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1. INTRODUÇÃO 

As redes sociais sempre foram fortes influenciadoras na vida das pessoas, estando este 

termo relacionado ao grupo de pessoas no qual o indivíduo está inserido, seja amigos, 

familiares ou vizinhos. Porém, com as mudanças ocorridas na sociedade e o acelerado 

desenvolvimento tecnológico, esta influência passou a ser resultado não apenas da 

convivência entre grupos de pessoas, mas também do ambiente virtual. 

Diante disso, o comportamento dos consumidores foi sofrendo mudanças, onde os 

mesmos passaram a utilizar cada vez mais as chamadas redes sociais virtuais, o que tornou o 

acesso a informação mais simples e rápido, criando assim, um novo desafio para as empresas 

que almejam estar mais próximas de seus consumidores, cabendo aos profissionais de 

marketing a missão de desenvolver e implementar estratégias que possibilitem a atração e 

retenção dos clientes (KIMURA et al, 2008). 

Desse modo, percebe-se os impactos que essas mudanças tem causado nos diferentes 

setores no comércio, como é o caso do setor varejista que abrange um grande número de 

atividades, de acordo com a PwC - PricewaterhouseCoopers em seu relatório Total Reatail em 

2015, a interação dos consumidores com o varejo através das redes sociais no Brasil evoluiu, 

sendo estas cada vez mais utilizadas para pesquisas por produtos, comparações de preços, 

localização de lojas e buscas por recomendações, sendo que o resultado quanto a influência 

dessa interação na decisão de compra dos consumidores chegou a 77%. 

O setor de varejo sempre ocupou um lugar de destaque na economia mundial, ao longo 

dos anos o setor foi ganhando força cumprindo a função de promover maior comodidade às 

pessoas, sendo que, os indivíduos foram deixando de produzir apenas para sua sobrevivência 

e passaram a voltar seus trabalhos para aquilo que tinham maior aptidão, a partir daí a 

começa-se a ter uma maior qualidade nos bens produzidos, sendo o varejo responsável pelas 

trocas realizadas com o intuito de atender os desejos e necessidades dos cidadãos 

(ALVAREZ, 2010). 

As mudanças ocorridas causaram impactos também nas decisões cotidianas dos 

consumidores, sendo que segundo Las Casas (2017) a decisão de compra de um consumidor é 

resultado de um conjunto de influências internas, envolvendo fatores psicológicos – 

motivação, aprendizagem, percepção, atitudes e personalidade, somadas a influências externas 

– família, classe social, grupos de referência e cultura. Para Kotler e Keller (2012) as 

influências no comportamento do consumidor estão relacionadas a fatores culturais, sociais, 

pessoais e fatores psicológicos – destacando a motivação, percepção, aprendizagem, emoções 

e a memória. 

As decisões tomadas possuem graus de prioridades diferentes, onde o nível de esforço 

feito para cada uma delas vai se modificar proporcionalmente, assim, o processo de decisão 

em casos mais simples ocorrem por vezes de maneira quase automática e em outros o 

processo é mais demorado, exigindo um maior grau de reflexão, a avaliação deste esforço é 



chamado de processo construtivo (SOLOMON, 2016). Até que o consumidor realize de fato a 

compra, ele passa por diferentes estágios, que segundo Kotler e Keller (2012) são cinco, 

passando pelo reconhecimento do problema; busca de informações; avaliação de alternativas; 

decisão de compra; e o comportamento pós-compra, sendo estes influenciados por processos 

psicológicos básicos, processo que se inicia mesmo antes da compra real e que provoca 

consequências a um longo período de tempo, sendo que, o consumidor não precisa 

necessariamente passar por cada etapa, podem tanto pular algumas delas quanto inverter a 

ordem. 

Quanto as redes sociais o conceito foi evoluindo ao longo dos anos e se adaptando, em 

geral atualmente a aplicação do termo está cada vez mais ligada à internet, referindo-se ao 

compartilhamento de interesses, motivações, valores e objetivos em comum, sendo que alguns 

pesquisadores tratam o conceito de maneira mais abrangente dando nome ao mesmo de média 

sociais, com o intuito de evidenciar a interação e a intervenção dos indivíduos (PEREIRA; 

PEREIRA; PINTO, 2011). 

Assim, internet passou a exercer consideráveis mudanças no marketing das empresas, 

em que se tem utilizado cada vez mais de máquinas e recursos digitais para intensificar suas 

ações, combinando isso a uma maior interação com os clientes e maiores esforços quanto a 

qualidade e originalidade na marca, os consumidores passam a ter maior autonomia e poder 

de escolha das informações que recebem e podem avaliar as promessas feitas pelas empresas 

(KOTLER, 2017). Desse modo, surgi o chamado marketing digital, que segundo Torres 

(2010) se refere a união de estratégias de marketing e de publicidade desenvolvidas na 

internet, levando em consideração o novo tipo de comportamento assumido pelos 

consumidores estando eles cada vez mais conectados, havendo a busca por um 

relacionamento mais próximo entre empresas e clientes e transparência de informações. 

Para Gabriel (2010), a introdução da mobilidade, proporcionada principalmente pelos 

smartphones, foi um dos principais fatores que contribuirão para o aumento da presença das 

redes sociais virtuais no cotidiano das pessoas – chamadas pelo autor de redes sociais digitais 

on-line. Estando cada vez mais conectadas as pessoas passaram a poder interagir em tempo 

real mesmo não estando próximas fisicamente, podendo compartilhar informações, opiniões, 

arquivos de vídeo e imagem, entre tantos outros, com um número ilimitado de pessoas, ações 

essas que acabam influenciando nas decisões tomadas e consequentemente na decisão por 

comprar ou não determinado produto ou serviço. 

2. MATERIAS E METODOS 

Diante disso, o intuito deste trabalho é analisar como as redes sociais virtuais 

influenciam a decisão de compra dos consumidores no comércio varejista em Rondon do 

Pará, tendo como objetivos específicos: identificar do uso de redes sociais pelas empresas 

varejistas no município; verificar se os consumidores estão atentos as publicações das 

empresas nas redes sociais e se utilizam destas como fonte de informações para possíveis 

compras; constatar se os consumidores costumam comprar mais de empresas que estão 

presentes nas redes sociais; e analisar se há relação entre as publicações das empresas 

seguidas pelo consumidor nas redes sociais e a decisão de compra. 

Para o desenvolvimento do estudo o tipo de pesquisa utilizado será a pesquisa 

exploratória descritiva. De acordo com Moresi (2003) a pesquisa exploratória é o passo inicial 

para quem ainda não possui conhecimento sobre o assunto que deseja estudar, sendo um tipo 

de investigação direcionada para uma área em que o conhecimento acumulado e sistematizado 

ainda é baixo. Quanto a pesquisa descritiva, de acordo com o conceito dado por Fonseca 

(2012), refere-se à descrição de uma realidade, buscando a compreensão da mesma através de 

observações, registro e análise dos fatos ou fenômenos, envolvendo questões sociais, políticas 



e econômicas. O estudo será ainda de abordagem quantitativa, que de acordo com Querino e 

Brügger (2007) é caracterizada pela coleta e tratamento dos dados de forma quantificada, por 

meio de técnicas estatísticas. 
Para que dos objetivos possam ser atendidos a pesquisa será realizada na zona urbana 

da cidade de Rondon do Pará, aplicada a empresas de micro e pequeno porte de comércio 

varejista do munícipio e com alguns de seus respectivos clientes. O município fica localizado 

na região Sudeste do estado Pará, de acordo com dados do IBGE (2018) o último censo 

realizado em 2010 apresentou um total de 46.964 habitantes e estimativa de 50.925 em 2017. 

No que se refere ao quantitativo de empresas a Receita Federal do Brasil (2018) indica que 

existem 1.253 empresas registradas operando no varejo. 

O instrumento utilizado para aplicação da pesquisa será um questionário autoaplicável, 

distribuído de forma on-line. Dessa forma, para a aplicação da pesquisa serão utilizados dois 

questionários do tipo fechado, sendo estruturados com questões fechadas e objetivas. O 

primeiro questionário aplicado as empresas pertencentes a amostra e o segundo questionário, 

direcionado aos clientes das empresas pesquisadas. A aplicação do questionário será realizada 

através de uma plataforma on-line e divulgado em redes sociais como o Whats App e 

Instagram. 

Para conhecimento do número necessário de respondentes do questionário, foram 

realizados dois cálculos, sendo um para o número de empresas e outro para o número de 

clientes, considerando diferentes variáveis. Em relação ao número de empresas considerou-se 

o número de empresas de micro e pequeno porte de comércio varejista no município, tendo 

em vista que o número de empresas destes portes no município é de 1.400 de acordo com 

dados da Receita Federal (2018), das quais foram subtraídas as empresas prestadoras de 

serviço, que segundo o Portal Empreendedor (2018)  o total é de 147 empresas, assim, o valor 

final de 1.253 empresas varejistas; o percentual de 94% do número total de empresas 

varejistas (variável de percentual máximo); com erro amostral de 10%; e nível de confiança 

de 90%, resultando num total de 16 empresas necessárias para aplicação da pesquisa. Para os 

clientes o cálculo foi realizado a partir do número total estimado de habitantes do município 

em 2017 que segundo dados do IBGE (2018) era de 50.925, sendo que, a aplicação do 

questionário será realizada apenas com clientes das empresas pesquisadas; com variação 

percentual nula – tanto máximo quanto mínimo; erro amostral em 10% e nível de confiança 

de 90%, resultando num total de 96 clientes participantes. 

3. RESULTADOS ESPERADOS 

Diante disso, o estudo pretende explicar como o uso das redes sociais virtuais pelas 

empresas para a divulgação de sua marca afetam o comportamento do consumidor local, 

identificando se o uso destas contribuem para melhores resultados quanto ao número de 

vendas, além disso, pretende-se apresentar a percepção dos clientes quanto às publicações das 

empresas e se estas afetam em suas decisões de compra, assim como, contribuir com as 

empresas locais para um melhor conhecimento de seus consumidores, servindo como 

ferramenta para o desenvolvimento de suas estratégias no âmbito digital. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Assim, o estudo considera a importância em entender o comportamento dos 

consumidores diante às mudanças ocorridas, sendo eles essenciais para a sobrevivência das 

empresas. As pessoas estão cada vez mais conectadas, utilizando a internet para conhecer e se 

comunicar com as empresas, entender esse contexto e como as divulgações das marcas nas 

redes sociais virtuais influenciam na decisão de compra faz com que os gestores consigam 



desenvolver melhores estratégias para alcança-los. Por ser um tema atual, percebe-se que 

ainda não há muitas pesquisas acadêmicas direcionadas para o uso de redes sociais como 

ferramenta de marketing, considerando as influências sobre o consumidor, assim, o estudo 

pretende colaborar para pesquisas futuras relacionadas ao tema e provocar uma reflexão 

quanto as mudanças no comportamento dos consumidores devido a difusão do uso da internet. 
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