenso de ferramentas, 

mecanismos e plataformas digitais, as mídias sociais se consolidaram como uma ferramenta 

altamente eficiente de maximizar lucros, melhorar a relação com o público e alcançar lugares 

distantes com apenas alguns cliques. 

Sabemos que as mídias sociais são um excelente canal de relacionamento entre 

empresas e clientes. É clara a influência das mídias sociais para empresas nos dias de hoje. 

Todavia, os benefícios das mídias sociais não se resumem apenas a questões monetárias, mas 

abrangem outros fatores e métodos essenciais para o sucesso dos negócios. 

Diante deste cenário, este trabalho apresentou uma análise sobre a utilização das mídias 

sociais nas empresas. Por meio de um mapeamento sistemático e de uma pesquisa de opinião, 

foi possível destacar os principais desafios, vantagens e desvantagens que os empresários 

encontram nas mídias sociais. E ainda, foi constatado durante os estudos como as mídias sociais 

influenciam no comportamento de consumo do consumidor. 

Os resultados revelaram que as empresas têm conhecimento do papel desempenhado 

pelas mídias sociais no relacionamento com os clientes e indicaram que as empresas precisam 

estar atentas e investir mais nos métodos e estratégias disponíveis para ser aplicado nas mídias 

sociais. Por isso, os estudos mencionam sobre o marketing digital, que consiste na prática de 

usar as tecnologias digitais para promover marcas, eventos, produtos, serviços, dentre outros. 

Com a pesquisa de opinião, foi possível destacar que as micros e pequenas empresas 

são as que mais utilizam as mídias sociais e investem tempo para atender os clientes, seja online 

ou presencialmente. A pesquisa revelou que mais de 80% dos empreendedores de Itacoatiara 

consideram as mídias sociais como uma importante ferramenta de auxilio nos negócios. E em 

torno de 60% deles afirmaram que possuem conhecimento razoável sobre as estratégias digitais. 

Conclui-se que as mídias sociais são, de fato, canais eficientes para conduzir os 

negócios. No entanto, ressalta-se a importância de empresas investirem mais nessas ferramentas 

e não menosprezarem a capacidade e influência que elas possuem. Basta conhecer e explorar 

as funcionalidades disponíveis que cada mídia social permite. Assim, a empresa poderá se 

destacar em meio a concorrência. 

Uma limitação importante do trabalho diz respeito as causas que levam os usuários 

acompanharem as mídias sociais das empresas, e se de fato o que é compartilhado nas redes 

induzem o público consumidor a comprar mais e frequentar os perfis comerciais. Uma outra 

limitação foi o quantitativo de empresas, que não foi muito expressivo. 

Como trabalhos futuros, pode ser utilizado os mesmos critérios adotados para uma 

pesquisa que busque investigar os principais e reais motivos que levam as pessoas a serem 

influenciadas pelas mídias sociais e aplicar o estudo em outras empresas do Brasil de forma a 

fazer um comparativo por região. 
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