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RESUMO 

O marketing é parte do planejamento estratégico das empresas e está em constante mudança, 

assim como os consumidores. Com o uso da internet e, mais especificamente, das redes 

sociais, o marketing digital passou a ser importante ferramenta na promoção produtos e 

serviços. A partir do exposto, este trabalho busca identificar em que medida e de que forma as 

estratégias de marketing adotadas nas redes sociais impactam o consumidor. A coleta de 

dados aconteceu através da aplicação de um questionário eletrônico (google forms). A 

ferramenta de coleta continha 20 perguntas relacionadas à percepção dos usuários sobre as 

ações de marketing existentes no Facebook, rede social com maior número de contas no 

Brasil. Podiam responder ao questionário pessoas com idade entre 16 e 35 anos residentes nos 

três estados que compõem a região Sul do Brasil. Através dos dados coletados, organizados e 

apresentados graficamente a pesquisa demonstrou que os usuários do Facebook percebem a  

estratégias de marketing como estímulos para adquirir produtos, porém estes estímulos 

servem como referência para buscar por produtos, ou seja, toda a ação promocional executada 

por intermédio da rede social, e aumenta a intenção de consumo dos usuários, mas em 

contrapartida a aquisição dos produtos não ocorre por meio desta. 

 

Palavras-chave: Facebook; Marketing; Marketing Digital; Rede Sociais. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O marketing é uma das mais importantes ferramentas de gestão disponíveis para uma 

empresa, tanto quando existente de forma departamentalizada ou setorizada sendo como uma 

área específica de uma empresa designada para exercer estas funções, quanto quando é de 

responsabilidade de uma pessoa na execução das funções relacionadas ao marketing, seja essa 

pessoa proprietária do negócio ou contratada para a função, ou ainda, quando o serviço é 

terceirizado.  

O uso do marketing como ferramenta de gestão pelas empresas não é algo novo, mas o 

reconhecimento da sua importância está sendo cada vez mais percebido pelas organizações, 

especialmente em função de um contexto permeado pela tecnologia. O marketing constitui 

uma área grande e complexa, participando ou devendo participar do planejamento estratégico 

da empresas. Porém, muitas vezes, o marketing é compreendido como apenas aplicação de 

atividades promocionais e publicitárias, representando custos para o negócio. 

As práticas do marketing estão em constante adaptação e evolução, assim como as 

pessoas de modo geral, e isso não é diferente para as empresas. Conforme os clientes 

apresentam mudanças em seu comportamento ou suas exigências se alteram, as organizações 

devem adaptar-se para que possam continuar exercendo suas atividades e, principalmente, 

atendendo às necessidades e desejos do consumidor. As mudanças não dizem respeito 

somente aos produto ou serviço prestado, ou ainda em relação ao preço praticado, mas 

também a forma com que o produto ou serviço é reconhecido pela demanda, seja ela real ou 

potencial, e o quanto a comunicação pode estimular o consumo de bens e serviços por esse 

cliente. Nesse contexto surge o marketing digital buscando atrair esse novo consumidor que 

está cada vez mais online, que tem acesso a informações e conteúdos com mais rapidez e em 

maior quantidade. Para estar presente para este público, o uso do meio digital como estratégia 

de marketing pelas empresas torna-se cada vez mais comum. 

A internet emerge do uso militar1, mas com o passar do tempo tornou-se uma rede 

global de conexão e interação entre as pessoas em âmbito mundial fazendo nascer a “era das 

redes sociais”, onde a relação entre pessoas físicas e jurídicas é constante no dia a dia. Assim, 

as redes sociais possibilitam às empresas disputarem o mercado também no espaço virtual, 

por meio do acesso direcionado aos públicos de seus interesses. 

                                            
1 “A internet foi criada em 1969, nos Estados Unidos. Chamada de Arpanet, tinha como função interligar 
laboratórios de pesquisa [...] A Arpanet era uma garantia de que a comunicação entre militares e cientistas 

persistiria, mesmo em caso de bombardeio”. (Silva, 2001) 
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A partir do exposto esse estudo buscou saber em que medida e de que forma as 

estratégias de marketing adotadas nas redes sociais, mais especificamente no Facebook, 

impactam o consumidor. Para encontrar respostas ao problema proposto, um questionário foi 

aplicado a pessoas com idade entre 16 anos a 35 anos, residentes da região sul do Brasil, 

composta pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.  

Conforme os resultados obtidos junto a 200 respondentes, os usuários da rede social 

Facebook afirmam sentir-se estimulados a adquirir um produto por intermédio dos anúncios 

expostos na rede social. Estes confirmam que não buscam diretamente por ofertas e ações 

promocionais no tempo em que estão online, mas que acessam as propagandas quando 

aparecem em sua timeline2. Também ressalta-se a identificação do aumento no estímulo à 

compra, uma vez que a mídia, segundo os respondentes, faz com que busquem por mais 

informações sobre o produto, ou mesmo consumam o produto de forma virtual ou não. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

A utilização da internet como meio de acesso às informações gerou uma importante 

oportunidade às empresas na medida em que possibilita sua expansão ao alcançar de forma 

direta seus clientes e potenciais clientes. Desta forma, tornou-se indispensável o intermédio 

das redes sociais para a prática de ações estratégias de marketing que visam atingir de forma 

direta o consumidor final.  

O marketing digital tem por finalidade acompanhar a evolução no modo de praticar-se 

o marketing, utilizando-se das redes sociais para realizar a aplicação de promoções no âmbito 

online, e essa prática que incorpora a parte estratégicas de muitas empresas está cada vez mais 

presentes no dia a dia do consumidor. Os usuários de rede social estão expostos a estas ações 

promocionais constantemente e a rede social Facebook, uma das mais utilizadas no mundo, 

tanto por parte das pessoas físicas, como das empresas, que a utilizam para aplicar suas 

estratégias.  

O uso da rede social Facebook para aplicação ações promocionais tornou-se comum, 

em medida que essas ações têm influência sobre o consumidor, e de que forma as estratégias 

adotadas impactam o consumidor. 

                                            
2 “Linha do tempo, em português, indica a organização cronológica de postagens em redes sociais dispostas para 
visualização do usuário”. (Ribeiro, 2016) 
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1.2 OBJETIVOS 

 

Esta seção é composta pelos objetivos geral e específico da pesquisas, sendo 

responsável pela definição do foco do estudo. 

 

1.2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Identificar em que medida e de que forma as estratégias de marketing adotada nas 

redes sociais impactam o consumidor. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a)  apresentar a relevância da utilização das redes sociais por meio da visão dos 

consumidores, em relação às propagandas; 

 

b)  verificar se as pessoas que estão nas redes sociais são influenciadas a consumirem por 

meio das propagandas; 

 

c)  identificar a interação do público que utiliza as rede sociais com as promoções. 
 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A existência das redes sociais tornou-se fundamental para qualquer negócio na 

atualidade. Este meio digital apresenta-se como uma ferramenta estratégica de marketing na 

medida em que possibilita a interação com clientes e usuários, uma vez que se trata de um 

canal de comunicação direta com as pessoas. Essa característica permite ainda, difundir 

ideias, marcas e promover negócios. Segundo o site Rockcontent (2019), no Brasil, 96,2% dos 

usuários da internet pertence a alguma rede social. Segundo Clement (2019) os brasileiros 

somam mais de 130 milhões de usuários no Facebook. E que complementado por Clement 

(2019) deixa o Brasil em 4º lugar no ranking dos países com mais usuários na rede social do 

facebook. 

O crescimento exponencial de usuários no meio virtual, oportuniza às empresas a 

ampliação da visibilidade de seus negócios, por meio de ações promocionais, expandindo a 

cadeia de consumidores. A compreensão da influência proporciona uma vantagem 
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competitiva perante o mercado e, por sua vez, gera uma melhor adaptação ao “nicho” 

pertencente a esse mercado.  

Os usuários através da aplicação de pesquisas deste âmbito, auxiliam a controlar o 

fluxo, e direciona essas propagandas para o local (rede social) e formato como mais preferem, 

pois, como disse Kotler (2000, p. 682) ao se referir ao marketing digital e às propagandas 

online “Os clientes definem de quais informações necessitam, em que ofertas estão 

interessados e que preços estão dispostos a pagar. Portanto, esse marketing iniciado e 

controlado pelo cliente reverte completamente as práticas de marketing ao longo do tempo” e 

através deste pensamento, deve-se reforçar a importância do público em geral direcionar as 

empresas. 

Através da aplicação deste trabalho existe uma maior compreensão do atual meio 

digital, assim proporcionando às empresas que utilizam deste meio, quais são as vantagens ou 

desvantagens de continuarem atuando com o auxílio das redes sociais como ferramenta de 

marketing, apresentando um direcionamento das atuais estratégias corporativas. A pesquisa 

proporciona aos futuros empreendedores que utilizam deste meio, para criar ou expandir seu 

negócio, com uma visão mais clara destas ferramentas que são as redes sociais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Esta seção é responsável por criar o embasamento necessário para desenvolvimento da 

pesquisa, de forma a apresentar a percepção de autores sobre o assunto.  

2.1 MARKETING 

O conceito de marketing está em constante adaptação ao longo dos anos. Conforme 

Cobra e Urdan (2017, p. 04) “Em 1960, a AMA (American Marketing Association) definia o 

marketing como o desempenho das atividades de negócio que dirigem o fluxo de bens e 

serviços do produtor ao consumidor[...]” mas, Kother e Keller (2006, p. 4) ressaltam que “O 

marketing envolve a identificação e a satisfação das necessidades humanas e sociais”. Ou 

seja, “Marketing nada mais é, do que uma fusão de atividades como estratégias, técnicas e 

práticas para serem usadas na criação de uma imagem ou comunicado para atrair a atenção 

dos clientes ou navegadores para tal assunto” (HANAUER et al. 2016, p.119). Com a 

compreensão das tendências da sociedade, o marketing utiliza-se do seu entendimento para 

desenvolver necessidades ainda não existentes.  

Conforme Cobra e Urdan (2017), o marketing tem como definição orientar as 

organizações de forma a atender as necessidades de seus clientes de modo mais eficiente e 

eficaz perante a concorrência, sendo definido seu mercado alvo, assim como a compreensão 

das necessidades existentes, além de coordenar todas as atividades voltadas a satisfazê-los, 

obtendo disso a rentabilidade esperada pela empresa em forma de recompensa. 

O marketing apesar de apresentar-se pela sua aplicabilidade de expor um determinado 

produto ou serviço, a um público específico, ou seja, um “nicho”, entende-se que é necessário 

um relação entre as partes envolvidas. “O Marketing não se trata somente de uma ciência ou 

de um estudo do mercado, ele pode ser entendido como uma forma de relacionamento entre 

os indivíduos que compõem a sociedade aproximando as pessoas, seja ela física ou jurídica” 

(OLIVEIRA, SARAIVA, 2019, p. 589), ou seja, o marketing torna-se consequência de um 

relacionamento entre duas ou mais partes, que constitui uma relação de troca. Segundo Kotler 

e Keller (2006) o objetivo principal do marketing é transformar o esforço para realizar uma 

venda em algo desnecessário, de forma a tornar-se superficial, pois, o que o marketing 

prioriza é compreender seus clientes de tal forma, ao qual seu produto ou serviço venha 

vender-se por si próprio.   
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No Brasil, o marketing tem um entendimento ainda muito superficial e vago. 

Conforme Cobra e Urdan (2017), o entendimento de marketing no Brasil, tem se por um 

entendimento parcial de sua função, este entendimento está um pouco além da promoção, e 

mesmo não sendo um fenômeno recente, e que pertence as atividades das empresas no Brasil 

a várias décadas, faz-se uma compreensão muito superficial de propaganda e vendas. Sendo 

que as atividades que englobam o marketing são muito mais complexos, de modo a 

proporcionar uma visão sobre todo o mercado, segmento e “nicho” a ser explorado pela 

organização. 

Entende-se como objetivo principal do marketing no âmbito social, a satisfação das 

necessidades dos clientes e consumidores, mesmo que por muitas vezes, observasse a 

execução do marketing no intuito de criar desejos de consumo, as quais não atendem a 

nenhuma necessidade de forma efetiva, porém, o marketing não tem como o foco a criação da 

necessidade, mas sim, incentiva a compra de determinados produtos e serviços (COBRA, 

URDAN, 2017). “A motivação é uma força interior que reage positiva ou negativamente a um 

estímulo externo. Assim, uma campanha publicitária estimula o consumidor a comprar algo 

que ele, no íntimo ou no subconsciente, já desejava” (COBRA, URDAN, 2017, p. 12). 

A necessidade de adaptação encontra-se constante, e a flexibilidade das empresas em 

lidar com o ambiente externo e suas mudanças, tornou-se indispensável. “Mas a concorrência 

crescente entre as empresas, as exigências maiores da população brasileira, a pressão da 

importação têm estimulado mais a adoção do marketing do Brasil” (COBRA, URDAN, 2017, 

p. 11). Segundo Oliveira e Saraiva (2019), para conseguir manter-se competitivo, as empresa 

utilizam das mais variadas estratégias, assim como comunicação eficiente, a presença de 

benefícios, e uso de diversos canais de distribuição e divulgação, dentre outras análises como 

a do mercado, visto que o poder de decisão sobre a aceitação ou não, está na mão do cliente. 

2.1.1 Mix 4 Ps 

Para obter-se maior eficácia, as empresas utilizam-se de ferramentas para o auxílio na 

criação das estratégias de marketing. “A tarefa do profissional de marketing é delinear 

atividades de marketing e montar programas de marketing totalmente integrados para criar, 

comunicar e entregar valor aos consumidores” (SOLOMON, 2011, p. 17), e para isso utiliza-

se o mix de marketing. 

O mix de marketing tem a função de construir as estratégias corporativas da empresa. 

“Mix de marketing (ou composto de marketing) é o conjunto de ferramentas de marketing que 
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a empresa utiliza para perseguir seus objetivos de marketing no mercado-alvo” (KOTLER E 

KELLER, 2000, p. 37). “É importante observar que esta disposição dos 4 Ps representa a 

visão que a empresa vendedora tem das ferramentas de marketing disponíveis para influenciar 

compradores, conforme resumido a seguir:” (DARONCO, 2008, p. 26) 

 

Produto: combinação de bens e serviços que a empresa oferece ao mercado-alvo; 

Preço: soma de dinheiro que os clientes devem pagar para obter o produto; 

Praça: envolve as atividades da empresa que tornam o produto disponível para os 

consumidores-alvos; 

Promoção: atividades que comunicam os atributos do produto e persuadem os 

consumidores-alvos a adquiri-lo 

  

 Cobra e Urdan (2017), salientam em relação aos 4Ps, que o produto ou serviço, 

visam atender as necessidades e satisfazer seus clientes, o preço deve ser adequado as 

condições de custo de fabricação com o mercado, a praça deve buscar transportar seus 

produtos com maior acessibilidade e rapidez ao mercado, e a promoção tem o intuito de 

comunicar o produto ou serviço ao mercado. 

2.1.1.1 Promoção 

A promoção entende-se pela propaganda, as relações públicas, a promoção de vendas, 

venda pessoal e pelo merchandising. A promoção visa estimular as vendas de jeito a fazer 

com que o produto ou serviço torne-se mais percebido pelo cliente, e sendo assim mais 

desejado pelos consumidores (COBRA, URDAN, 2017). “Hoje, as redes sociais fazem parte 

da estratégia de tornar o produto conhecido e desejado, a fim de levar o consumidor a 

realmente adquirir o produto, satisfazendo a sua necessidade e maximizando o lucro [...]” 

(COBRA, URDAN, 2017, p. 08) 

A propaganda utiliza de diversos materiais para expor produtos e serviços ao seu 

público. “Propaganda é qualquer forma paga de apresentação não pessoal e promocional de 

ideias, de bens ou serviços por um patrocinador identificado. Os anúncios são uma maneira 

lucrativa de disseminar mensagens, seja para desenvolver uma preferência marca [...]” 

(KOTLER; KELLER, 2006, p. 566). Segundo Shimp (2002), fazer propaganda eleva os 

custos das empresas, e normalmente os efeitos proporcionadas pela mesma são incertos 

perante o mercado ou podem necessitar de um grande período de tempo para que possa ser 
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percebido algum impacto gerado em seus consumidores. Devido a este fato grande parte das 

empresas tende a reduzir os gastos relacionados a propagandas e quando possível até mesmo 

eliminar tal gasto. 

O entendimento das empresas sobre a relevância do marketing para suas atividades, 

geralmente são apresentadas como custo. “Tal comportamento ignora o fato de que a 

propaganda não é apenas uma despesa atual (como o termo é usado em linguagem contábil) 

mas, ao contrário, é um investimento” (SHIMP,2002, p. 218). Porém, com o passar das 

décadas esse entendimento está sendo melhor compreendido.  

Uma das formas de aplicação do marketing é a publicidade, que tem o intuito de 

apresentar determinado produto para seu público alvo. “A publicidade - ou propaganda de 

massa, termo utilizado por alguns, - é uma forma de comunicação por meio da qual se torna 

conhecido um produto, serviço ou marca, com o principal objetivo de despertar no 

consumidor o desejo pelo objeto anunciado” (MEDEIROS, 2016, p. 10) 

As propagandas estão presentes nos lugares mais frequentemente utilizados pelos 

consumidores no seu dia a dia, como: táxis, ônibus, trem, metrô, elevadores, postos de 

combustíveis, bares, restaurantes dentre outros, e buscam persuadir por meio de interrupção, 

repetição e modos menos eficazes, e para fugir desse grande fluxo de propagandas o 

consumidor usufrui de métodos como, bloquear pop-ups dos navegadores (COBRA, 

URDAN, 2017).  

2.1.1.1.1 Marketing on-line 

O marketing on-line está relacionado a aplicação do marketing no âmbito digital, ou 

seja, visa apresentar produtos e serviços de foram virtual, e além do baixo custo, as mídias 

digitais oferecem um amplitude de exposição global. A forma on-line apresenta uma 

interatividade maior com os consumidores, e assim, uma mensuração mais precisa e direta. 

2.1.1.1.2 Marketing off-line 

O marketing off-line está relacionado a forma tradicional de praticar as promoções e 

publicidades, dentre estes modelos estão panfletos, folders e propagandas impressas. Observa-

se muitas veze esse tipo de marketing como ultrapassado e sem espaço, devido a existência 

das novas tecnologias e da internet. Porém, conforme Gomes (2018) salienta em relação ao 

ano de 2016, 64,7% das pessoas expressaram utilizar do meio digital, isso reforça a existência 
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de um público de 63,3 milhões de pessoas que estão off-line, e em seus relatos o que faz essas 

pessoas afastarem-se deste meio é a dificuldade na utilização desta ferramenta.  

2.2 MARKETING DIGITAL 

Os avanços tecnológicos proporcionam uma melhor comunicação por intermédio de 

multiplataformas, oferecendo cada vez mais formas inovadoras e criativas, e de interação 

entre pessoas ou empresas e potenciais clientes. 

Segundo Hanauer et al. (2016), o marketing digital é a ação de promover, divulgar e 

comercializar produtos e serviços perante a execução de ferramentas digitais.  

O marketing digital está cada vez mais presente no dia a dia da população, 

principalmente no meio digital. “Em tempos mais recentes, o Marketing Digital está sendo 

cada vez mais utilizado por empreendedores.   Acompanhando   a   internet, traz   como   

objetivo   principal   aumentar a lucratividade e a popularidade da empresa” (GOMES, REIS, 

2016, p.56), e obter-se resultado, a utilização de mídias digitais são de fundamental 

importância, tendo como vantagens a fácil disseminação das informações apresentadas por 

seus meios. 

 

A interação é imprescindível ao Marketing em ambiente virtual, as mídias digitais 

facilitam bastante a relação mais próxima entre produtor e consumidor na internet, 

não somente para atender o consumidor online, contribuem também para levar o 

marketing a outro nível, pois favorecem a coleta de dados de clientes, permitindo 

que as organizações criem campanhas segmentadas de acordo com seu nicho de 

mercado (SANTOS, 2014, p. 21). 

 

Com o surgimento de mídias sociais, as empresas de modo geral, passaram a adaptar 

suas estratégias corporativas, visando o tipo de consumidor presente nessas mídias, visto que, 

tornou-se uma via de mão dupla, entre empresa e consumidor, e segundo Moreira (2016), as 

empresas podem participar ou não do meio digital, mas certamente este o local onde encontra-

se uma grande variedade de potenciais consumidores, e que com apenas um click podem vir a 

adquirir um produto ou serviço, independentemente do local ao qual o cliente localiza-se, e 

esta globalização é o que tornar o marketing digital demasiadamente vantajoso. 

O cliente a partir das interações com as empresas, perante as mídias sociais, controlam 

quais produtos irão comprar e como preferem adquirir. “Os clientes definem de quais 

informações necessitam, em que ofertas estão interessados e que preços estão dispostos a 

pagar. Portanto, esse marketing iniciado e controlado pelo cliente reverte completamente as 

práticas de marketing ao longo do tempo” (KOTLER, 2000, p. 682), e que vem de “contra 
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mão” ao marketing da era industrial, onde o cliente não possuía voz ativa, assim como na 

“Era Ford”, época em que o marketing estava focado diretamente no produto. 

Consequentemente o marketing digital resultou em um processo de interação social, em que, 

molda-se suas atividades conforme o comportamento humano, obtendo vantagens as 

organizações que antecipam esse comportamento e criam produtos de valor ao público alvo. 

2.3 INTERNET 

A internet teve início no ano de 1969, denominada inicialmente como ARPANET, 

onde foi desenvolvida pela empresa ARPA (Advanced Research Projects Agency), em que 

“Tal programa tinha por escopo maior a transferência contínua e segura de dados e 

informações, inclusive nos períodos de guerra, entre algumas unidades militares e diversos 

centros de estudos localizados em Universidades dos Estados Unidos” (SANTOS, 2013, p. 

18). 

Santos (2013) afirma, que a evolução da internet não ocorreu de modo linear, mas sim, 

por meio de diversas transformações sucessivas, e que podem ser classificadas em quatro 

fases. A primeira, ressalta o início da internet, utilizada para um conceito bélico, visam seu 

uso para ataques e conflitos existentes. A segunda fase, marca a expansão exponencial da rede 

mundial de computadores em meados dos anos 70, tendo um novo conceito e utilização, no 

ambiente acadêmico. A terceira fase, expressa o potencial comercial, em que a internet é 

utilizada por pessoas físicas e jurídicas, criando assim, um canal de comunicação global. E 

por último, a quarta fase, onde representa os dias atuais, momento este que a internet torna-se 

um local de diversão, trabalho e estudo, além apresentar-se como um meio de armazenagem 

de dados e troca ou venda.  

A uso da internet facilitou a interação das empresa com seus clientes e potenciais 

clientes. “A internet tornou-se um instrumento eficaz para tudo: desde obter gratuitamente 

informações e diretrizes para exportação e realizar pesquisar de mercado, até oferecer a 

clientes de áreas com fusos horários diferentes um processo seguro para solicitar produtos 

[...]” (KOTLER; KELLER, 2006, p. 678), devido a essa grande eficácia, as empresa 

observaram uma ótima oportunidade, para o seu negócio.  
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2.3.1 Redes Sociais 

A presença das pessoas no âmbito digital está cada vez mais constante e a necessidade 

de relacionar-se com outros indivíduos ocasionou a existência das redes de relacionamentos 

ou redes sociais. “As redes sociais surgiram na necessidade do ser humano querer 

compartilhar informações com outras pessoas com as quais possuem afinidades e construir 

laços de amizades” (CERESA, 2012, p. 13). 

A redes sociais são utilizadas como redes de relacionamento não somente entre pessoas 

físicas, mas de interação de clientes e empresas. “As Redes Sociais são estruturas sociais, 

compostas por pessoas e organizações, que estão conectadas por afinidade ou alguma razão 

em comum. São ferramentas em que os usuários podem efetuar um login através de uma 

conta, em qualquer dispositivo [...]” (GOMES; REIS, 2016, p. 55), além de influenciarem a 

comunicação das empresas com seus clientes, e até mesmos públicos que não estejam 

inteiramente ligados a estes meios. 

As rede sociais representam o acesso à informação, assim como o desenvolvimento 

social. Desta forma, possui como foco inicial a interação entre pessoas, que denominados 

“membros”, uma vez registrados, podem vir a expor seu perfil, assim como fatos pessoais, 

fotos, textos, vídeos, de forma a interagir com amizades estabilizadas perante a rede social 

utilizada em questão, além de poder relacionar-se de modo direto através do auxílio da 

ferramenta de “bate-papo”. “As mídias sociais são projeções online que permitem a 

comunicação a partir do compartilhamento de informações nos mais diversos formatos” 

(MELO, 2013, p. 27). “É lá que está o público alvo e onde a informação chega mais rápido, é 

neste ambiente virtual que as empresas devem investir para construir uma imagem 

consolidada e manter ótimo relacionamento com os seus clientes” (TRINDADE, 2019). 

 

A utilização da internet e redes sociais a partir dos telefones móveis aumentaram 

ainda mais o poder dessas ferramentas tão significantes na vida do consumidor, a 

capacidade de acesso pelos smartphones (como exemplo o iphone), é a resposta à 

necessidade das pessoas em geral estarem sempre ligadas, onde nenhuma 

informação deixa de ser processada e dispensa assim o uso do computador (MELO, 

2013, p. 27). 
 

Melo (2013) afirma que, a utilização de mídias móveis proporciona uma interação das 

pessoas a qualquer informação a qualquer lugar estando presente em praticamente todos os 

momentos de grande parte da população, tornando o uso desta ferramenta imprescindível para 

as empresas. “As empresas participantes das redes sociais buscam construir um 
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relacionamento com os seus clientes, firmando laços fortes, que possibilite a conquista dos 

novos e a manutenção daqueles já existentes” (MELO, 2013, p. 27). 

2.3.1.1 Principais Redes Sociais 

A cada dia surgem novas redes de relacionamento para atender melhor a individualidade 

de cada usuário existente. “Presente na vida de grande parte das pessoas ao redor do mundo, 

as redes sociais são hoje um importante acessório para comunicação, informação, 

relacionamento e, claro, para o marketing digital” (COSTA, 2018, s.p). Atualmente existem 

redes sociais para as mais diversos finalidades e funções a disposições dos usuários, as que 

mais possuem utilidades perante o conceito dos usuários, são mais frequentemente utilizadas. 

Segundo Costa (2018) as redes sociais mais utilizadas no Brasil são: Facebook, Twitter, 

Instagran, You tube, Whatsapp, LinkedIn, Pinterest, Google+, Messenger e Snapchat, os quais 

serão explicados a seguir: 

Facebook 

O Facebook é uma das redes sociais mais completas, criada no ano de 2004, fornece 

uma plataforma onde seus usuários podem conhecer pessoas, relacionar-se com amigos, 

informar-se, e até utilizá-la como lazer. Sendo um dos principais alvos da aplicação do 

marketing digital. “Com mais de 2 bilhões de usuários sendo 130 milhões no 

Brasil, o Facebook conquistou o posto de rede social mais popular do mundo em meados de 

2008 e passou a ser destaque no Brasil em 2012” (COSTA, 2018, s.p). 

Twitter 

O Twitter iniciou suas atividades no ano de 2006, e trata-se um plataforma digital onde 

os usuários comentam e formam debates relacionados, aos mais variados temas como: o 

noticiário, reality shows, jogos de futebol ou acontecimentos ocorridos em programas de 

televisão. “A rede social para microblogs teve um boom repentino no país, mas, de 2013 para 

cá, caiu cerca de 63% no volume de usuários ativos, segundo dados do Statista” (COSTA, 

2018, s.p). 

Instagram 

Fundada no ano 2010, a rede social serve para o compartilhamento de fotos e vídeos 

entre os usuários, e possui uma ligação direta com o Facebook. “E a rede promete ter vindo 

para ficar: inovando cada vez mais nos formatos de conteúdo e anúncios, ela tem apresentado 

uma adesão cada vez maior das empresas. No Brasil, o crescimento foi de 16,9% [...]” 

(COSTA, 2018, s.p). 
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You tube 

O You tube foi fundado em 2005, sendo atualmente a principal rede social de vídeos. 

“Com um crescimento de mais de 58% usuários no Brasil nos últimos dois anos, o YouTube 

tem hoje 98 milhões de usuários no país sendo uma das maiores redes tanto aqui quanto no 

mundo todo” (COSTA, 2018, s.p). 

Whatsapp 

Fundado em 2009, é uma rede social de mensagens instantâneas, mais frequentemente 

utilizada nos smartfone. Segundo Costa (2018), a rede social conta com aproximadamente 1,2 

bilhões de usuários globalmente. 

LinkedIn 

Em uso desde 2002, é uma rede social voltada ao âmbito corporativo, onde há a 

interação entre contatos profissionais, sendo utilizados pelas empresas para recrutar 

candidatos. “O LinkedIn tem um grande potencial estratégico no posicionamento de empresas 

nas redes sociais, no networking entre profissionais de diversas áreas e no employer branding, 

atraindo mais potenciais colaboradores para a empresa” (COSTA, 2018, s.p). 

Pinterest 

 O Pinterest é uma rede social voltada para composição de fotos, fundado em 2010, 

tem os temas mais variados como: moda, maquiagem, gastronomia e viagens. “Com 200 

milhões de usuários no mundo todo, o Pinterest vem crescendo no Brasil. A rede tem grande 

potencial, principalmente com o crescimento cada vez maior de investimentos em conteúdo 

visual, que é uma tendência cada vez mais forte” (COSTA, 2018, s.p). 

Google+ 

Fundado em 2011, a rede social apresenta atividades muito próximas ao facebook. 

“Apesar de 19,3% dos usuários e 21,9% das empresas brasileiras participantes da Social 

Media Trends 2018 declararem usar o Google+, ele é uma rede considerada inabitada” 

(COSTA, 2018, s.p). 

Messenger 

O Messenger teve sua fundação no ano de 2011, e trata-se de uma rede social de 

mensagens instantâneas. “Apesar de hoje ter 1,2 bilhões de usuários, equiparando-se ao 

WhatsApp, o aplicativo só deslanchou quando o Facebook mobile passou a exigir o download 

do Messenger para usar o chat” (COSTA, 2018, s.p). 

Snapchat 

É uma rede social de compartilhamento de fotos, vídeos e textos, e foi fundado em 

2011. “Apesar de contar hoje com 187 milhões de usuários em todo o mundo e ter sido uma 
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das redes de maior destaque dos últimos tempos, o Snapchat vem perdendo sua popularidade 

aos poucos devido ao aumento da popularidade do Instagram Stories” (COSTA, 2018, s.p). 

Diante das redes sociais apresentadas e de suas funcionalidades, as empresas utilizam 

destas como foco de suas atividades promocionais, buscando atingir o maior público possível 

e reverter esses acesso em potenciais consumidores. A individualidade de cada rede social faz 

com que cada pessoas busque interagir com outras pessoas da forma a qual melhor agrada-se 

estando também, vulnerável a aplicação de propagandas.  

2.4 CONSUMIDORES ONLINE 

Cobra e Urdan (2017) observaram que as pessoas apresentam características diferentes 

uma da outra, e estes consumidores demonstram estas diferenças durante o ato de compra e 

aquisição de produtos e serviços, sendo o melhor compreender as individualidades de cada 

pessoa para que posteriormente estas diferenças sejam agrupadas em segmentos. 

Segundo Buranello (2019), sócio fundador da empresa Maria Brasileira, durante uma 

pesquisa realizada pela empresa Opinion Box no período de 2018, ressaltou a importância na 

utilização das redes sociais para as empresas em geral, e através de uma pesquisa comprovou 

se que 80% dos entrevistados afirmaram seguir uma empresa ou marca no instagram, que é 

uma das redes sociais mais acessadas. Destes, a metade garantiu que adquiriu um produto ou 

serviço ao qual conheceram por intermédio de um amigo ou de um digital influencers1. 

Os número de usuários está crescendo cada vez mais, perante isso há a necessidade de 

monitorar seu comportamento. “O Relatório “Digital in 2018: The Americas” divulgado pelas 

empresas We are Social e Hootsuite, aponta que 62% da população brasileira está ativa nas 

redes sociais e 58% já buscaram por um serviço ou produto pela internet” (DINO, 2019). 

Gomes (2018) reforça que o público feminino é superior ao masculino, com 65,5% entre elas 

pertencem a este meio, contra 63,8% entre eles. Já levando em consideração a faixa etária, 

85% dos jovens entre 18 e 24 anos estão utilizando este meio digital, porém, os idosos com 

idade superior a 60 anos participam com uma margem de apenas 25%. 

                                            
1 “O termo se refere aquelas pessoas que se destacam nas redes e que possuem a capacidade de mobilizar um 
grande número de seguidores, pautando opiniões e comportamentos e até mesmo criando conteúdos que sejam 

exclusivos”. (Silva e Tessarolo, 2016) 
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2.4.1 Comportamento do Consumidor Online 

Em relação ao consumo virtual, são poucas as dúvidas relacionado a revolução digital, 

e o impacto gerado por esta no comportamento de consumo das pessoas, a Web continuará 

impactando cada vez mais os consumidores, conforme expande-se e aumenta o número de 

pessoas conectadas (SOLOMON, 2011). O modo de praticar o marketing no meio eletrônico 

contornou barreiras, segundo Solomon (2011, p. 47) “Você pode comprar 24 horas por dia e 

sete dias por semana sem sair de casa, pode ler o jornal de hoje sem ficar encharcado para 

conseguir um exemplar durante uma tempestade e não precisa esperar pelo noticiário [...]” 

O comportamento dos usuários das redes sociais apresentam de modo geral uma 

mesma motivação para o uso desta ferramenta. “A grande maioria dos brasileiros (82%) já fez 

algum tipo de compra on-line, tendo como motivação, basicamente, agilidade, comodidades, 

melhores preços e condições, segundo levantamento feito pela NZN Intelligence, [...]” 

(SANTANA, 2019). Segundo Kotler (2000) essas vantagens ofertadas por este meio, 

representam que o processo de compra de um produto ou serviço na era da informação, 

passou a ser regido pelo cliente, de modo que as empresas mantenham-se de forma distante, 

de forma a aguardar o convite de um cliente em potencial para executar a troca de informação, 

podendo haver ou não efetuação na compra ou não. 

Através de pesquisas pode-se relatar alguns comportamento de utilização das redes 

sociais. “Sobre a frequência de compras, 37% dos que responderam à pesquisa afirmaram 

fazer aquisições on-line mensais, 27%, no mínimo a cada três meses, e, 15%, uma vez por 

semestre” (SANTANA, 2019). A busca por produtos e serviços personalizado é um dos 

maiores motivos para os quais há esta migração para o meio virtual, além da facilidade de 

comparação de preço, qualidade e características, assim como comentários de outros 

consumidores e seus feedbacks sobre o produto ou serviço em questão. 

Com os dados bibliográficos apresentados, o trabalho visa apresentar o conhecimento 

atualmente existente em relação ao tema, além de proporcionar o conhecimento de mudanças 

no comportamento dos consumidores online. 
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3 METODOLOGIA 

 

O método da pesquisa apresenta os procedimentos empregados para realizar 

cientificamente o estudo, 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 intuito de contribuir para futuros 

conhecimentos relacionados ao tema marketing digital. Cervo e Bervian (2002) ressaltam que, 

a pesquisa exploratória restringe-se a definir o objetivo e encontrar mais informações 

relacionadas a um tema em específico, familiarizando-se com o fenômeno para obter-se uma 

nova visão e ideias. É exploratório na medida em que tem o intuito de ampliar o 

conhecimento existente sobre a temática investigada proporcionando maior familiaridade com 

o fenômeno. Para Vieira (2002), a pesquisa exploratória tem por objetivo proporcionar ao 

pesquisador mais informações relacionadas ao estudo. 

Quanto à natureza da pesquisa entende-se como teórico prática, 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. 

Quanto ao tratamento de seus dados como quantitativo, de forma a apresentar uma 

amostragem em relação a um público específico e enfatizar com maior exatidão os dados 

levantados. “Os métodos de pesquisa quantitativa, 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). As respostas levantadas são apresentadas por 

intermédio de gráficos, assim expondo-as de maneira mais compreensível para quantificar-se. 

A pesquisa caracterizou-se também com um propósito de executar um levantamento, 

com a intenção de obter-se informações diretas as pessoas, por intermédio de um questionário. 

O estudo apresenta estes procedimentos técnico, referindo a método de aplicação de um 

questionário para levantamento dos dados necessários para que atinja-se o resultado do 

estudo. 
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3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRAGEM 

A população alvo da pesquisa são todas as pessoas que utilizam a redes social 

“Facebook”, estes pertencente a região sul do Brasil, região composta pelos estados do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Essa região, segundo Val (2018), apresenta o maior 

índice de potencial de consumo per capita. Os usuários devem estar na faixa etária de 16 anos 

até 35 anos, faixa etária que conforme o site Tecmundo (2019) representa mais da metade dos 

usuários na rede social. Conforme IBGE (2018, p. 08) a faixas etárias apresentam índices de 

presença na internet, entre 18 anos ou 19 anos, 85,4%, entre 20 e 24 anos, 85,2%, entre 25 e 

29 anos, 83,8%, e entre 30 e 34 anos, 79,9%, índices de maior relevância entre as faixas 

etárias.  

  

Gráfico 1: Faixa etária 

 
Fonte: Adaptado de IBGE (2018) 

 

Usuários estes que utilizam a rede social para as mais variadas finalidades, e devido a 

este fato, observa-se como uma população infinita, aleatória pois, dentre os usuários não há 

distinção de gênero, raça, e ideais, desta forma dificulta-se a mensuração da quantidade em 

pesquisa para extrair-se uma amostra com maior precisão.  

A pesquisa será efetuada sobre usuários de redes sociais, sem nenhuma delimitação, 

social ou cultural. Para compor o cálculo amostral tendo em vista que trata-se de uma 

população infinita, utilizou-se os dados da pesquisa onde diz Edialog (2010) que o censo 2010 

relaciona aos estados brasileiros mais conectados no Facebook, apresentando que 38,33% 

(4.054.460 pessoas) da população do Rio Grande do Sul presente na rede social, 39,66% 
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(2.450.260) da população de Santa Catarina e 36,69% (3.767.020) da população do estado do 

Paraná. Desta forma como utilizou-se a soma da população dos três estados para compor o 

valor a ser estudado, onde a amostragem a ser estudada correspondeu a 385 pessoas, 

conforme a calculadora amostral utilizada pelo autor e apresentado na figura 1. Conforme 

Malhotra (2011), o tamanha da amostra corresponde ao número de elementos a ser utilizado 

na pesquisa. 

 

Figura 1 Amostra da população em estudo 

 

Fonte: comento.com (2019) 

 

 A figura 1 apresentada demonstra o valor necessário de usuários, ressaltando que o 

valor de população utilizada, estipulado em 10.271.740 representa a soma dos estados em 

relação a população presente na rede social, apresentando o valor amostral estipulado em 385 

pessoas. 
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3.3 COLETA DE DADOS 

Realizou-se a coleta de dados, por intermédio de um questionário (Apêndice A) com o 

intuito de obter respostas diretas da população em estudo, assim como obter uma precisão 

maior nas respostas. “O questionário é a forma mais usada para coletar dados, pois possibilita 

medir com melhor exatidão o que se deseja. Em geral, a palavra questionário refere-se a um 

meio de obter respostas às questões por um formulário que o próprio informante preenche.” 

(CERVO e BREVIAN, 2002, p. 48). Utilizou-se da ferramenta “google forms” para realizar-

se o desenvolvimento do questionário (APÊNDICE A), sendo apresentado este questionário 

por meio de compartilhamento de páginas e grupos da rede social Facebook, ligadas às 

regiões, de modo a obter maior alcance dos usuários. O questionário possui 20 perguntas, sua 

aplicação foi realizado no mês de outubro, no respectivo período entre o dia 02/10/19 ao dia 

24/10/19.  

Em relação às perguntas efetuadas, encontram-se duas perguntas introdutórias visando 

identificar a localização e a faixa etária do usuário, limitando o acesso apenas ao público alvo, 

as perguntas respectivas perguntas 3, 4, 5, 6 e 7 são múltipla escolha, sendo que as demais 

perguntas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Utilizou-se a escala likert, que 

conforme Schermann (2019) “ao contrário de responder “sim” ou “não”, ao dar uma nota em 

uma escala, o respondente mostra mais especificamente o quanto ele concorda ou discorda de 

uma atitude ou ação, ou o quanto ele está satisfeito ou insatisfeito com o produto”. 

3.4 ANÁLISE DOS DADOS 

A análise dos dados foi efetuada perante a modelos gráficos, que irão proporcionar 

maior precisão em uma análise visual. Cada gráfico apresenta as respostas obtidas em cada 

pergunta que compõem o questionário (APÊNDICE A), assim como uma explicação 

relatando o que foi constatado com as respostas.  

A análise das respostas obtidas serão utilizadas para responder a pergunta central da 

pesquisa, de identificar em que medida e de que forma as estratégias de marketing adotadas 

nas redes sociais impactam o consumidor.  
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4 CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO ALVO 

 

Para que uma empresa desenvolva e mantenha-se, é preciso de um mercado com 

potencial de consumo. Segundo o site Portfolio de Mídia (2015), o Brasil possui 18,7 milhões 

de empresas tendo o sudeste com 49,7% destas empresas, em seguida está a região sul com 

um percentual de 18,4% (3.435.574) das empresas, sendo a região com maior número de 

empresas por habitante, valor equivalente a uma empresa por 8,5 habitantes.  

A região sul do Brasil e composta pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina 

e Paraná. Segundo Silveira (2018), a população existente nestes estado corresponde a 

29.754.036 pessoas, sendo cada estado correspondente a: Rio Grande do Sul 11.329.605 

(38%); Santa Catarina 7.075.494 (24%); e o Paraná 11.348.937 (38%) conforme gráfico 1. 

 

Gráfico 2: Divisão populacional da região sul 

 
Fonte: adaptado de Silveira (2018). 

 

 As empresas buscam por expandir suas atividades e para isso levam em consideração 

locais com maior potencial de compras. Segundo o Val (2017), a região sul apresenta o maior 

potencial de consumo per capita anual do Brasil, com um valor equivalente a R$26.852,50. 

Em relação uso de internet, conforme ASCON (2018), o uso da internet atinge 69,9% 

dos brasileiros, valor de grande relevância, como principal meio de acesso tem-se o celular 

com um índice de 97% da população, sendo seu público de maior acesso, jovens pertencente a 

faixa etária entre 20 a 24 anos, 88,4 % da população. Assim, o público desta pesquisa são os 



29 

 

usuarios da rede social Facebook, com idade entre 16 e 35 anos situados na região sul do 

Brasil, região esta que conforme os dados apresenta suabrelevancia perante o estudo.
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

As primeiras duas perguntas utilizadas possuíram objetivo introdutório, para delimitar 

os usuários objeto de pesquisa. 

A primeira pergunta propôs-se a identificar, a faixa etária dos usuários respondentes 

do questionário utilizado para obtenção dos dados.  

 

 

Gráfico 3: pergunta 1 - Idade 

 
Fonte: elaborado pelo autor 2019 

 

Como apresentado de forma gráfica, a pesquisa contemplou participação de todas as 

faixas etárias uso do estudo e em proporções significativas, trazendo assim, uma melhor visão 

de todo o público a qual a pesquisa abrange, e nas demais respostas do questionário. 
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Gráfico 4: pergunta 2 – Estado em que reside 

 
Fonte: elaborado pelo autor 2019. 

 

A pesquisa conseguiu obter respostas de todos os estados aos quais a pesquisa se 

dispôs a estudar, porém, devido a maior parte dos usuários respondentes são usuários do 

estado do Rio Grande do Sul, isso compromete uma maior precisão das respostas em nível 

regional. Este fato se dá devido ao acesso do pesquisador na divulgação do estudo e por haver 

menos contato com os demais estados. 

As respectivas perguntas 3,4,5,6 e 7 tem o propósito de atender o objetivo da pesquisa, 

sendo utilizado perguntas de múltipla escolha. 

 

Gráfico 5: pergunta 3 – Com que frequência você acessa o Facebook 

 
Fonte: elaborado pelo autor 2019. 
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Os maior parte dos usuários afirmam utilizar a rede social de forma diária, e isto 

significa que dedicam boa parte do seu tempo para isso, apresentando um percentual de 87% 

das respostas. Esta alta frequência de acesso pode dar-se pela facilidade de acesso à internet 

nos dias atuais, sendo que 13% confirma em acessar a rede social com menor frequência. 

 

Gráfico 6: pergunta 4 – Qual o principal motivo que faz com que você acesse o Facebook 

 
Fonte: elaborado pelo autor 2019. 

 

A pergunta de número 4 apresentou que o principal foco dos usuários que utilizam a 

rede social é o lazer e o entretenimento, sendo que seu uso está atrelado a descontração e a 

interação social, estas ocorrem através da publicação de vídeos, imagens e vários outros tipos 

de mídias, recebendo comentários em sua publicação. O menor interesse dos usuários 

é buscar, por promoção ou oferta e até mesmo em adquirir algum bem por intermédio da rede 

social, com 3,5% das respostas obtidas na pesquisa. Porém, quando levamos em consideração 

o que foi dito nesta pesquisa página 22, Costa (2018) ressalta que o Facebook no Brasil possui 

mais de 130 milhões de usuários, tornando esse percentual mais significativo. 
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Gráfico 7: pergunta 5 – Qual sua média mensal com compras online 

 
Fonte: elaborado pelo autor 2019. 

 

As respostas obtidas apresentaram, na sua maioria, um consumo baixo em relação ao 

valor monetário dos usuários na rede social, informação essa que contempla os dados da 

citação da página 25 desta pesquisa, onde Santana (2019) ressalta a frequência de compras. 

Com um percentual de 25,5% das respostas os usuários dizem não efetuar compras online, 

dado este aproxima-se do apresentado na página 25 desta pesquisa, onde Santana afirma que 

82% dos brasileiros já efetuaram uma compra de forma online. 

 

Gráfico 8: pergunta 6 – Na maioria das vezes, você consome através de anúncios no Facebook 

você adquire o que 

 
Fonte: elaborado pelo autor 2019. 
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Com relação aos itens adquiridos, 31% afirmam a resposta “outro”, ou seja, os 

usuários dizem comprar item aos quais não estão descritos nas opções estabelecidas pelo 

questionário, 21,5% das respostas confirmam comprar roupas, e 20,5% disseram adquirir 

eletrônico por intermédio dos anúncios, 12,5% dos respondentes dizem consumirem itens de 

utilidade, 11,5% das respostas expressam o consumo de calçados no meio online e 3% da 

pesquisa apresentam estar interessado em alimentos e bebidas. Com base no dados, observa-

se que os usuários adquirem os mais variados itens torando o âmbito online de ampla 

diversidade, e isso deve-se pela facilidade, agilidade, comodidade e preços para consumir 

produtos de forma online, Além do fato de obter-se produtos ao quais não possuem acesso no 

meio físico. 

 

Gráfico 9: pergunta 7 – No Facebook, qual o formato utilizado para apresentar anúncios de 

ofertas e promoções que mais chama sua atenção  

 
Fonte: elaborado pelo autor 2019. 

 

Os usuários afirmam, o que mais chama-lhes a atenção são anúncios e promoções em 

formato de imagem, com uma representação de 73,5% (147 pessoas), 22,5% (45 pessoas) 

dizem que vídeos são o que mais retém sua atenção e com uma menor participação de 2% (4 

pessoas) cada um estão os itens GIF e texto. 

Conforme apresentado, os usuários preferem a utilização de imagem e vídeo que 

juntos somam 96% das respostas obtidas, são métodos mais diretos e de fácil interpretação. 

As respectivas perguntas 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 e 20 utilizaram o método 

Linkert para coleta de dados para maior compreensão, sendo expresso suas respostas como: 
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Discordo plenamente, discordo parcialmente, indiferente, concordo parcialmente e concordo 

plenamente. Os números apresentados nos gráfico representam a quantidade de pessoas 

correspondente às respostas, não o percentual. 

 

Gráfico 10: pergunta 8 - procuro por ofertas e promoções durante o tempo que estou online no 

Facebook 

 
Fonte: elaborado pelo autor 2019. 

 

As resposta obtidas com a pergunta 8, apresentaram que os usuários do Facebook não 

possuem apenas uma opinião sobre o assunto, e que podem ou não procurar anúncios durante 

o seu tempo online. Mas, pode-se entender que apesar de ser como preferência o uso da rede 

social para lazer e entretenimento como apresentado no gráfico 6, os usuários utilizam o meio 

para ver as ofertas e promoções, devido a facilidade do acesso. 
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Gráfico 11: pergunta 9 – costumo acessar as ofertas que aparecem no Facebook 

 
Fonte: elaborado pelo autor 2019. 

 

As respostas apresentadas pelos usuários expressaram que os mesmos têm por sua 

grande maioria a intenção de acessar os anúncios expostos a eles, durante o tempo em que 

estão online, mesmo não buscando por anúncios, acabam acessando quando são expostos ao 

meio, devido a facilidade, agilidade e também oferta de produtos personalizados que a rede 

proporciona, tornando assim o Facebook uma rede de divulgação que agrada ao consumidor. 

 

Gráfico 12: pergunta 10 – quando acesso as ofertas que aparecem no Facebook sempre acabo 

comprando 

 
Fonte: elaborado pelo autor 2019. 
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Por intermédio das respostas obtidas, tem-se que os usuário mesmo acessando 

anúncios de forma mais constante como apresentado no pergunta 9, estes não efetuam 

compras com facilidades e sim em poucas ocasiões, isso reforça que os utilizadores deste 

meio utilizam as ofertas e anúncios, para referência, ou seja, como comparação para outras 

plataformas de vendas. 

 

Gráfico 13: pergunta 11 – considero o Facebook a melhor rede social para divulgação de 

ofertas e ações promocionais 

 
Fonte: elaborado pelo autor 2019. 

 

As respostas demonstram que apesar de não utilizarem a rede social para buscar por 

ofertas com tanta frequência como apresentado no gráfico 10, existem usuários que a 

consideram uma boa plataforma para divulgação de ações promocionais, assim como outros 

não gostam da presença destas ofertas, isso reforça que o público da rede social utiliza os 

anúncios ou ofertas, não para efetuar compras como apresentado no gráfico 12, mas sim para 

comparação e conhecimento sobre determinados itens.  
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Gráfico 14: pergunta 12 – me sinto impactado pelas ofertas e promoções divulgadas no 

Facebook 

 
Fonte: elaborado pelo autor 2019. 

 

As respostas geram uma variedade grande em relação aos estímulos que cada um pode 

sentir, mas pode se observar que a presença dos anúncios e ofertas no Facebook geram 

influência sobre os usuários em relação ao seu consumo, que conforme apresentado na página 

25, onde Solomon ressalta que a internet continuará impactando cada vez mais os 

consumidores a medida que expande-se. 

 

Gráfico 15: pergunta 13 – me sinto motivado a consumir a partir das ofertas e promoções 

divulgadas no Facebook 

 
Fonte: elaborado pelo autor 2019. 
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Como apresentado no gráfico 14, os usuários afirmam ter impacto em relação às ações 

promocionais, e uma dessas influências é uma motivação para adquirir novos itens como 

apresentado no gráfico 8, isso pode se dar devido aos vários tipos de apresentações do 

produtos nas rede sociais. 

 

Gráfico 16: pergunta 14 – as informações dos anúncios do Facebook são uma boa referência 

para comprar 

 
Fonte: elaborado pelo autor 2019. 

 

Como apresentado no gráfico 12, em que os usuários afirmam nem sempre efetuar 

compras através dos anúncios, o gráfico 16, reforça o interesse destes em utilizar as 

informações as quais os anúncios oferecem como referência para outros meios de adquirir 

produtos. 
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Gráfico 17: pergunta 15 – eu sinto desejo em comprar produtos anunciados no Facebook 

 
Fonte: elaborado pelo autor 2019. 

 

Os usuários apresentam uma tendência a sentir um desejo em comprar produtos 

ofertados no Facebook, assim como apresentado no gráfico 14, onde estes respondem receber 

impactos das promoções as quais são expostos, ressaltando a rede social como uma 

estimuladora ao consumo. 

 

Gráfico 18: pergunta 16 – anúncios no Facebook aumentam minha intenção de comprar 

 
Fonte: elaborado pelo autor 2019. 

 

Os dados apresentados demonstram um maior tendência, a um aumento na intenção de 

comprar por parte dos usuários, assim como apresentado também no gráfico 15, onde 



41 

 

apresentam uma motivação maior para o consumo, apresentando a rede social como uma 

influenciadora para estímulos de consumo. 

 

Gráfico 19: pergunta 17 – se eu tenho condições financeiras acabo consumindo produtos 

anunciados no Facebook 

 
Fonte: elaborado pelo autor 2019. 

 

Os dados apresentados demonstram que, apesar da condição financeira, os usuários 

afirmam adquirir produtos quando estão online. Entretanto, não se pode determinar a 

frequência com que isso acontece e o nível de consciência no momento da aquisição do 

produto, ou seja, se a compra acontece ou não por impulso 
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Gráfico 20: pergunta 18: minha situação financeira é determinante para que eu consuma 

através dos anúncios do Facebook 

 
Fonte: elaborado pelo autor 2019. 

 

Os dados obtidos informam que os usuários consideram a situação financeira 

determinante. Porém, as respostas a essa questão contradizem as respostas da representada no 

gráfico 19, em que apresenta como resultado a compra de produtos em redes sociais mesmo 

em condição financeira desfavorável ao consumo. 

 

Gráfico 21: pergunta 19 – independentemente da minha situação financeira acabo consumindo 

através dos anúncios feitos no Facebook 

 
Fonte: elaborado pelo autor 2019. 
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A pergunta proporcionou que independentemente da condição de cada um haja o 

consumo de produtos, ou seja, que apesar de uma pessoa ter condições financeira não 

significa que ela irá adquirir o mesmo, e nem a falta desta condição impeça que a compra seja 

efetuada, assim como apresentado nos extremos do gráfico 20. 

 

Gráfico 22: pergunta 20 – consumo influenciado pela divulgação no Facebook comprando, 

muitas vezes, sem necessidades 

 
Fonte: elaborado pelo autor 2019. 

 

A última pergunta do questionário abordou a percepção do consumidor em relação ao 

seu comportamento quando estimulado pelos anúncios postados na rede social Facebook. As 

respostas demonstram que apesar de sentirem motivados e ter um aumento na intenção de 

consumo apresentados (ver gráficos 15 e 18), pode-se entender que os usuários não efetuam 

compras apenas por ser influenciados, sem que haja necessidade real, e que a aquisição de um 

produto pode ser efetuada mesmo que este não tenha uma boa sua situação financeira, porém 

haja necessidade de adquirir algo. 

Conforme as 20 perguntas efetuadas através do questionário online, os usuários que se 

disponibilizaram a responder a pesquisa, proporcionaram respostas perante sua visão em 

relação a sensação que os próprios estão propensos a ter ao utilizar a rede social, além de sua 

opinião sobre características suas e dos anúncios existente no meio, pois como apresentado no 

referencial teórico, em que ressalta kotler (2000), que o consumidor define quais informações 

e ofertas estão dispostos a ter. 
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6 CONCLUSÃO  

 

Portanto, com relação aos dados obtidos perante a pesquisas, a rede social Facebook 

possui usuários aos quais permanecem ativos diariamente, resposta a qual 87% das pessoas 

afirmaram fazer, e conforme essa frequência de acesso estes afirmam utilizar o meio para o 

seu lazer e entretenimento, este responsável por 81,5% da opinião dos entrevistados, de forma 

contrária as respostas efetuadas pelas pessoas que afirmam utilizar o meio para buscar ofertas 

e promoções ou até mesmo efetuar compras por intermédio da rede social, estes compõem 

apenas 3,5% dos dados coletados, isso ressalta que a interatividade para o lazer pode 

proporcionar ao usuário sua maior atenção. E com menor expressão esta os usuários que 

afirmam utilizar a rede para trabalho, com uma margem de 9%, assim reforça ainda mais a 

afirmação anterior, em que o principal uso do Facebook é o lazer.  

Apesar de afirmarem na sua maioria utilizar a rede social para lazer e entretenimento, 

quando perguntado novamente sobre a situação de buscar por ofertas e anúncios, os usuários 

demonstram-se divididos de opiniões. Isto demonstra que apesar de não ser o objetivo 

principal perante o meio, o mesmo é sim utilizado em algumas ocasiões para a finalidade. 

Reforçando esta opinião os usuários dizem acessar anúncios, isso informa que apesar de ir em 

busca de ofertas, estes acessam os anúncios em sua grande parte e quando interessa-lhes. Mas, 

apesar de acessar com frequência os anúncios, estes afirmam por sua grande maioria que não 

efetuam compras perante a o Facebook. 

Conforme apresentado os usuários afirmam que a presença dos anúncios são de grande 

utilidade para este, sendo que os respondentes da pesquisa afirmam acessar com grande 

frequências as ofertas, e que as mesma influenciam na sua tomada de decisão em relação a 

adquirir ou não os produtos, esta presença aumenta a intenção de compra do usuários. 

A presença de anúncio, conforme resultado da pesquisa apresentam que o uso de ações 

promocionais, geram impacto nos usuários na mesma proporção que aumentam sua 

motivação para consumir um produto, também fazendo que aumente a intenção de adquirir 

um bem ou produto. Isso torna o Facebook um referência para consumir algum produto. 

Quando levado em consideração a situação financeira, os usuários ressaltam que apesar de 

possuir uma situação favorável não são estimulados a comprar, mas que este fator é 

determinante para a aquisição ou não de um bem. 

A partir do resultados obtidos com a coleta e análise dos dados acredita-se que, o 

Facebook constitui um público com grande participação ativa, tornando-se uma ótima 

plataforma para divulgação de produtos e de aceitação pelos usuários, quando estes anúncio 
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proporcionam mensagens simples e diretas, além de apresentarem atividade de interação que é 

o que os usuários buscam neste meio, e estas ações tornam este meio uma rede social de 

referência para aquisição de um produto. E todo o anúncio aplicado ao Facebook deve ter o 

intuito, não de efetuar uma venda, mas sim de informar e proporcionar um método de atrair 

clientes. 

Esse trabalho teve como objetivo identificar em que medida e de que forma as 

estratégias de marketing adotadas nas redes sociais impactam o consumidor, e conforme 

apresentado, o uso de ações promocionais geram sim impacto direto ao consumidor, 

estimulando e motivando a consumir determinados produtos, mas o uso dos anúncios, não 

torna indispensável que as pessoas jurídicas ou pessoas físicas que efetuam essas ofertas, 

possuam um site de referência e com todo o seu portfólio, além de atuar em outras 

plataformas próprias para efetuar vendas, pois como ressaltado os usuários acessam com 

frequência as ofertas que a eles são expostos, mas poucas vezes efetuam compras pelo acesso. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO PARA COLETA DE DADOS 

 

As perguntas a seguir servirão como instrumento para coleta de dados, visando 

identificar em que medida e de que forma as estratégias de marketing adotadas nas redes 

sociais impactam o consumidor, as perguntas serão utilizadas para o âmbito acadêmico. 

 

1-Você tem idade entre 16 anos à 35 anos:  
( ) entre 16 e 20 anos 

( ) entre 20 e 25 anos 

( ) entre 25 e 30 anos 

( ) entre 30 e 35 anos 

2- Qual estado você mora? 

( ) Rio Grande do Sul  

( ) Santa Catarina  

( ) Paraná 

3-Frequência você acessa o facebook? 

( ) Raramente  

( ) Ocasionalmente  

( ) Uma vez na semana  

( ) Poucas vezes ao dia,  

( ) Varias vezes ao dia  

4-Motivo do uso? 

( ) Lazer e entretenimento,  

( ) Enviar e receber mensagens  

( )Trabalhos  

( ) Buscar promoções ou ofertas     

( )Fazer compras 

5-Gasto anual com compras online? 

( ) Até R$200,00 por mês   

( ) de R$200,00 a R$500,00 por mês   

( ) de R$500,00 a R$800,00 por mês   

( ) de R$800,00 a R$1000,00 por mês   

( )  R$1000,00 ou mais por mês  

( ) Não faço compras online  

6-Na maioria das vezes, quando você consome através de anúncios no Facebook você 

adquire o que ? 

( ) Roupas 

( ) Calçados 

( ) Eletrônicos 

( ) Alimentos e bebidas 

( ) Utilidades 

( ) outro 

7-No Facebook, qual o formato utilizado para apresentar anúncios de ofertas e 

promoções que mais chama sua atenção? 

( ) Vídeo  

( ) Imagens  

( )GIF  

( ) Texto 

8- Procuro por ofertas e promoções durante o tempo que estou online no Facebook? 
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( ) Discordo plenamente 

( ) Discordo parcialmente 

( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente 

( ) Concordo plenamente 

9-Costumo acessar as ofertas que aparecem no Facebook? 
( ) Discordo plenamente 

( ) Discordo parcialmente 

( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente 

( ) Concordo plenamente 

10-quando acesso as ofertas que aparecem no Facebook sempre acabo comprando? 
( ) Discordo plenamente 

( ) Discordo parcialmente 

( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente 

( ) Concordo plenamente 

11-Cosidero o Facebook a melhor rede social para divulgação de ofertas e ações 

promocionais? 

( ) Discordo plenamente 

( ) Discordo parcialmente 

( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente 

( ) Concordo plenamente 

12- Me sinto impactado pelas ofertas e promoções divulgadas no Facebook? 

( ) Discordo plenamente 

( ) Discordo parcialmente 

( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente 

( ) Concordo plenamente 

13- Me sinto motivado a consumir a partir das ofertas e promoções divulgadas no 

Facebook? 
( ) Discordo plenamente 

( ) Discordo parcialmente 

( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente 

( ) Concordo plenamente 

14-As informações dos anúncios do Facebook são uma boa referência para compra? 
( ) Discordo plenamente 

( ) Discordo parcialmente 

( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente 

( ) Concordo plenamente 

15-Eu sinto desejo em comprar produtos anunciados no Facebook? 
( ) Discordo plenamente 

( ) Discordo parcialmente 

( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente 

( ) Concordo plenamente 

16-Anúncios no Facebook aumentam minha intenção de compra? 
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( ) Discordo plenamente 

( ) Discordo parcialmente 

( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente 

( ) Concordo plenamente 

17-Se eu tenho condições financeiras acabo consumindo produtos anunciados no 

Facebook? 

( ) Discordo plenamente 

( ) Discordo parcialmente 

( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente 

( ) Concordo plenamente 

18-Minha situação financeira é determinante para que eu consuma através dos anúncios 

do Facebook? 
( ) Discordo plenamente 

( ) Discordo parcialmente 

( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente 

( ) Concordo plenamente 

19-Independentemente da minha situação financeira acabo consumindo através dos 

anúncios feitos no Facebook? 

( ) Discordo plenamente 

( ) Discordo parcialmente 

( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente 

( ) Concordo plenamente 

20-Consumo influenciado pela divulgação no Facebook comprando, muitas vezes, sem 

necessidades? 
( ) Discordo plenamente 

( ) Discordo parcialmente 

( ) Indiferente 

( ) Concordo parcialmente 

( ) Concordo plenamente 
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