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RESUMO 

O aumento exponencial e a consequente dependência da utilização da internet fortaleceu o e-

commerce no Brasil, gerando milhares de grupos de consumo online, onde os compradores 

compartilham impressões sobre os produtos adquiridos. Atualmente, as redes sociais digitais 

podem ser consideradas comunidades online que geram conteúdos publicitários, sendo, assim, 

uma importante ferramenta de marketing digital. O presente trabalho buscou identificar o 

quanto o marketing veiculado nas redes sociais, influencia na decisão de compra dos estudantes 

do curso de Administração da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – Campus de Vitória 

da Conquista. Utilizou-se de pesquisa exploratória, descritiva e quantitativa, estabelecida 

através da aplicação de questionários estruturados, com análise do perfil e opinião dos 70 

(setenta) estudantes, referente ao tema. Foi constatada a influência do marketing na decisão de 
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compra do público-alvo da pesquisa, com o levantamento do perfil predominante na amostra, 

sendo esse composto por pessoas do sexo feminino, que possui outra ocupação além de estudo, 

com renda suficiente para o consumo. O estudo revelou, ainda, que o Facebook é a mídia de 

maior utilização, portanto mais influenciável nas escolhas de compra dos estudantes de 

Administração. Enfim, a realização desse estudo pôde reafirmar a importância do marketing 

digital na sociedade contemporânea. 
Palavras Chave: marketing Digital; Redes Sociais; decisão de compra 

1 APRESENTAÇÃO 

 

No decorrer dos anos, a internet tem seguido uma recorrente evolução, passando de um 

mero campo de pesquisa para um lugar onde se faz relacionamentos. Assim, surgiu a 

possibilidade de também promover negócios, uma vez que existe troca de informações entre os 

usuários da ferramenta. 

Constatou-se que há uma necessidade emergente de acompanhar esse desenvolvimento 

virtual, já que a internet se mostra como uma oportunidade de crescimento e ganhos constantes, 

por parte de quem divulga o seu negócio. Percebe-se que a classe de jovens é a mais assídua no 

uso das redes sociais e enxerga a ferramenta como facilitadora na obtenção de informações dos 

mais diversos assuntos e produtos.  

Isso posto, considerou-se importante a pesquisa com os universitários do curso de 

administração da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, entendendo que este público 

possui aguçado senso crítico no campo do marketing, podendo fornecer relevantes informações 

a respeito dos seus interesses e comportamentos. Assim, surgiu a necessidade de acompanhar e 

analisar os efeitos que a atividade do marketing nas redes sociais causam aos estudantes, no que 

diz respeito às redes de relacionamento como intermediadoras de todo o processo de compra.  

As redes sociais não conectam apenas pessoas, mas as aproximam, formando uma 

comunidade na qual dividem o mesmo estilo de vida e de desejos. Com isso, torna-se mais fácil 

conseguir encontrar o público alvo para divulgação por parte de empresas praticantes do 

marketing virtual.  
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Por fim, o desenvolvimento dessa pesquisa justifica-se a importância de analisar a 

presença do marketing nas redes de relacionamento, averiguando sua relevância na decisão de 

compra dos universitários do curso de Administração da UESB. 

 

2 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Qual é a influência do marketing nas redes sociais na decisão de compra dos estudantes 

universitários do curso de Administração da UESB – Campus de Vitória da Conquista? 

Para responder a essa problemática, a pesquisa teve como objetivo geral analisar a 

influência do marketing nas redes sociais no comportamento de compra dos universitários do 

curso de Administração da UESB – Vitória da Conquista. 

Como objetivos específicos, definiu-se:  Traçar o perfil dos usuários que fazem compras 

através das redes sociais; Identificar se as redes sociais exercem influência na decisão de 

compra dos universitários; Apontar qual das redes sociais possui maior incidência e influência 

de marketing virtual; Verificar qual gênero é mais influenciado pelo marketing nas redes 

sociais; Descrever quais atributos das redes sociais levam ao consumo. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Considerando a necessidade de identificar os principais fatores que determinam ou 

contribuem para o marketing virtual nas redes sociais, bem como a sua influência na decisão de 

compra, a modalidade de pesquisa escolhida para esse fim foi a exploratória e descritiva. O 

método utilizado para checar as informações colhidas foi o quantitativo, o qual traduz em 

números os dados colhidos, facilitando a análise dos mesmos e, sucessivamente, as reais 

conclusões sobre a pesquisa. 

O universo escolhido para verificar a influência do marketing nas redes sociais, na 

decisão de compra, foi composto pelos estudantes universitários do curso de Administração da 

UESB de Vitória da Conquista. Segundo informações prestadas pelo Colegiado de 
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Administração, o curso conta, atualmente, com 349 alunos matriculados. A amostra do universo 

delimitada para a pesquisa foi de 70 alunos (20% do total). 

A metodologia para o desenvolvimento da pesquisa foi baseada na aplicação de 

questionários estruturados, com perguntas objetivas e diretas. Os formulários foram aplicados 

através do aplicativo do Google Docs, que permite a elaboração das perguntas e a sua 

veiculação através de link de acesso na internet, além de contabilizar e tabular as respostas. Os 

questionários foram encaminhados através dos e-mails dos estudantes da UESB (lista 

disponibilizada pelo Colegiado de Administração) e os dados obtidos foram tabulados pelo 

próprio Google Docs. 

Por fim, a definição dos resultados ocorreu a partir da análise dos dados coletados, com 

posterior explanação sobre a percepção do marketing nas redes sociais, validando-o como 

ferramenta no mundo do marketing digital. 

 

 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Após a aplicação dos questionários, os resultados foram tabulados e serão demonstrados 

em forma de gráficos para melhor explanação dos dados obtidos.  

O perfil dos entrevistados foi discriminado na tabela 1: 

 

Tabela 1: Perfil dos respondentes 

 

Variáveis Percentual (%) 

Gênero 

Masculino 

Feminino 

Total 

 

Faixa etária 

Entre 16 e 24 

Entre 25 e 33 

Acima de 33 

Total 

 

Exerce ocupação além de estudante 

 

35,7 

64,3 

100,0 

 

 

64,3 

30,0 

5,7 

100,0 
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Sim 

Não 

Total 

 

Renda mensal 

Até R$ 879,00 

R$ 880,00 (salário mínimo) 

De R$ 881,00 a R$ 4.400,00 

De R$ 4.401,00 a R$ 8.800,00 

Acima de R$ 8.800,00 

Total 

 

Usuário de rede social 

Sim 

Não 

Total 

78,6 

21,4 

100,0 

 

 

37,1 

7,1 

45,7 

4,3 

5,7 

100,0 

 

 

97,1 

2,9 

100,0 
Fonte: Pesquisa de campo, 2017 

 

Verificou-se que o perfil predominante, dentre os participantes da pesquisa, é composto 

por: mulheres (64,3%), de faixa etária entre 16 e 24 anos (64,3%), que exercem outra ocupação 

além de estudante (78,6%), com renda mensal entre R$ 881,00 e R$ 4.400,00 (45,7%) e usuárias 

de redes sociais digitais (97,1%). 

Quanto às redes sociais utilizadas pelos respondentes, o Facebook (97,1%) e o 

Instagram (63,2%) tiveram maior destaque nas respostas, caracterizando-os como aplicativos 

de relacionamento mais populares, muito embora as plataformas snapchat (23,5%), o twitter 

(14,7%) e outros (13,2%) tenham sido assinaladas conforme demonstra o gráfico 1: 

 

 
Gráfico 1 – Redes sociais utilizadas 

  Fonte: Pesquisa de campo, 2017 
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Quando perguntados sobre a frequência de compras pela internet, o maior percentual 

dos participantes optou por “às vezes” efetuar compras online (47,1%), 18,6% afirmaram que 

sempre compram pela internet, e 25,7% raramente compram. O gráfico 2 mostra, portanto, que 

o e-commerce é praticado por um número expressivo, se forem consideradas as respostas de 

sempre e às vezes compram, num total de 65,7%. 

 

 
Gráfico 2 – Percentual de e-consumidores 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017 

 

O marketing presente nas redes sociais exerce uma possível influência nos usuários 

das redes de relacionamento, conforme mostra a literatura da área. Analisando os resultados da 

pesquisa, percebe-se que, de fato, existe uma tendência crescente na divulgação de produtos em 

redes sociais, que aguça a decisão de compra do cliente, conduzindo-o à sua efetivação. O 

gráfico 3 comprova que a maioria dos respondentes afirma “às vezes” sofrer influência do 

marketing agregado a rede (52,9%). Somadas as respostas “sempre” (15,7%), tem-se que 68,6% 

dos respondentes já foram influenciados pelo marketing interiorizado nas redes sociais, um 

número bem expressivo que demonstra a tendência irreversível do uso das mídias digitais 

interativas, pelas empresas, na definição do seu composto promocional, como uma forma de 

abranger o seu público alvo de forma rápida e atrativa, a um custo menor. Dos participantes da 

pesquisa, 21,4% disseram que raramente são influenciados pelo marketing nas redes sociais e 

10% afirmaram que nunca o são. 
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Gráfico 3 – Influenciados pelo marketing nas redes sociais 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017 

 

 

Majoritariamente, o Facebook foi indicado pelos participantes da pesquisa como o 

aplicativo de relacionamento mais influente quanto ao marketing digital, com 87,7% das 

respostas, como se pode visualizar no gráfico 4. Isso porque, o próprio se destaca como sendo 

a maior rede social utilizada no mundo, com 1,59 bilhão de usuários (informação publicada 

pelo portal do G1, em 28/01/2016). Além disso, atualmente, três milhões de empresas anunciam 

ativamente no Facebook, segundo informações da própria página, o que colabora para uma 

veiculação em massa de publicidade. Os anúncios são apresentados ao indivíduo de acordo com 

o seu perfil e com as postagens visualizadas, acarretando numa proximidade entre o usuário e 

o publicitário.  

O Instagram foi considerado em segundo lugar como o aplicativo mais influente, para 

29,8% dos participantes do estudo. A disseminação das publicidades nesta rede social é 

altamente considerável, porém não tão interativa quanto ao Facebook. Contando com mais de 

400 milhões de contas ativas, o Instagram também explora os perfis dos usuários, vinculando 

anúncios publicitários de acordo com as suas preferências.  
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Gráfico 4 – Redes sociais mais influenciáveis na decisão de compra 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017 

 

 

Enfim, o atributo que prevalece nas redes sociais e que influencia na decisão de compra 

é a “opinião de compradores” (40,6%), conforme ilustra o gráfico 5. Isso reforça a premissa de 

que os relacionamentos construídos, nas redes sociais digitais, proporcionam a veiculação de 

informações capazes de intervir positiva ou negativamente os interessados nos produtos 

divulgados. Para 24,6% os atributos mais influenciadores são a comodidade e a facilidade na 

obtenção de informações a respeito do produto, respectivamente. 

 

 

 
Gráfico 5 – Atributos mais influenciadores na decisão de compra pelas redes sociais 

Fonte: Pesquisa de campo, 2017 

 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Considerando o problema de pesquisa “O marketing nas redes sociais influenciam na 

decisão de compra dos estudantes universitários do curso de Administração da UESB – Campus 

de Vitória da Conquista?”, este estudo concluir que o marketing digital nas redes sociais 

influencia a decisão de compra dos estudantes universitários do Curso de Administração, da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, campus Vitória da Conquista, conforme 

se pode constatar pela exposição dos seus resultados. 

Para responder a essa problemática de pesquisa, os seus objetivos foram cumpridos, 

como se expõe a seguir: 

O primeiro objetivo específico “traçar o perfil dos usuários que fazem compras através 

das redes sociais”, a tabela 1 mostra que o perfil dominantes nos participantes do estudo, é 

composto pelo público feminino (64,3%), de faixa etária entre 16 e 24 anos (64,3%), tem renda 

mensal na faixa de R$ 881,00 e R$ 4.400,00 (45,7%), que exercem outra ocupação além de 

estudante (78,6%), sendo usuárias de redes sociais digitais (97,1%).   

O segundo objetivo específico: “Identificar se as redes sociais exercem influência na 

decisão de compra dos universitários”, tem sua resposta exposta no gráfico 3, demonstrando 

que o marketing nas redes sociais exerce, sim, influência sobre o público pesquisado, 

considerando que a maioria (68,6%), admitiu ter sido motivada pela publicidade internalizada 

nos aplicativos de relacionamento. Esse aspecto é fortalecido através dos resultados dos 

gráficos 1 e 2, que mostram que as redes sociais mais utilizadas pelos participantes da pesquisa 

são o Facebook (97,1%) e o Instagram (63,2%) e sempre e às vezes compram pela internet 

(65,7%) 

Quanto ao terceiro objetivo específico “Apontar qual das redes sociais possui maior 

incidência e influência de marketing virtual”, o gráfico 4 mostra que o Facebook foi apontado 

como o maior influenciador do marketing digital, com a preferência de 87,7% dos pesquisados.  

O quarto objetivo “Descrever quais atributos das redes sociais levam ao consumo” foi 

respondido através do gráfico 5 que aponta o atributo “opinião de compradores” como principal 

fator que intervém na decisão do comprador através das redes sociais (40,6%), trazendo à tona 

a importância de se fortalecer os relacionamentos virtuais, interpessoais e de 

consumidor/empresa, para a plena satisfação das partes interessadas no e-commerce.  
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Ressalte-se que autores como Urdan & Urdan (2006) consideram que a combinação dos 

tipos de comunicação de marketing potencializa o composto promocional do produto ou serviço 

pontuando que os empreendimentos podem dispor de uma poderosa ferramenta de gestão ao 

usar a mídia não interativa dirigida, que alcança receptores específicos mas não permite 

comunicação bilateral; a mídia interativa humana, onde pessoas fazem contato com outras 

pessoas ou grupos de pessoas, tendo comunicação bilateral; mídia interativa eletrônica, que 

permite atingir grande audiência, com mensagem individualizada e espaço para comunicação 

bilateral, a exemplo da internet, com destaque, por esta pesquisa, às plataformas Facebook e 

Instagram. 

As redes sociais têm modificado a dinâmica dos relacionamentos da atualidade, 

trazendo benefícios rentáveis não só para as grandes empresas que divulgam suas marcas nas 

redes midiáticas, mas, principalmente para as micros e pequenas empresas, que publicam 

gratuitamente seus serviços/produtos, podendo alcançar ilimitada quantidade de pessoas.  

Apreende-se, por fim, que o marketing digital terá de se adaptar, cada vez mais, às 

evoluções e transformações das redes sociais, mas também é possível, e natural, que seja o 

próprio marketing a liderar a introdução e o estabelecimento de novos requisitos neste tipo de 

plataforma. Essa constatação encontra amparo em autores como Urdan & Urdan (2006); 

Sandhussen (1998) e Kotler e Armstrong (2004) ao afirmarem ser a gestão da comunicação em 

marketing, a responsável por definir a combinação de mídias e mensagens para atingir os 

propósitos do empreendimento. 
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