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Resumo: O surgimento da rede mundial de computadores e a Internet geraram uma série de 

modificações na forma de interagir como um todo, que vai desde a sua forma de comunicação 

até a sua forma de fazer negócios. O presente relato de pesquisa tem por finalidade descrever 

quais foram os motivos que determinaram a utilização das redes sociais Instagram e Facebook 

como plataformas de comércio em Vitória da Conquista-Ba. Para tanto, foi realizada uma 

pesquisa qualitativa com os empreendedores informais que utilizam essas redes como 

mecanismo de vendas, de forma exploratória e descritiva. Na amostragem, o método utilizado 

foi por acessibilidade ou conveniência, e a coleta dos dados deu-se por meio da aplicação de 

questionários desestruturados para 52 empreendedores virtuais da cidade, de forma presencial 

e online, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB) e através do aplicativo 

Formulários Google. Por fim, foi possível mapear o perfil dos empreendedores informais, 

analisar como se deu a escolha da estratégia de comercializar produtos e serviços por estas redes 

sociais e o que os motivam a continuar exercendo este tipo de empreendedorismo, como 

também, avaliar o retorno sobre investimento (ROI) frente as suas expectativas e contribuir para 

a disseminação das descobertas no ambiente acadêmico, bem como, na comunidade local. 

 

Palavras-Chave: Empreendedorismo. Motivação. Redes Sociais.  

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

 Com o crescimento da utilização das redes sociais no Brasil, de acordo com as 

informações da pesquisa feita pela e-Marketer (2016), foi possível perceber quanto 
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os brasileiros estão inseridos no mundo digital, e por isso, as empresas começaram a perceber 

que o comércio nas plataformas e redes sociais pode ser excelentes oportunidades de negócios.  

Segundo Almeri et al. (2013), com a evolução da tecnologia, principalmente das redes 

sociais, o tempo necessário para transmitir informações e comunicar-se reduziram 

consideravelmente. Atualmente é possível se conectar via computador, celulares, tablets, são 

tantas possibilidades e meios de se manter informado, que o número de usuários destas 

ferramentas não param de crescer. 

Observando este crescimento, o município de Vitória da Conquista-Ba também 

acompanha as novas tendências de mercado, que é percebido pelo surgimento de várias lojas 

virtuais, principalmente nas redes sociais (Facebook e Instagram), que são plataformas 

gratuitas e populares. Isso se dá pelos benefícios decorrentes da redução de custos com espaço 

físico, maior visibilidade dos produtos/serviços e divulgação da marca, aumento do volume de 

clientes advindos pela comodidade, conforto, praticidade e, muitas vezes, melhores preços. 

Além disso, possibilita ao empreendedor testar novos mercados, como fora da cidade, do estado 

ou país e receber feedback dos clientes, havendo assim, uma maior interação entre as partes e a 

consequente melhoria do negócio. Para além destes benefícios, existem outros fatores que 

motivam essa forma de empreendedorismo, como por exemplo: renda extra, desemprego e por 

prazer, como foi verificado na análise dos resultados. 

 

2 DESCRIÇÃO DA PROBLEMÁTICA DA PESQUISA 

  

As redes sociais, enquanto canais de entretenimento são as plataformas mais acessadas 

em todo o mundo. Isso significa que é mais fácil encontrar pessoas em plataformas como 

Facebook e Instagram, do que em qualquer outra. É notório que as redes sociais possibilitam a 

disseminação veloz das informações e possui um grande alcance de pessoas com variados 

perfis. Nesse cenário, muitos enxergaram uma oportunidade de empreender através destas, a 

partir de diversas motivações. Baseado nesta premissa, a presente pesquisa teve como objetivo 

analisar os fatores que determinaram a utilização das redes sociais Instagram e Facebook pelos 

empreendedores informais como plataformas de comércio em Vitória da Conquista-Ba. 

  

3 METODOLOGIA 

 

A abordagem da pesquisa foi de caráter qualitativo, por meio da avaliação e análise dos 

fatores que determinaram a utilização das redes sociais Instagram e Facebook pelos 

empreendedores informais como plataformas de comércio em Vitória da Conquista-Ba, a qual, 

de acordo com Silva e Menezes (2000), “considera que há uma relação dinâmica entre o mundo 

real e o sujeito”, ou seja, em que à realidade do universo pode ser interpretada de diferentes 

maneiras, devido à subjetividade inerente ao indivíduo, que não pode ser quantificada.  

A pesquisa foi realizada de forma exploratória, devido ao fato de não se ter nenhum 

estudo acadêmico nessa área e no locus da investigação, no qual foi necessário ir a campo 

coletar dados, e descritiva, por conter o relato das informações recebidas através dos 

instrumentos de coleta.  

Para a realização do presente estudo foi utilizado o método de amostragem por 

acessibilidade ou conveniência, que é a menos rigorosa, em que são obtidos os elementos a que 
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tem maior facilidade de acesso (GIL, 2008). Para tanto, não foi utilizado nenhum cálculo para 

mensurar a quantidade da amostra, pois não houve um registro de empreendedores informais 

que comercializam seus produtos através das redes sociais (Facebook e Instagram) na cidade 

de Vitória da Conquista-Ba disponibilizados pelas próprias redes sociais, pelo IBGE, ou por 

qualquer órgão desta natureza. 

A coleta dos dados primários foi realizada por meio de questionários desestruturados, 

contendo dados de identificação de perfil, perguntas específicas relacionadas aos objetivos da 

pesquisa, e perguntas dissertativas relacionadas aos motivos que levaram e levam os 

entrevistados a escolherem as redes sociais Instagram e Facebook como plataformas de vendas 

para seus produtos e/ou serviços, permitindo assim, avaliar se foram satisfatórios ou não. 

Quanto aos procedimentos operacionais, houve um levantamento bibliográfico acerca 

do tema e dos principais empreendimentos informais na cidade de Vitória da Conquista-Ba. 

Após este feito, foi aplicado um questionário aos discentes da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia (UESB), entregues aos alunos empreendedores, sendo autoadministrado e, 

posteriormente, recolhidos. Com o intuito de alcançar mais empreendedores individuais, foi 

utilizado o aplicativo da Google, “Formulários Google”, deixando “em aberto” pelo período de 

15 dias, para recebimento de respostas.  

As informações obtidas através dos dados qualitativos foram transcritas para serem 

analisadas e interpretadas em um documento Word, do Pacote Office. Além disso, utilizou-se 

uma planilha do Excel, também do Pacote Office, para organizar os dados e formar gráficos de 

suporte para análise que, por sua vez, foram customizados a fim de facilitar a mensuração e 

interpretação. Ressalta-se que, os questionários aplicados de modo presencial foram lançados 

no aplicado Formulários Google, para que pudesse obter respostas “gerais”, com gráficos 

únicos para cada pergunta. Depois de formados, foi feita a análise destes gráficos de modo a 

elencar os principais fatores determinantes da motivação e elaborar um ranking dos motivos de 

encorajamento. 

 

4 RESULTADOS 

  

De acordo com os resultados obtidos por meio do diagnóstico dos questionários 

aplicados, foi possível analisar os fatores que determinaram os empreendedores informais de 

Vitória da Conquista-Ba a comercializar seus produtos e serviços através das redes sociais 

Instagram e Facebook. 

 O questionário foi dividido em dois blocos, sendo o bloco 1, constituído pelos dados 

pessoais, com 5 questões; e o bloco 2, composto pelos dados específicos, dividido entre 

questões abertas e fechadas, com 23 questões, totalizando 28 questões. 

 Após a tabulação dos dados, foi obtido o perfil dos entrevistados por meio do bloco 1, 

no qual foi sintetizado no Quadro 1. 

 

Variáveis Alternativas % 

 

 

Faixa Etária 

Menos de 20 anos 11,50 

De 21 a 30 anos 71,20 

De 31 a 40 anos 13,50 

De 41 a 50 anos 1,90 
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34%

29%

29%

4% 4%

Menos de 1 ano

De 1 a 2 anos

De 2,1 a 3 anos

De 3,1 a 4 anos

Acima de 50 anos 1,90 

 

 

Estado Civil 

Solteiro (a) 67,30 

Casado (a) 23,10 

Divorciado (a) 1,90 

Viúvo (a) 0 

União Estável 7,70 

Sexo Masculino 53,80 

Feminino 46,20 

 

 

Faixa Salarial 

Até R$ 954,00 34,60 

De R$ 955,00 a R$ 1.905,00 44,20 

De R$ 1.909,00 a R$ 

2.862,00 

15,40 

De 2.863,00 a R$ 3.826,00 5,80 

Acima de R$ 3.816,00 0 

 

 

 

 

Escolaridade 

Ensino Fund. Incompleto 0 

Ensino Fund. Completo 0 

Ensino Médio Incompleto 2,11 

Ensino Médio Completo 25,00 

Ensino Técn. Incompleto 5,60 

Ensino Técnico Completo 7,05 

Ensino Sup. Incompleto 42,30 

Ensino Superior Completo 13,50 

Pós Graduação 4,44 
Quadro 1: Perfil dos entrevistados. 

Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 

 

 Conforme consta no Quadro 1, a maioria dos entrevistados foram do sexo masculino, 

no qual percebe-se que ainda, no século XXI, há a hegemonia dos homens nos negócios em 

relação às mulheres. Com base nos dados obtidos, obteve-se o percentual de 53,8% homens e 

46,2% mulheres que utilizam essas redes sociais como plataformas de comércio para seus 

produtos e serviços. Verificou-se ainda que, a maioria dos entrevistados possui idade entre 21 

e 30 anos, o que se nota a iniciativa e grande imersão de jovens adultos como empreendedores, 

bem como, o estado civil, no qual consta a maioria como sendo solteiros, com 67,3%. 

 Quanto à faixa salarial, 44,20% dos entrevistados possuem salários entre R$955,00 e 

R$1.908,00, salienta-se ainda que, 34,60% recebem até R$954,00, possivelmente por se tratar 

de pequenos negócios, constatado através da relação com a escolaridade, onde 42,30% possuem 

ensino superior incompleto, no qual podem ser considerados estudantes e não possuírem renda 

suficiente para grandes investimentos e/ou tempo necessário para se dedicar a esse tipo de 

atividade. 

 No bloco 2, dados específicos, notou-se que 34,6% dos entrevistados possuem menos 

de 1 ano de atuação como empreendedor informal, como pode ser visto no Gráfico 1. 

 

 

        



 
 

5 
Anais do Encontro de Marketing Crítico da Uesb 

23 e 24 de Outubro de 2018 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Vitória da Conquista-Ba   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Gráfico 1: Tempo de atuação como empreendedor(a) informal. 

        Fonte: Formulários Google, 2018. 

 

 

Dessa maneira, por ser um curto período de atuação como empreendedores no mercado, 

não tiveram tempo suficiente para alavancar seu negócio e, consequentemente, um lucro 

considerável. Entretanto, há uma parcela de pessoas entre 1 à 2 anos e de 2,1 a 3 anos, que se 

igualam em 28,80%, podendo levar em consideração que, existem empreendedores informais 

mais experientes no ramo. 

 Foi verificado no Gráfico 2 se os empreendedores possuíam outra atividade remunerada, 

dessa forma, constatou-se que 57,7% exercem outro tipo de trabalho. Porém, 42,30% não 

possuem outro tipo de atividade remunerada, o que pode ser explicado por meio do perfil dos 

entrevistados: jovens adultos, com nível superior incompleto, possíveis estudantes. 

 

         

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Gráfico 2: Exercício de outro tipo de atividade remunerada. 

              Fonte: Formulários Google, 2018. 

 

Dentre os setores de atuação, observa-se no Gráfico 3 que 41,20% são funcionários de 

empresas privadas e 26,5% de empresas públicas que, provavelmente, utilizam como 

alternativas para obter uma renda extra, a comercialização de produtos e serviços pelas redes 

sociais estudadas. 
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58%

42%

Sim

Não

 

 
Gráfico 3: Modalidades de trabalho. 

Fonte: Formulários Google, 2018. 

  

Partindo do pressuposto de que as redes sociais mais utilizadas para se empreender são 

o Instagram e Facebook, juntos equivalem a 61,5% de acordo com o Gráfico 4 e individual, o 

Instagram consegue atingir um número maior de usuários, com 27% a frente do Facebook, 

sendo que o mesmo obteve 11,5%.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Gráfico 4: Rede Social mais utilizada para divulgação de produtos/serviços. 

            Fonte: Formulários Google, 2018. 
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 Foi indagado sobre a estratégia de divulgação da página para garantir e conquistar 

clientes. Dos respondentes, 78,80% afirmam que a divulgação se dá através dos amigos, 

seguido dos clientes, com 65,40% e, posteriormente, pelos familiares, com 44,20% e no  

trabalho, (30,8%), conforme mostra o gráfico 5. 

 

 

     Gráfico 5: Estratégia de divulgação da página. 

     Fonte: Formulários Google, 2018. 

 

 

 É percebível que a maioria dos meios de divulgação se dá através de pessoas próximas 

do empreendedor. Grande parte da divulgação de páginas, produtos e serviços acontece com o 

famoso “boca-a-boca”, no qual clientes, familiares, colegas e amigos tornam-se 

“colaboradores” do empreendimento em questão, involuntariamente e gratuitamente, agindo 

apenas pela satisfação obtida, seja com o atendimento, preços justos ou por outro motivo. 

Assim, as características positivas e negativas se espalham e novos consumidores surgem e, 

consequentemente, mais sucesso, ou não, o negócio faz. 

 Partindo para o segmento de atuação, conforme consta no Gráfico 6, o mix é muito 

grande. Citando os mais listados, o ramo alimentício saiu na frente com 23,10%, seguido de 

vestuário, com 19,20%, moda (roupas, calçados, bolsas e acessórios), com 13,5%, festas e 

eventos e calçadista, com 11,50% cada. 
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Gráfico 6: Segmento de atuação. 

Fonte: Formulários Google, 2018. 

 

  

Vender alimentos pela Internet virou uma “febre”, não só em Vitória da Conquista, mas 

em todo o mundo. Os empreendedores individuais viram a oportunidade de também 

comercializar seus produtos, não pelo aplicativo, mas pelas redes sociais Instagram e Facebook, 

dessa maneira, surgiram, como por exemplo dos mais divulgados na UESB, o Brownie da Anna, 

que vende Brownies tanto para vendas no dia-a-dia, quanto por encomenda para festas e 

eventos; e Nuvem de Doçuras, que comercializa pipocas diversas e algodão doce coloridos, 

sendo que a maior parte é por encomenda.  

 Os ramos de moda, vestuário e calçadista também é muito popular por estas redes 

sociais, até pelo fato da maioria vender réplicas e importados e pela facilidade de abrir um 

negócio sem se tornar pessoa jurídica, evitando gastos com infraestrutura, impostos, etc. Pode-

se citar Anne Bolsas Varejo, que comercializa réplicas de bolsas e acessórios femininos; 

Personalise Vc, com produtos personalizados; Jadson Imports, vendendo réplicas de grandes 

marcas de calçados, infantil, masculino e feminino; Natura Mais Desconto, que vende produtos 

Natura com preços mais baixos e entrega em domicílio. Estes compõem uma pequena parcela 

dos muitos empreendimentos dessa área. 

 O tempo de dedicação nas redes sociais é um fator muito importante na administração 

de uma conta comercial, já que é preciso responder os clientes, postar sempre novidades e 

mostrar-se “vivo”. No Gráfico 7, a maioria dos entrevistados disseram que se dedicam menos 

de 4h por dia nas redes sociais (34,60%) e que não possuem um horário definido para dedicar-
se as suas contas (32,70%), e apenas 15,40% estão presentes de 4 à 6h.  

23%

5%

19%

11%

10%

12%

14%

2% 2% 2% Alimentício

Educação

Vestuário

Calçadista

Bolsas e Acessórios

Festas e eventos

Moda (roupas, calçados,
bolsas e acessórios)
Higiene e Beleza

Pedicure e manicure
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Gráfico 7: Tempo de dedicação nas redes sociais. 

Fonte: Formulários Google, 2018. 

 

 A análise deste gráfico 7 permite concluir mais uma vez que, pelo fato de não possuírem 

tempo suficiente, devido o trabalho e estudos, não conseguem dedicar-se muito nas redes 

sociais, mas que, tentam sempre ao máximo estarem presentes nas mesmas. Entretanto, não ter 

horário definido pode ocasionar em um problema de perca de clientes-seguidores, já que não 

vê a página ativa com muita frequência, o que gera também, a perda da confiabilidade. 

  

          . 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Meios utilizados para passar informações. 
Fonte: Formulários Google, 2018. 

 

 

O gráfico 8 mostra a forma como os respondentes informam sobre os produtos e preços. 

Sendo uma questão de múltipla escolha, em que os entrevistados poderiam escolher mais de 

uma alternativa, cerca de 51,90% faz a publicação dos preços de seus produtos/serviços na 

própria publicação, o que é o mais aceito pelos consumidores, já que é uma página pública de 

35%

15%
6%

7%

2%

2%

33%

Menos de 4h

De 4 à 6h

De 6,1 à 8h

Mais de 8h

De vez em quando

O dia todo

Sem horário
definido
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19%

46%

33%

2% 0% 0%

Imediatamente

Menos de 10 minutos

De 10 a 30 minutos

De 31 a 60 minutos

Mais de 1 hora

Depende do dia

42%

27%

23%

8%

0%

Sempre

Quase sempre

Eventualmente

Raramente

Nunca

vendas e devem estar expostos preços e tamanhos, evitando assim, que o cliente tenha que ficar 

perguntando e esperando mais tempo para obter informações do produto do seu interesse. Outra 

porcentagem equivale a 55,80% que informam os preços através de Imbox/direct, preferindo 

ter sigilo ao passar os valores publicamente. Ainda, 26,90% dos entrevistados passam os valores 

dos produtos pelo app Whatsapp, que também é uma rede social e muito utilizada como 

ferramenta de negócio, ágil, fácil e prático. 

No tocante a quanto tempo o empreendedor demora para responder o cliente, o  Gráfico 

9 mostra que os empreendedores demoram cerca de menos de 10 min. (46,20%) para responder 

o cliente, o que é muito bom, já que, devido aos fatores de ansiedade e pressa, os consumidores 

“exigem” uma comunicação mais efetiva e ágil, e o empreendedor que leva isso em 

consideração e agem de tal maneira, conseguem conquistar e, muitas vezes, fidelizar clientes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9: Tempo de resposta ao cliente após visualização. 
Fonte: Formulários Google, 2018. 

 

 

Vale ressaltar também que 32,70% dos participantes respondem de 10 a 30 minutos, o 

que já deixa um pouco a desejar. Um fato é que se o concorrente for mais esperto, mais rápido 

em se conectar com seu cliente, provavelmente ele terá vantagem sobre quem demora em 

responder e/ou não responde. É preciso se organizar, planejar estratégias e dedicar-se às 

exigências do consumidor, isso é um dos meios de se garantir sobrevivência em um mercado 

cada vez mais competitivo e conectado. 

O recebimento de feedback é muito importante para as empresas conhecerem sobre o 

que seus clientes desejam e assim, melhorar seus processos. O Gráfico 10 demonstra a 

porcentagem de empreendedores virtuais que costuma receber feedback sempre, quase sempre, 

eventualmente, raramente e nunca. 
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37%

29%

17%

17%

Delivery

Frete

Delivery e Frete

Não entrega

11%

17%

31%

23%

12%
6% Sempre

Quase sempre

Eventualmente

Raramente

Nunca

Apenas em datas festivas e
comemorativas

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gráfico 10: Feedback dos clientes. 

        Fonte: Formulários Google, 2018. 

Pode-se observar que 42,30% dos empreendedores sempre recebem algum tipo de 

feedback, 29,90% recebem quase sempre, 23,10% recebem eventualmente, 7,70% recebem 

raramente e 0% dos empreendedores nunca receberam algum tipo de feedback. De acordo com 

os resultados percebeu-se que a maioria dos clientes costuma informar aos comerciantes sobre 

suas experiências com os atributos relacionados com a venda e/ou prestação de serviço. 

A entrega dos produtos/serviços é também uma das etapas mais importantes no processo 

de venda em um comércio virtual. As pessoas buscam justamente pela comodidade da entrega, 

e por isso, torna-se um diferencial. O Gráfico 11 revela como se dá o processo de entrega dos 

produtos/serviços comercializados pelos entrevistados. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico 12: Processo de entrega dos produtos/serviços. 

       Fonte: Formulários Google, 2018. 

 

 

A forma de entrega por Delivery é a mais evidente, com 36,54% dos empreendedores, 

já a modalidade de frete tem 28,83%, as duas modalidades juntas (Delivery e Frete) possuem a 

porcentagem de 17,30% e a não entrega possui 17,30%. Os empreendedores percebem a 

importância da comodidade para o cliente de uma entrega, buscando entregar os 

produtos/serviços para o local preestabelecido por eles. 

As promoções são utilizadas para atrair os clientes e se utilizadas de maneira correta 

podem maximizar suas vendas. O Gráfico 12 mostra a frequência de realização de promoções 

dos empreendedores. 
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      Gráfico 12: Realização de promoções. 
       Fonte: Formulários Google, 2018. 

 

Como pode ser visto no gráfico 13, grande parte dos entrevistados realizam promoções 

eventualmente (30,80%) e raramente (23,10%), ou seja, isso caracteriza mais uma vez a 

existência de pequenos negócios e que não possuem um capital de giro para que possam estar 

sempre realizando promoções. Porém, uma pequena parcela, constituída por 17,30% e outra 

com 11,50% realizam sempre ou quase sempre, respectivamente, promoções, podendo deduzir 

que esses empreendedores sejam aqueles que possuem mais de 1 ano atuando no mercado pelas 

redes sociais.  

A última pergunta objetiva está relacionada com a política de trocas e devoluções. Quase 

todos os sites hoje em dia, trabalham com esta política, pois é uma forma de garantir a 

confiabilidade do cliente à empresa e uma das formas de conquistá-los. O Gráfico 13, traz o 

período que o cliente possui para trocar ou devolver seu produto adquirido pelas redes sociais 

Instagram e Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Gráfico 13: Política de trocas e devoluções. 
          Fonte: Formulários Google, 2018. 

  

 

Dos empreendedores individuais entrevistados, 36,5% relatam que não realizam trocas 

e devoluções, até pelo motivo, como visto anteriormente, de se tratar de produtos alimentícios. 

Outra parcela composta por 21,20%, dão um período de até 1 semana, e outra com 19,20%, de 

até 3 dias. Estes, provavelmente, tratam-se de produtos do ramo da moda, vestuário e calçadista, 
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61 a 80 % 81 a 100 %

que permite o cliente experimentar os produtos e avaliá-los. Esta é uma estratégia também de 

permitir que o cliente confie no negócio e que supere suas expectativas em relação à pós-venda, 

garantindo assim, sua completa satisfação. 

Se o investimento é realizado com a intenção de obter lucro, o Gráfico 14 mostra o lucro 

médio dos entrevistados na comercialização dos seus produtos e serviços pelo Instagram e 

Facebook, para 38,50% de 21 a 40% de lucro e 30,8% de 41 a 60%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 14: Lucro médio. 

Fonte: Formulários Google, 2018. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com os dados coletados por meio das perguntas dissertativas, os principais 

motivos que levaram os entrevistados a empreenderem através das redes sociais (Facebook e 

Instagram) foram: fácil divulgação atrelada ao alcance massivo de clientes, renda extra, 

desemprego, praticidade e baixo custo. 

Pode-se perceber que a maioria dos entrevistados, ou já possuíam um empreendimento 

informal, e utilizaram das redes sociais para aumentar sua clientela através de um veículo de 

fácil acesso à maioria da população, ou, eles viram uma oportunidade de começar seu negócio 

visando o sucesso, já que esperavam que, através da divulgação gratuita, fácil e ágil atingiriam 

o público-alvo com êxito.  

Outro motivo apontado pelos dados foi à renda extra, ou seja, pessoas que já possuem 

outra fonte de renda, mas que buscavam um meio simples de aumentar seu faturamento mensal. 

Além deste, o desemprego também foi uma causa muito significativa. Como o Facebook e 

Instagram não geram gastos com divulgação (a menos que haja um interesse por parte do 

empreendedor, a fim de atender de forma mais abrangente o público-alvo), o indivíduo que não 

possui capital para investir em divulgação, despesas com espaço físico, entre outros, vê uma 

oportunidade de utilizar seu tempo para sustento próprio, ou da família, como renda principal, 

ou mesmo ajudar nas despesas familiares, sendo, em todos os casos, uma ótima oportunidade 

para quem não possui grande capital para investir nos produtos ou serviços a serem 

comercializados. 

Os dados apontaram que as principais expectativas iniciais dos empreendedores 

informais entrevistados foram altas, em sua maioria, como justificativas têm: prospecção de 

clientes de forma mais rápida, crescimento do empreendimento e obtenção de lucro imediato. 

Em relação a estas expectativas, e às demais, segundo a maioria dos entrevistados, foram 
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atendidas ou até mesmo superadas. Os principais motivos da continuidade do empreendimento 

são o alcance do público alvo, lucro e sucesso no empreendimento. Em virtude deste resultado, 

nota-se que os motivos pelos quais levaram estes empreendedores a comercializar pelas 

plataformas em estudo foram alcançados, já que a razão pela permanência está atrelada aos 

motivos iniciais e as expectativas dos empreendedores foram atendidas e superadas, como já 

mencionadas anteriormente.  

O retorno sobre o investimento na perspectiva dos entrevistados é positivo, pois nenhum 

destes apresentou insatisfação em relação ao seu empreendimento. Com relação à rentabilidade 

e lucratividade, alguns entrevistados apontaram que o seu empreendimento é tanto rentável 

quanto lucrativo, a metade apontou que era apenas lucrativo e pouco menos da metade que era 

apenas rentável.  

 Por fim, pode-se concluir que, os motivos que levaram os empreendedores informais a 

comercializar seus produtos/serviços pelas redes sociais Facebook e Instagram, e os motivos 

que os fizeram permanecer nessas plataformas, estão relacionados. A maioria dos entrevistados 

não possui parcerias com outras páginas, seja do mesmo segmento ou de segmentos diferentes, 

o que seria uma ótima oportunidade de divulgação, como por exemplo, através de sorteios. Uma 

página “X” fará um sorteio para comemoração do aumento de número de seguidores, ela pode 

como critério de “inscrição”, indicar aos seus seguidores, que sigam a página com a qual tem 

parceria, assim, a página iria aumentar seu número de seguidores e divulgar ainda mais seus 

produtos/serviços, conseguindo uma maior abrangência de público. 

 Recomenda-se aos empreendedores informais, exclusivamente aos que participaram 

desta pesquisa, – caracterizados como jovens adultos, de 21 a 30 anos, com ensino superior 

incompleto e, possivelmente, iniciantes na carreira, já que, conforme consta os dados obtidos, 

a maioria possui menos de 1 ano de atuação, pouco investimento, logo, pequenos negócios – 

que se realmente o empreendimento está dando certo e que se vislumbram o crescimento, fazer 

um planejamento de como distribuir melhor o tempo para dedicar-se às páginas, bem como, 

adotar estratégias de melhoria da aparência (layout), do desempenho, do atendimento, 

conseguindo assim, uma maior abrangência no mercado conquistense, quiçá, nacional. Mas 

para isso, é necessário empenho e dedicação, além de um pouco mais de investimento, não só 

monetário, como também, nos aspectos emocionais, motivacionais, profissionais, que 

despertem as habilidades do empreendedor e seus colaboradores. 
 
 

REFERÊNCIAS 

 

ALMÉRI, Tatiana Martins et al. A Influência das Redes Sociais nas Organizações. Revista de 

Administração da FATEA, São Paulo, v. 7, n. 7, p. 132-146, dez. 2013. 

 

CUNHA, Paulo Roberto da; BEUREN, Ilse Maria. Técnicas de amostragem utilizadas nas 

empresas de auditoria independente estabelecidas em Santa Catarina. Revista Contabilidade 

& Finanças, Santa Catarina, v. 17, n. 40, p. 67-86, jun. 2005. Disponível em: 

<http://www.revistas.usp.br/rcf/article/view/34178/36910>. Acesso em: 25 mai. 2018. 

 

E-MARKETER. (2016). Disponível em: <https://www.emarketer.com/topics/topic/ 



 
 

15 
Anais do Encontro de Marketing Crítico da Uesb 

23 e 24 de Outubro de 2018 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

Vitória da Conquista-Ba   

marketing>. Acesso em: 26 mai. 2018. 

 

GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6ª ed. São Paulo: Editora 

Atlas, 2008. Disponível em: < https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-c-

mc3a9todos-e-tc3a9cnicas-de-pesquisa-social.pdf>. Acesso em: 26 mai. 2018. 

 

GUERRA, Gabriela . O crescimento das redes sociais no Brasil. 31/08/2017 . 2017. 

Disponível em: <https://www.akashacriativa.com/single-post/2017/08/31/O-crescimento-das-

redes-sociais-no-Brasil>. Acesso em: 08 jun. 2018. 

 

MEIO & MENSAGEM. Um terço da população global usa rede social. [2017]. Disponível 

em: <http//www.meioemensagem.com.br/home/mídia/2017/07/14/um-terco-da-populacao-

global-usa-rede-social.html>. Acesso em: 14 jun. 2018.  

 

SILVA, Edna Lúcia da; MENEZES, Estera Muszkat. (2000) - Metodologia da Pesquisa e 

Elaboração de Dissertação. Florianópolis: Laboratório de Ensino a Distância da UFSC. 
 


