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RESUMO 

 

COLNAGO, Camila Krohling. Comunicação para os pequenos negócios: proposta de modelo 

de aplicação prática para posicionamento em mídias e redes sociais digitais. 2014. 392 f. Tese 

(Doutorado em Comunicação Social) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo 

do Campo. 

 

A comunicação via mídias e redes sociais digitais é uma atividade estratégica de suporte para 

a consecução dos objetivos dos pequenos negócios que, em face de uma realidade de restrição 

de recursos financeiros, estrutura administrativa reduzida e necessidade de obter resultados no 

curtíssimo prazo, encontram nas ferramentas da internet alternativas viáveis para o 

posicionamento e a diferenciação de seus negócios. Os objetivos desta tese envolvem tanto a 

compreensão da importância da comunicação organizacional para os pequenos negócios 

quanto à identificação das particularidades dos pequenos negócios, o desenvolvimento de um 

instrumento para orientar a atuação estratégica dos pequenos negócios nas mídias e redes 

sociais digitais e a análise da colaboração deste instrumento para as atividades empresariais 

dos empreendedores individuais, das microempresas e das pequenas empresas. Realizaram-se, 

primeiramente, estudos bibliográfico e documental com vistas à fundamentação teórica da 

pesquisa e à compreensão dos pequenos negócios e dos aspectos contemporâneos acerca da 

comunicação institucional. Sucedeu-se o trabalho de desenvolvimento do "Modelo de 

Aplicação Prática para Posicionamento em Mídias e Redes Sociais Digitais" e, 

posteriormente, uma pesquisa qualitativa, compreendida por duas etapas: a) aplicação do 

modelo proposto a três empresas; e b) avaliação do modelo. Os resultados da pesquisa 

mostram que, a despeito de o "Modelo de Aplicação Prática para Posicionamento em Mídias e 

Redes Sociais Digitais" contribuir estrategicamente para o posicionamento dos pequenos 

negócios, de maneira geral, a comunicação nesse tipo de empreendimento não surte melhor 

efeito porque esbarra nas limitações próprias desse tipo de empresa. 

 

 

Palavras-chave: Comunicação organizacional. Comunicação para os pequenos negócios. 

Comunicação digital. Mídias e redes sociais digitais. 



 

 

RESUMEN 

 

COLNAGO, Camila Krohling. Comunicação para os pequenos negócios: proposta de modelo 

de aplicação prática para posicionamento em mídias e redes sociais digitais. 2014. 392 f. Tese 

(Doutorado em Comunicação Social) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo 

do Campo. 

 

 

La comunicación a través de los medios y las redes sociales es una actividad estratégica de 

soporte en la consecución de los objetivos de las pequeñas empresas que, cara a una realidad 

de limitación de recursos financieros, de reducción de la estructura administrativa y de 

necesidad de obtener resultados a muy corto plazo, encuentran en las herramientas de Internet 

alternativas viables para posicionar y diferenciar sus negocios. Los objetivos de esta tesis 

implican tanto la comprensión de la importancia de la comunicación organizacional para la 

pequeña empresa como la identificación de las particularidades de la pequeña empresa, el 

desarrollo de un instrumento para orientar el papel estratégico de las pequeñas empresas en 

los medios digitales y las redes sociales y el análisis de colaboración de ese instrumento para 

las actividades emprendedoras de los empresarios individuales, de las micro y pequeñas 

empresas. Se realizaron, en primer lugar, los estudios bibliográficos y documentales dirigidos 

a la fundamentación teórica de la investigación y a la comprensión de la pequeña empresa y 

de los aspectos contemporáneos alrededor de la comunicación institucional. A continuación se 

realizaron el trabajo de desarrollo del "Modelo de Aplicación Práctica para el 

Posicionamiento en los Medios Digitales y las Redes Sociales", y, posteriormente, una 

investigación cualitativa en dos etapas: a) la aplicación del modelo propuesto a tres empresas , 

y b) la evaluación del modelo. Los resultados de la investigación demostraron que, si bien el 

"Modelo de Aplicación Práctica para el Posicionamiento en los Medios Digitales y las Redes 

Sociales" contribuye estratégicamente al posicionamiento de las pequeñas empresas en 

general, la comunicación en este tipo de emprendimiento no logra un mejor efecto, ya que se 

enfrenta en las limitaciones propias de este tipo de empresa. 

 

 

Palabras clave: La comunicación organizacional. Comunicación para la pequeña empresa. 

Comunicación digital. Los medios digitales y redes sociales. 



 

 

ABSTRACT 

 

COLNAGO, Camila Krohling. Comunicação para os pequenos negócios: proposta de modelo 

de aplicação prática para posicionamento em mídias e redes sociais digitais. 2014. 392 f. Tese 

(Doutorado em Comunicação Social) – Universidade Metodista de São Paulo, São Bernardo 

do Campo. 

 

 

The limited financial means and limited administrative structure are in part the shortcomings 

for the small start-up business in quickly achieving results. To overcome these shortcomings, 

small businesses must develop a communication strategy to reach the greatest number of 

customers and one of the vehicles to achieve the goal of strategically positioning the business 

is the use of the internet in cost effective manner. The objective of this thesis is to address the 

importance of developing an efficient and effective communication structure specifically as it 

applies to small emerging businesses with limited resources using the social networks and 

digital media and an in depth analysis of the elements to be employed to achieve the business 

objectives of individual business owner operators, micro enterprises and small businesses. As 

a preface, included are bibliographic studies in support of the research for the understanding 

of the infrastructures of small business and communication structures. These studies laid the 

foundation to the proposed model “The Practical Guide for use Social Networks and Digital 

Media for Strategic Positioning for Small Businesses” and the research was concluded with a 

qualitative analysis of: a) the use of the proposed model by three different small businesses  

over a period of three months; and b) the evaluation of the proposed model. The results of this 

research suggest that despite positive contributions of the “Practical Guide for the use Social 

Networks and Digital Media for Strategic Positioning for Small Businesses” in improving the 

strategic positioning for the small business, in general communications alone will not fall 

short because of the internal limitations small business structures.  

 

 

Keywords: Organizational Communication. Communication for small businesses. Digital 

communication. Social networks and digital media. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Fundamentais para a estabilidade econômica e social dos países, os pequenos negócios 

- classificação que inclui os empreendedores individuais, as microempresas e as empresas de 

pequeno porte ou pequenas empresas - crescem a cada ano em quantidade e 

representatividade, gerando oportunidades de autoemprego, criando postos de trabalho, 

desenvolvendo soluções criativas para as demandas de mercado, introduzindo inovações e 

garantindo que uma enorme quantidade de indivíduos sejam incluídos na sociedade. 

 Diante da conjuntura socioeconômica contemporânea, fortemente influenciada pelos 

efeitos da globalização e dos avanços tecnológicos ocorridos nas últimas décadas, acirra-se a 

concorrência, o que faz com que as empresas de menor porte, imersas em limitações, se 

comparadas às grandes empresas, busquem alternativas para enfrentar o aumento da 

competitividade, obrigando-se a reavaliar e ajustar processos, estruturas, formas de 

comercialização e de relacionamento. 

 Tal contexto, que reforça a necessidade de compreensão e intercâmbio com mercados 

e públicos de interesse que se apresentam em constante transformação, representa terreno 

fértil para a consolidação das atividades de comunicação como elemento estratégico para a 

consecução dos objetivos empresariais dos pequenos negócios, uma vez que a comunicação é, 

por excelência, o processo mais capacitado para tratar do intercâmbio de informações e do 

posicionamento das empresas. 

 Entretanto, a despeito da relevância da comunicação para o suporte estratégico aos 

pequenos negócios, na prática, por questões financeiras que impedem a realização de 

investimentos, em virtude das equipes muito reduzidas e da estrutura enxuta ou, ainda, devido 

ao desconhecimento das práticas e processos comunicativos, poucos são os empreendedores 

individuais, micro e pequenos empreendedores que conseguem se beneficiar das 

possibilidades oferecidas pela comunicação, para destacar-se aos olhos dos consumidores e 

para fazê-los entender quem são e o que podem oferecer. 

 Surge então, como grande aliada, a internet, que com infinitas ferramentas, custo 

próximo a zero e ambiente interativo, dinâmico e didático, há muito deixou de ser tratada 

unicamente como fonte de entretenimento e pesquisa e, hoje, é largamente utilizada no mundo 

dos negócios para a comercialização de produtos e serviços, para a aproximação das empresas 

e de seus públicos, além de ser utilizada no posicionamento estratégico de marcas e na 

diminuição de custos. 
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 Para a maioria dos pequenos negócios, a internet é hoje a principal, senão a única, 

iniciativa de comunicação e relacionamento, o que faz com que a conjunção de fatores tais 

como a necessidade de atuar nesse meio, as inúmeras possibilidades de canais de 

comunicação oferecidas pela rede e o desconhecimento absoluto de processos e estratégias de 

comunicação, leve muitas empresas a se “atropelarem” na atuação digital, desenvolvendo 

ações desordenadas e comprometendo o desempenho de suas iniciativas. 

 A despeito de os pequenos negócios terem ao alcance das mãos alguns dos principais 

requisitos para o sucesso de seus esforços de comunicação digital, como abundância de 

criatividade e um enorme potencial de mercado a ser explorado, falta-lhes um processo de 

comunicação minimamente estruturado, que lhes permita, de maneira relativamente fácil, 

pesquisar alternativas, planejar ações e medir resultados. 

 

 

Problema de Pesquisa 

 De acordo com Gomes e Nassar (2001, p.46), 
quem inicia um pequeno negócio quase sempre se defronta com um 
problema [...] como posicionar um novo produto ou serviço de forma 
diferenciada aos olhos dos consumidores. O surgimento de um negócio, 
produto ou serviço, não significa que será visto como novidade pelo 
consumidor. Fazer o consumidor enxergar as novidades em seu universo de 
interesses é a finalidade da Comunicação, de suas técnicas e ferramentas. No 
caso do pequeno negócio, é o início da construção de uma nova marca, que 
aos olhos do consumidor pode significar uma série de valores, ou 
simplesmente nada. 

 
 Não apenas no início de suas atividades, mas também em cada uma de suas fases de 

evolução e de crescimento, os pequenos negócios vivenciam dificuldades e barreiras em 

função da maturidade empresarial do proprietário ou do gestor do negócio, do tempo de 

funcionamento do empreendimento, do setor de atuação da empresa, da situação econômica, 

da concorrência, do comportamento dos consumidores e de outras inúmeras variáveis, 

controláveis ou não. 

 Segundo Kunsch (2003, p.245), “as organizações modernas, para se posicionar perante 

a sociedade e fazer frente a todos os desafios da complexidade contemporânea, precisam 

planejar, administrar e pensar estrategicamente a sua comunicação”, e isso, guardadas as 

devidas proporções, também pode ser aplicado ao universo dos pequenos negócios, visto que, 

independente do porte da empresa, “é a comunicação que ocorre dentro [da organização] e a 
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comunicação entre ela e seu meio ambiente que definem e determinam as condições da sua 

existência e a direção do seu movimento” (THAYER, 1976, p.120). 

 Mas, se é consenso que as estratégias de comunicação demandam investimento, 

mesmo que mínimo, para ações de mídia e de relações públicas, também é de conhecimento 

geral que os pequenos negócios não dispõem de grandes volumes de recursos para aplicação 

em atividades que não digam respeito aos custos fixos imprescindíveis para a manutenção das 

empresas, motivo pelo qual a utilização da internet como alternativa barata ou, muitas vezes, 

gratuita para atender às necessidades de comunicação dos menores empreendimentos, vem 

crescendo de maneira significativa. 

 Cada vez mais, a internet faz parte da vida das pessoas, que a utilizam como meio de 

comunicação, informação, relacionamento, entretenimento e consumo. Atualmente, o 

consumidor deixou de lado as desconfianças em relação à rede mundial de computadores e 

alterou significativamente sua forma de consumir, usando a “net” tanto para a busca de 

informações relevantes sobre produtos e serviços e para conhecer as experiências de outros 

consumidores como para efetivamente adquiri-los sem sair de casa e, principalmente, para 

difundir sua opinião sobre as marcas que lhes agradam ou decepcionam. 

 Os sites, blogs, páginas e perfis nas redes sociais permitem que as empresas interajam 

com os consumidores de maneira rápida e direta, na maioria dos casos, sem que se gaste 

praticamente  nada além do custo do esforço e das horas de trabalho. Considerando-se que o 

Brasil tem a maior média de usuários da internet no mundo, é possível afirmar que, para os 

pequenos negócios brasileiros, o custo para se conectar a milhões de pessoas é praticamente 

nulo, especialmente se comparado às vantagens de melhorar a relação de proximidade com 

seus públicos de interesse, divulgar suas atividades, verificar a aceitação de seus produtos e 

serviços, acompanhar os resultados de suas estratégias, mensurar suas ações, manter e ampliar 

relacionamentos a partir de uma boa proposta de conteúdo. 

 Em virtude de seu grande poder de propagação, a internet pode servir, para os 

pequenos empreendimentos, como elemento estratégico básico para a divulgação de 

informações, que pode ser feita diretamente para o público-alvo das empresas, aumentando as 

possibilidades de repercussão na medida em que os receptores da mensagem tendem a 

compartilhá-la. 
A internet permite formas muito mais inteligentes e lucrativas de atrair e 
guiar o seu potencial cliente até o momento da compra, e o mais importante, 
exige mais “cérebro” e menos “dinheiro” do que os meios tradicionais. Isso 
certamente dá mais condições aos empreendedores de construírem empresas 
de alto impacto (ENDEAVOR BRASIL; RESULTADOS DIGITAIS, 2013, 
p.4). 
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 Entretanto, para os pequenos negócios, a grande questão que se apresenta é "como". 

Como utilizar a comunicação a seu favor, como estruturar ações de comunicação na internet e 

aplicá-las, como avaliar as ferramentas de comunicação mais adequadas ao negócio e ao 

público-alvo, como tirar proveito da comunicação para atingir objetivos? Enfim, considerando 

a restrição de recursos financeiros, a estrutura administrativa reduzida, o alto grau de 

informalidade, os processos simplificados, a necessidade de obter resultados no curtíssimo 

prazo e as limitações da administração não profissional, para citar algumas das características 

dos pequenos negócios, como é possível implementar uma comunicação estratégica nessas 

empresas? 

 Diante desse contexto, a pergunta que motiva este trabalho e ajuda a formular o 

problema de pesquisa é: a utilização de uma ferramenta construída especificamente para 

direcionar a comunicação dos pequenos negócios nas mídias e redes sociais digitais pode 

ajudar os empreendedores individuais, as microempresas e as pequenas empresas? 

 Considerando as dificuldades e limitações que os empreendedores enfrentam para 

planejar, executar e avaliar seu esforço de comunicação, comprovadas por esta pesquisa e 

apresentadas no "Capítulo IV - Aplicação do Modelo e Verificação dos Resultados" e nas 

conclusões desta tese compreende-se que um instrumento assemelhado a um roteiro, que 

mostre o caminho a ser percorrido para a construção de uma estratégia de atuação nas mídias 

e redes sociais digitais sob a forma de um passo a passo, colabore para o posicionamento de 

marca, a consolidação da imagem institucional e a rotina de comunicação dos pequenos 

negócios. 

 

 

Hipóteses 

 Partimos das hipóteses descritas a seguir como formulações básicas que norteiam todo 

o trabalho desta pesquisa: 

1) A utilização de um instrumento passo a passo, desenvolvido para auxiliar a comunicação 

dos pequenos negócios nas mídias e redes sociais pode auxiliar os empreendedores 

individuais, as microempresas e as pequenas empresas a definirem para si um posicionamento 

na internet. 

2) Os empreendedores individuais, micro e pequenos empresários, mesmo que não conheçam 

os conceitos da área e não detenham conhecimentos sobre comunicação, têm condições de, 

sozinhos, compreender e preencher um formulário autoexplicativo para determinação da 

estratégia de atuação on-line de suas empresas. 
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Objetivos 

A pesquisa que aqui se apresenta tem como objetivo geral compreender como a 

comunicação pode contribuir para a estratégia dos pequenos negócios e como pode tornar-se 

um instrumento de apoio para o posicionamento e a diferenciação dos empreendedores 

individuais, das micro e das pequenas empresas.  

Seus objetivos mais específicos são: a) identificar os aspectos gerais relativos aos 

pequenos negócios; b) desenvolver uma ferramenta de utilização prática para orientar a 

atuação estratégica dos pequenos negócios nas mídias e redes sociais digitais; e c) analisar 

quanto as dificuldades enfrentadas pelos pequenos empresários podem ser contornadas ou 

minimizadas a partir da utilização de uma ferramenta de comunicação capaz de contribuir 

estrategicamente para a consecução dos objetivos da empresa. 

 

 

Justificativa 

 Confirmando a tendência de que, na medida em que uma economia se torna mais 

amadurecida, o potencial empreendedor dos indivíduos encontra terreno seguro e fértil para se 

desenvolver, verificamos que, nos últimos anos, com a situação econômica do Brasil cada vez 

mais estável e promissora, o volume de empreendedores individuais, micro e pequenas 

empresas cresceu consideravelmente, e a parcela de contribuição dos resultados de seus 

negócios para a geração de renda no país vem tornando-se mais relevante a cada ano. Tão 

relevante que, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, o 

Ministério da Justiça – MJ (por intermédio da Secretaria da Reforma do Judiciário) e o 

Instituto Recupera Brasil – IRB, afirmam, no texto introdutório da cartilha "Guia de 

Sobrevivência para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte", que o país, "hoje, tem a 

base da sua economia girando em torno de microempresas e empresas de pequeno porte, o 

que traz a necessidade de uma profunda reflexão sobre a importância das mesmas no contexto 

nacional" (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

EXTERIOR, 2011, p.4). 

 A forma de categorizar e conceituar os chamados pequenos negócios varia ao redor do 

mundo e em função dos critérios observados por cada uma das instituições que se envolvem 

com o tema. No Brasil, segundo os critérios da Lei Complementar 123/2006, também 

chamada de Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, referência que será adotada para fins 

desta pesquisa, os pequenos negócios são divididos em Empreendedor Individual (empresas 

com faturamento de até R$60.000,00 por ano), Microempresa (empresas com faturamento de 
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até R$360.000,00 por ano) e Pequena Empresa ou Empresa de Pequeno Porte (empresas com 

faturamento entre R$360.000,00 a R$3.600.000,00 por ano). 

 Pesquisas do SEBRAE1 (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS/SÃO PAULO, 2012) aplicadas nos diversos estados da federação e 

no Distrito Federal apontam que atualmente, os pequenos negócios representam nada menos 

que 98% das empresas formais em atuação no Brasil, empregando cerca de 67% dos 

trabalhadores do setor privado e representando 28% de toda a receita bruta do setor formal da 

economia brasileira, motivo pelo qual a sobrevivência desses empreendimentos é condição 

indispensável para o desenvolvimento econômico do país. Apesar de a experiência mostrar 

que os dois primeiros anos de atividade de um pequeno negócio são os mais críticos, o 

número de empreendimentos que sobrevivem a esse período apresenta aumento, tendo 

passado de 71,9% em 2010 para 73,1% em 2011 (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2011b).  

 Se levarmos em consideração o fato de que um dos principais fatores para a 

mortalidade dos pequenos negócios seja a concorrência acirrada, a inabilidade para as 

questões relativas às estratégias empresariais e a consequente queda das vendas, é justo 

afirmar que a comunicação pode assumir função importante nesse contexto, visto que além de 

comercializar produtos e serviços diferenciados, e oferecê-los a preços atrativos, é 

imprescindível que, com a disputa pelo cliente cada dia mais acirrada, os pequenos 

empreendedores divulguem seus produtos, para informar aos consumidores sobre sua 

existência e vantagens, assim como para tornar a empresa conhecida. 

 De maneira bem simples, pode-se dizer que divulgação de um produto tem como 

objetivo construir uma imagem favorável na mente dos consumidores atuais e potenciais, e 

que no momento da decisão de compra, quanto mais conhecida for a empresa, maior será sua 

chance de ser a escolhida dentre os concorrentes, o que significa que a comunicação é o 

processo pelo qual é possível colocar a empresa entre as elegíveis para atender às 

necessidades do comprador, que forma sua opinião sobre o produto/ serviço ou constrói sua 

intenção de compra influenciado não apenas por suas experiências ou por referências de 

terceiros, mas também pela atividade de comunicação da empresa. 

 O ambiente gerado pelos impactos da globalização econômica e da reestruturação 

produtiva, em especial a partir dos anos 90, vem mudando de forma acentuada a importância 

que as empresas dispensam à comunicação, que passou a ser compreendida como elemento 

                                            
1 Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas. 
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capaz de agregar valor indispensável para a conquista de competitividade e para lidar com a 

imprevisibilidade causada pelas frequentes mudanças que afetam os mercados (NASSAR, 

2006). 

 Nesse contexto, é perceptível o movimento de utilização da comunicação como um 

fator estratégico de competitividade e de sobrevivência, entre os proprietários de pequenos 

negócios. Na busca por fidelidade, construção de imagem e desenvolvimento de 

relacionamento com seus públicos, os pequenos empreendedores começam a compreender 

que a comunicação pode ser usada como estratégia para assegurar a sinergia e a consistência 

da mensagem que os ajudará a sustentar seus objetivos. 

 Levando-se em consideração a idade do pequeno negócio, a experiência do Serviço 

Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (2011a) mostra que, em geral, o 

empresário que iniciou as suas atividades há menos de um ano está basicamente preocupado 

em obter resultados, ou seja, em produzir e vender, não tendo tempo de estruturar-se 

internamente ou de pensar em outras questões que não estejam diretamente ligadas à gestão 

da empresa. Conforme a empresa “vai dando certo”, entre o segundo e o terceiro ano de vida 

do negócio, surge a necessidade da organização das rotinas administrativas, do 

estabelecimento dos custos, da implantação de controles gerenciais, entre outros. Nessa fase, 

habitualmente, o empresário atenta para a necessidade de investimento em treinamento (para 

si mesmo e para seus funcionários), consultoria organizacional e divulgação, visto que intenta 

continuar crescendo.  

 Apesar de ser possível afirmar que, do ponto de vista técnico, pouco muda em relação 

à gestão da comunicação nos pequenos ou nos grandes negócios, visto que a qualidade da 

comunicação tem que ser boa independentemente do porte da empresa, a pequena empresa 

brasileira apresenta dificuldades na coleta e no uso de informações para auxiliar suas ações de 

comunicação (GOMES; NASSAR, 2001), decorrentes das próprias particularidades dos 

pequenos negócios, como a restrição de recursos financeiros, a estrutura administrativa 

reduzida, a administração não profissional e o imediatismo de resultados, que dificultam a 

implementação de sistemas de comunicação.  
Na I Sondagem Balcão de 1996, o SEBRAE tinha entre seus objetivos 
"identificar algumas variáveis associadas ao problema de financiamento 
enfrentado pelas micro e pequenas empresas". Na pesquisa nacional foram 
entrevistadas 1.463 empresas de pequeno porte [...]. Uma das perguntas da 
Sondagem era sobre a finalidade dos empréstimos obtidos pelas micro e 
pequenas empresas junto a várias fontes. Entre inúmeras respostas, os 
recursos destinados à Comunicação (divulgação e marketing) atingiram o 
índice de apenas 0,3% do capital conseguido. [...] O que nos leva a deduzir 
que o uso da Comunicação de forma elaborada, obedecendo a um 
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planejamento e feito com um mínimo de técnica, dentro das operações das 
micro e pequenas empresas, praticamente não existe. (GOMES; NASSAR, 
2001, p.22 e 23). 

  

Se nessa época de globalização, em que as pessoas estão expostas a uma quantidade 

inimaginável de informações, as mudanças dos mercados e de suas regras obrigam as 

empresas a um constante aprimoramento, como condição para que permaneçam competitivas, 

e os avanços tecnológicos e as possibilidades comunicacionais são fatores que influenciam 

diretamente a atuação e a sobrevivência das empresas, pois facilitam a instalação da 

concorrência, será que as pequenas empresas não observam a importância estratégica de 

analisar e planejar sua comunicação, como se farão presentes na mente do consumidor diante 

de tantos outros atrativos? 

 Diante de tantas ofertas, recebidas com tanta facilidade a partir de um sem número de 

ferramentas de comunicação, tradicionais ou não, impressas, virtuais ou de qualquer outra 

natureza, os clientes atuais ou potenciais de um pequeno negócio compreendem que a 

fidelidade não é mais um bom negócio, percebem o grande poder de barganha que têm nas 

mãos e tornam-se cada vez mais exigentes, ao mesmo tempo em que podem confundir-se, ao 

serem expostos a tal número de estímulos. Para Garcia (2006, p.16), "é nesse ponto que a 

comunicação mais específica e estruturada pode alcançar esses consumidores.". 

 Entretanto, para muitos pequenos empresários, os termos comunicação organizacional, 

assessoria de imprensa, comunicação digital, publicidade, propaganda, relações públicas, 

mídias sociais, redes sociais e marketing são confusos e têm limites e relações 

incompreensíveis. Desconhecendo o fato de que cada uma dessas disciplinas e ferramentas 

tem características e aplicações diferentes, ao mesmo tempo em que podem relacionar-se com 

as demais, visando a busca das metas empresariais. Os pequenos empresários tendem a 

tornarem-se incrédulos em relação à utilização de todos esses “instrumentos”, ignorando as 

possibilidades que podem sugerir, crendo que se tratam de ferramentas aplicáveis unicamente 

para empresas de grande porte. Além disso, enfrentam um impasse: com capital escasso ou 

zero, como investir em algo tão caro como comunicação se mal há verba para cobrir os 

gastos? E como conquistar mais clientes e crescer sem divulgação? 

 Para tais empresários, que não têm experiência na área de comunicação e 

desconhecem a fundamentação teórica do campo, os princípios e orientações são inatingíveis, 

ao mesmo tempo em que a prática é urgente.  

 Um agravante para a situação advém do fato de que praticamente toda a literatura 

sobre comunicação é voltada para a aplicação em grandes organizações, todos os casos 
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apresentados durante os cursos de graduação e especialização em comunicação referem-se a 

grandes organizações, e a maior parte dos estudos acadêmicos desenvolvidos no Brasil sobre 

comunicação é voltada para grandes organizações, o que faz com que, mesmo que um 

empresário quisesse se informar a respeito ou um profissional da área tivesse a intenção de 

aprofundar seus conhecimentos para colaborar as estratégias de comunicação de um pequeno 

negócio, encontraria grande dificilmente na busca por material de qualidade para consulta e 

orientação. 

 Por isso, é vital o desenvolvimento de instrumentos práticos voltados especialmente 

para as atividades de comunicação dos pequenos negócios, para que, por meio de ferramentas 

acessíveis, que sejam compreensíveis para qualquer empresário que não seja especialista na 

área, os empreendedores possam realmente usufruir dos benefícios da comunicação para a 

consecução de seus objetivos. 

 Pessoalmente envolvida nas questões dos pequenos negócios, pois é empreendedora 

individual, a autora desta tese obviamente não foi poupada por todas as limitações que 

envolvem este tipo de empresa, e, mesmo sendo pesquisadora e profissional da área de 

comunicação, enfrentou grandes desafios em relação às decisões estratégicas de 

posicionamento e divulgação de sua empresa e seus produtos. 

 Após dedicar significativo tempo para a pesquisa sobre a comunicação para os 

pequenos negócios e não encontrar material suficiente para orientá-la ou dirimir suas dúvidas, 

depois de avaliar possibilidades de baixo custo, optar por usar a internet como espaço 

principal para suas ações de comunicação, desenvolver um planejamento de comunicação 

para atuação de seu pequeno ateliê de artesanato, a "Maria Lembrancinha" (vide página 227 

desta tese), nas mídias e redes sociais, e perceber os bons resultados alcançados, a autora 

compreendeu que: a) a comunicação via internet é uma solução viável e eficiente como 

alternativa de mídia para as ações de comunicação dos pequenos negócios; e b) diante de 

escassas informações sobre como proceder e pouco ou nenhum conhecimento sobre 

comunicação, dificilmente alguém que não tem formação na área conseguiria, sozinho, definir 

um plano de comunicação para seu pequeno negócio. 

 Motivada pelas consequências favoráveis de sua experiência bem sucedida na 

divulgação institucional de seu ateliê “Maria Lembrancinha" e há muito desejosa de encontrar 

uma forma de utilizar o resultado desta tese para contribuir de maneira prática para o 

crescimento do país e o desenvolvimento da sociedade, a autora deste trabalho tomou a 

decisão de estudar com mais profundidade o assunto, aprimorar a ferramenta de uso pessoal 

que havia criado para traçar as estratégias de atuação on-line de seu negócio e tornar público e 
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disponível os resultados desta pesquisa, como tentativa de aproximar efetivamente a academia 

do mundo que existe do lado de fora dos muros da universidade e transformar, mesmo de que 

timidamente, a realidade social de uma parcela da população brasileira. 

 Considerando, portanto, a imensa importância dos pequenos negócios para a economia 

e sociedade brasileira, a relevância da comunicação para o crescimento e sustentação destes 

negócios, e a escassez de pesquisas relevantes que avaliem a relação dos pequenos negócios 

com a comunicação, a pesquisa que se desenvolve é justificada não apenas por intentar 

contribuir teoricamente para o campo de estudos da comunicação organizacional e dos 

pequenos negócios, mas por vislumbrar a possibilidade de colaboração prática para o dia a dia 

da gestão dos pequenos negócios. 

 

 

Metodologia 

Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa interdisciplinar aplicada de 

caráter exploratório que demandou a utilização de mais de uma técnica de pesquisa, com 

vistas a cumprir o objetivo de aprofundar a compreensão acerca do tema proposto, sendo que 

de forma alguma tem como proposta final a generalização dos resultados, mas antes, objetiva, 

por meio da descrição dos fatos e de sua interpretação, contribuir para a discussão dos 

problemas e gerar conhecimento sobre um tema pouco explorado. 

Por pesquisa aplicada compreende-se a investigação efetuada para que seus resultados 

possam ser aplicados na solução eminente de problemas concretos, de modo que o 

conhecimento produzido possa transformar uma realidade (ABRAMO, 1990). 

Segundo Castro (2006, p.60), poderiam ser rotuladas como aplicadas todas as 

pesquisas que "respondessem diretamente às indagações dos que estão envolvidos na 

formulação de política, planejamento ou coisas do mesmo teor [...]" e fornecessem 

"informações imediatamente utilizáveis". 

A pesquisa exploratória, por sua vez, de acordo com Parasuraman (2006), tem como 

algumas de suas características mais destacáveis seu objetivo de gerar novos conhecimentos 

sobre determinado fato, a possibilidade subjetiva de seleção de uma amostra, que é 

comumente pequena, e a maneira informal com que se realiza a análise dos dados. 

Segundo Boyd e Westfall (1982, p. 66), existem três linhas nas pesquisas 

exploratórias: “a) estudo de fontes de informação secundárias, b) investigação de indivíduos 

que podem ter informações sobre o assunto e c) análise de casos selecionados”, sendo que, 
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neste caso, optou-se pela combinação das duas primeiras, com maior ênfase na investigação 

de indivíduos. 

Gil (2008, p. 45) afirma que as pesquisas exploratórias “são desenvolvidas com o 

objetivo de proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado fato”, 

portanto, levando-se em conta que há, sobre o tema pesquisado, pouquíssima literatura, pelo 

menos sob o ponto de vista da ótica abordada nesta tese, a pesquisa exploratória apresentou-se 

como a forma metodológica mais adequada, pois, conforme aponta Vergara (2011), além de 

aceitar a possibilidade de estudos posteriores e sugerir sempre novas discussões sobre os 

fenômenos, “a investigação exploratória é realizada em área na qual há pouco conhecimento 

acumulado e sistematizado” (VERGARA, 2011, p.47). 

Para desenvolver o quadro teórico que sustenta a discussão, a primeira fase 

caracterizou-se por uma pesquisa bibliográfica e documental, desenvolvida a partir da 

compilação de informações provenientes de livros teóricos; artigos publicados em periódicos 

acadêmicos; teses de doutorado; publicações técnicas do setor; documentos e estatísticas 

oficiais de órgãos públicos, instituições governamentais e outros organismos e institutos de 

pesquisa e apoio; sites específicos sobre os temas que dão sustentação à pesquisa, a saber, 

pequenos negócios, empreendedorismo, comunicação organizacional, comunicação digital, 

mídias e redes sociais digitais. 

Beuren (2006) defende que a utilização da pesquisa documental é destacada no 

momento em que é possível organizar informações que se encontram dispersas, conferindo-

lhe uma nova importância como fonte de consulta.  Gil (2008) destaca que enquanto a 

pesquisa bibliográfica utiliza-se fundamentalmente de contribuições de diversos autores sobre 

determinado tema, a pesquisa documental baseia-se em materiais que não receberam um 

tratamento analítico ou que podem ainda ser reelaborados de acordo com os objetivos da 

pesquisa, motivo pelo qual são, muitas vezes, complementares. 

Após contato com o referencial teórico, e de posse de subsídios para dar andamento ao 

trabalho, a segunda etapa da pesquisa caracteriza-se por um esforço particular da autora desta 

tese no sentido de aperfeiçoar a ferramenta de uso pessoal que havia criado para traçar as 

estratégias de atuação on-line de seu negócio, utilizando as informações recolhidas durante a 

pesquisa bibliográfica e documental como fundamentação teórica para o desenvolvimento do 

"Modelo de Aplicação Prática para Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias e 

Redes Sociais Digitais", proposto pela autora na forma de um questionário composto por 

perguntas abertas e perguntas fechadas de múltipla escolha. 
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Um questionário, segundo Abramo (1990), é uma técnica que implica em estímulos 

verbais colocados pelo pesquisador e respostas verbais oferecidas pelo respondente, e no 

fundo, segundo, Parasuraman (2006), é tão somente um conjunto de questões, elaborado para 

gerar os dados necessários para se verificar se os objetivos de um projeto foram atingidos.  

Como para a construção de questionários não existe uma metodologia padrão, Aaker, 

Kumar e Day (2007), indicam que o bom senso e a experiência do pesquisador são 

fundamentais para a formulação das perguntas, e orientam a: planejar o que vai ser 

mensurado; formular as perguntas de maneira a obter as informações necessárias; avaliar cada 

uma das questões em termos de sua facilidade de compreensão, conhecimentos exigidos e 

disposição dos respondentes; e dispor as questões em uma ordem adequada. 

Dessa forma, durante o processo de construção do modelo, atentou-se para: a 

verificação do que, na ferramenta inicial (de uso pessoal da autora), seria ou não pertinente 

para outros empreendedores; a análise da necessidade de acrescentar mais informações e 

questionamentos; a preocupação em produzir material que fosse compreensível para 

quaisquer respondentes, independente do grau de escolaridade do indivíduo e do nível de 

amadurecimento do negócio. Assim, ao longo da redação das questões que fazem parte do 

questionário, foram tomados os devidos cuidados para garantir que fosse utilizada uma 

linguagem clara, acessível e de fácil entendimento, com o mínimo possível de termos técnicos 

e o máximo possível de conceitos e explicações minuciosas. 

A opção de utilizar, no questionário, perguntas abertas e perguntas fechadas, deu-se 

em função da intenção de aproveitar a vantagem que as primeira têm de proporcionar 

comentários, explicações e esclarecimentos significativos para a interpretação e a análise 

final, ao mesmo tempo em que se tinha a intenção de aproveitar a facilidade e a rapidez no ato 

de responder proporcionadas pelas perguntas fechadas (MATTAR, 2007). 

Em relação à sequência de perguntas, procuramos, conforme sugestão de 

Mattar(2007), ordená-las de maneira a utilizar temas e perguntas gerais no inicio do 

questionário, deixando as perguntas específicas para adiante, como forma de dar foco gradual 

às respostas. Também intentamos construir uma sequência lógica de perguntas, assim como 

evitar mudanças repentinas de tema e evitar voltar diversas vezes a um mesmo assunto.  

 Assim, as perguntas foram agrupadas em três grandes blocos temáticos, que por sua 

vez foram subdivididos em função do assunto específico tratado, de maneira que as perguntas 

pudessem ser ordenadas logicamente, a saber: 

 

a) Fase I - Diagnóstico do Negócio 
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. Sobre a Empresa e suas Atividades 

. Sobre os Consumidores da Empresa 

. Sobre o Mercado e a Concorrência da Empresa 

. Sobre a Comunicação da Empresa - Geral 

. Sobre a Comunicação da Empresa - Site 

. Sobre a Comunicação da Empresa - Blog 

. Sobre a Comunicação da Empresa - Facebook 

. Sobre a Comunicação da Empresa - Twitter 

. Sobre a Comunicação da Empresa - Youtube 

. Sobre a Comunicação da Empresa - Instagram 

. Sobre a Comunicação da Empresa - Pinterest 

. Sobre a Comunicação da Empresa - Outros 

 

b) Fase II - Estratégia de Atuação On-line 

. Definição dos Objetivos de Comunicação em Mídias e Redes Sociais Digitais 

. Análise do Público-Alvo da Comunicação em Mídias e Redes Sociais Digitais 

. Avaliação da Atuação dos Concorrentes em Mídias e Redes Sociais Digitais 

. Seleção das Mídias e Redes Sociais Digitais nas quais Atuar 

. Delimitação do Universo de Conteúdo para Comunicação em Mídias e Redes Sociais Digitais 

. Definição de Fontes de Conteúdo para Comunicação em Mídias e Redes Sociais Digitais 

. Descrição de Editoriais de Conteúdo para Comunicação em Mídias e Redes Sociais Digitais 

. Determinação de Rotina Operacional para Comunicação em Mídias e Redes Sociais Digitais 

 

c) Fase III - Acompanhamento da Atuação da Empresa e da Concorrência nas Mídias e Redes 

Sociais Digitais 

. Objetivos de Monitoramento 

. Definição de Palavras-Chave e Coleta de Informações 

. Classificação das Informações Coletadas 

. Identificação de Métricas 

. Avaliação dos Resultados 

 

Uma vez que há a intenção de que o "Modelo de Aplicação Prática para 

Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias e Redes Sociais Digitais" seja 

autoexplicativo, incluímos um texto de introdução com explicações, detalhamento conceitual 
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e instruções de preenchimento no início de cada fase (e eventualmente, quando julgamos 

necessário, em algumas de suas subdivisões), assim como produzimos alguns documentos de 

apoio para dar suporte aos respondentes, quais sejam: 

a) documentos de apoio ao preenchimento da Fase II 

. Características Gerais das Diversas Mídias e Redes Sociais Digitais 

. Sugestão de Fontes para Conteúdo 

. Maria Lembrancinha - Conteúdo para Comunicação em Mídias e Redes Sociais Digitais 

b) documento de apoio ao preenchimento da Fase III 

. Ferramentas de Monitoramento e Avaliação de Métricas 

Finalizado o modelo, fez-se necessário testar sua aplicabilidade e eficiência, como 

forma de verificar se a ferramenta realmente teria utilidade para os pequenos negócios e se 

poderia corresponder às expectativas dos empresários por uma metodologia que colaborasse 

de maneira prática com suas atividades cotidianas. 

Para tanto, a terceira parte deste trabalho compreende a realização de coleta de dados 

qualitativos, cuja aplicação justifica-se no caso desta tese porque a metodologia qualitativa, 

conforme afirma Van Maanen (1979, p.520), utiliza-se de “técnicas interpretativas que 

procuram descrever, decodificar, traduzir e, por outro lado, chegar a uma conclusão sobre o 

significado, não a frequência, de certos fenômenos do mundo social”, e, de acordo com 

Connoly (1999), consegue dar conta de registrar os fatores impeditivos que resultam de 

diferentes situações que ocorrem durante a investigação.  

Considerando o entendimento de que a metodologia qualitativa seria a mais adequada 

ao objetivo que esta fase do estudo se propõe a examinar, visto que é capaz de "descrever a 

complexidade de determinado problema e analisar a interação de certas variáveis" 

(RICHARDSON, 2008, p.39), realizamos a pesquisa qualitativa em dois momentos, conforme 

descrição a seguir. 

 

I. Aplicação do "Modelo de Aplicação Prática para Posicionamento de Pequenos Negócios 

nas Mídias e Redes Sociais Digitais" 

 Determinamos uma amostra de caráter não probabilístico por conveniência - o que 

significa dizer que a seleção dos elementos da população para compor a amostra foi efetuada 

a cargo do julgamento e a partir de critérios subjetivos do pesquisador, que seleciona os 

indivíduos a que tem acesso, admitindo que esses possam representar um universo 

(ARIBONI; PERITO, 2004; GIL, 2008; MATTAR, 2007) - que incluiu três empresas que se 

caracterizam como pequeno negócio, a saber, Melissa Setubal Coach de Saúde Integrativa, 
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empreendedora individual; G2 Instrumentos Musicais, microempresa; e Carol Melo Doces, 

pequena empresa; todos situados na cidade de São Paulo/ SP e atuantes em pelo menos uma 

das principais mídias e redes sociais digitais da atualidade (vide anexos 3, 4 e 5). 

 Após uma conversa inicial presencial para apresentação da pesquisa, ocorrida no mês 

de julho de 2013, e tendo aceitado testar o modelo, os empresários concordaram em preencher 

todo o questionário e, em consequência, traçar um planejamento para definir a presença de 

suas respectivas empresas na internet, o qual deveria ser aplicado e utilizado durante um 

período de três meses. 

 A seguir, cada uma das empresas recebeu, por meio eletrônico, um arquivo contendo o 

"Modelo de Aplicação Prática para Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias e 

Redes Sociais Digitais" completo e os respectivos documentos de apoio para o preenchimento 

dos formulários de cada fase, e comprometeu-se, na ocasião, a responder todas as questões até 

o final do mês de setembro de 2013, para que passasse à aplicação da estratégia de atuação 

on-line, definida durante o preenchimento do formulário, desde o início do mês de outubro de 

2013 e até o final do mês de dezembro de 2013.  

 

II. Avaliação do "Modelo de Aplicação Prática para Posicionamento de Pequenos Negócios 

nas Mídias e Redes Sociais Digitais" 

 Tendo completado o formulário, os empresários o devolveram à autora desta tese, que, 

para fins de avaliação dos reais obstáculos que se apresentam para o correto preenchimento do 

modelo, analisou a ferramenta a partir da interpretação das respostas dos empresários, 

julgando, por exemplo, que questões não respondidas, respondidas de maneira incompleta ou 

incorreta poderiam denotar falta de compreensão a respeito do objetivo da pergunta, má 

formulação no texto da indagação, ausência de informações para a resposta, desconhecimento 

do tema a que se referia a pergunta, falta de tempo para dedicação ao preenchimento das 

questões, percepção de que o esforço aplicado na tarefa não traria benefícios para o negócio 

ou mesmo desinteresse. 

 Para tanto, procedemos a uma apreciação minuciosa do material de acordo com o 

método de leitura “flutuante”, que como defende Bardin (2011), consiste em estabelecer 

contato com os documentos, conhecer-lhes a fundo, entender-lhes bem o texto e destacar 

temas relevantes à investigação. 

A seguir, buscamos encontrar padrões que possam indicar similaridades nas respostas, 

em termos de formas de pensar, padrões de comportamento, acontecimentos ou palavras, com 

vistas a descobrir aspectos relevantes e iniciar a classificação das respostas em categorias. 
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Ressaltamos que o processo de conceituação de categorias é uma atividade criativa do 

pesquisador, que, a partir de seus conhecimentos científicos, sua experiência profissional e 

bagagem pessoal, procura defini-las de forma que melhor lhe parecem representar o 

fenômeno, usando sua sensibilidade teórica para dar significado aos dados (GLASER, 1978; 

LOCKE, 2001). 

Para Bardin (2011), a categorização é a parte do processo de análise de resultados em 

que os dados tomam sentido, visto que são agrupados, destacados e rotulados, e tem como 

principal objetivo representar, de maneira simplificada, os dados brutos, situação que fez com 

que esta etapa tenha se tornado eixo importante da pesquisa, pois foi a partir dela que 

começaram a emergir as explicações e o entendimento do fenômeno. 

 Definidas as categorias de análise e fracionado o conteúdo, procedemos à análise dos 

resultados, que são devidamente apresentados no item "4.1. Apresentação e Discussão dos 

Dados Coletados" do Capítulo IV desta tese. 

 Além do criterioso exame acerca da funcionalidade do modelo realizado pela autora 

deste trabalho, intentamos averiguar a pertinência e a aplicabilidade da ferramenta sob o 

ponto de vista dos respondentes. 

 Assim, após três meses utilizando a rotina operacional para comunicação on-line 

definida pelas próprias empresas na fase de preenchimento do "Modelo de Aplicação Prática 

para Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias e Redes Sociais Digitais", os 

empresários receberam por e-mail o "Roteiro para Avaliação do Modelo de Aplicação Prática 

para Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias e Redes Sociais Digitais" (anexo 1) e 

foram solicitados a preencher o questionário de treze perguntas abertas como forma de 

explicitar suas impressões em relação ao nível de compreensão das perguntas, ao grau de 

dificuldade para o preenchimento do modelo, à clareza das perguntas, à importância da 

ferramenta, à validade do preenchimento dos formulários, aos resultados obtidos a partir do 

uso da estratégia definida e às vantagens e desvantagens do modelo. 

O objetivo desta avaliação assenta-se na necessidade de verificar se realmente o 

modelo desenvolvido nesta tese tem validade como instrumento de colaboração para as 

estratégias de comunicação e divulgação dos empreendedores individuais, micro e pequenos 

empresários, se é inteligível, coerente e traz algum resultado prático para os negócios. 

As atividades de análise dos resultados da investigação concentraram-se no mês de 

janeiro de 2014.  

 Como não existem fórmulas que assegurem o fiel tratamento desses dados não 

numéricos, Demo (2000, p.153) orienta que, para a avaliação dos resultados dos questionários 
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abertos "é mister categorizar o material, ou seja, formalizar, mas tendo conteúdo mais 

dinâmico, subjetivo, dialético na mão, podemos formalizar com maior flexibilidade". 

Primeiramente, realizamos atenta leitura dos questionários respondidos, como forma 

de verificar a clareza das respostas e a necessidade eventual de complementação de algum 

dado. Segundo Mattar (2007), o processo de verificação consiste em avaliar se todas as 

questões foram respondidas, se as respostas estão legivelmente redigidas, se o texto é 

compreensível, se o respondente seguiu corretamente as instruções de preenchimento, e se 

existe coerência nas respostas.  

 No momento seguinte, assim como ocorre durante a análise dos modelos preenchidos 

pelos empresários, realizamos a determinação de definição de categorias de análise, a 

distribuição do conteúdo sob as diversas categorias e a avaliação dos dados, apresentados no 

item "4.1. Apresentação dos Dados Coletados e Avaliação do Modelo" do Capítulo IV desta 

tese. 

 Faz-se necessário informar que, além do "Roteiro para Avaliação do Modelo de 

Aplicação Prática para Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias e Redes Sociais 

Digitais", foi produzido outro instrumentos para coleta das informações sobre a pertinência e 

a aplicabilidade do modelo sob o ponto de vista dos empresários que o utilizaram, de caráter 

quantitativo, intitulado "Formulário de Anotações para o Início e o Fim do Período de 

Utilização do Modelo de Aplicação Prática para Posicionamento de Pequenos Negócios nas 

Mídias e Redes Sociais Digitais" (anexo 2). 

 Tal formulário foi desenvolvido para que os participantes do estudo pudessem 

registrar a evolução estatística de suas páginas e perfis durante o período de aplicação da 

estratégia de comunicação determinada a partir do modelo e foi enviado para os empresários 

no final do mês de setembro de 2014, logo após da entrega do modelo preenchido por eles. O 

documento pressupunha a anotação dos números de curtidas, visitas à página, 

compartilhamentos, menções, comentários e seguidores, dentre outros, tanto no início do mês 

de outubro de 2013, período combinado para início do uso da rotina operacional para 

comunicação on-line, quanto no final do mês de dezembro de 2013, período acordado para o 

fim do intervalo-teste de uso das estratégias definidas a partir do modelo, tendo como 

principal objetivo verificar se o uso do modelo seria capaz de surtir efeito prático e 

mensurável nas ações de comunicação das empresas. 

 Porém, não foi possível realizar o levantamento quantitativo que se esperava, em 

virtude de dificuldades enfrentadas pelos empreendedores, a saber: um os participantes da 

pesquisa teve problemas com o computador e perdeu todos os arquivos salvos no disco rígido, 
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incluindo-se as anotações do início do período de uso da rotina operacional para comunicação 

on-line, o que significa que, não tendo conseguido recuperar os números de suas páginas e 

perfis antes do uso das estratégias definidas com o uso do modelo, não haveria como fazer 

uma análise comparativa das estatísticas; outro respondente passou por problemas pessoais no 

período entre setembro de 2014 e novembro de 2014, precisou viajar para fora do país, onde 

ficou durante quase dois meses e, em meio às tarefas com as quais se deparou quando 

retornou, não conseguiu encontrar tempo para realizar a tarefa; o último integrante do estudo, 

apesar de ter realizado as devidas anotações, em função de demissão de funcionários e 

reestruturação de equipe somente conseguiu colocar em prática a rotina operacional para 

comunicação on-line aproximadamente 35 dias antes da data estipulada para o término no 

período de teste, o que resultou em números pouco ou nada expressivos para efeitos de 

análise. 

 Assim, a despeito de apresentar-se o "Formulário de Anotações para o Início e o Fim 

do Período de Utilização do Modelo de Aplicação Prática para Posicionamento de Pequenos 

Negócios nas Mídias e Redes Sociais Digitais" nos anexos deste estudo, como forma de 

ilustrar o esforço investido na construção deste instrumento de análise e de eventualmente 

contribuir para trabalhos futuros similares, esta etapa da pesquisa foi desconsiderada, o que 

por si só gera indícios para as conclusões finais desta tese. 

 

 

Estrutura da Tese 

 Esta tese está estruturada na forma de quatro capítulos, elaborados conforme a 

descrição que se segue. 

 O primeiro capítulo traz extensa revisão teórica sobre os pequenos negócios em que 

são detalhados os conceitos e as origens do empreendedorismo no mundo dos negócios e as 

principais características percebidas nos indivíduos considerados empreendedores. Além 

disso, abordamos, em relação ao contexto brasileiro atual, os critérios atuais para a 

classificação dos pequenos negócios, os tipos de empresas que constituem este grupo - a 

saber, empreendedores individuais, microempresas e pequenas empresas -, a importância dos 

pequenos negócios para a realidade socioeconômica do país e as principais dificuldades 

encontradas pelos empreendedores para a sobrevivência dos pequenos negócios. 

 No segundo capítulo, realizamos uma revisão de conceitos acerca da comunicação 

organizacional, discutindo a evolução de sua aplicação no ambiente corporativo e seu caráter 

estratégico. Também avaliamos as modernas concepções que envolvem a comunicação 
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digital, incluindo-se as mídias e as redes sociais digitais como tema de análise, assim como 

investigamos questões específicas sobre os processos de comunicação nos ambiente dos 

pequenos negócios. 

 O terceiro capítulo é dedicado à apresentação do "Modelo de Aplicação Prática para 

Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias e Redes Sociais Digitais", desenvolvido e 

proposto como contribuição acadêmica para os estudos sobre a comunicação voltada para os 

pequenos negócios e como contribuição prática para os empresários que desejam melhorar a 

qualidade de sua relação com os consumidores e o posicionamento de suas empresas. 

 No último capítulo, discorremos a respeito e detalhamos os resultados da pesquisa de 

campo realizada com a participação de três empresas, as quais testaram o "Modelo de 

Aplicação Prática para Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias e Redes Sociais 

Digitais", utilizando-o por determinado período de tempo e, em seguida, avaliando não só os 

resultados alcançados a partir da adoção do modelo como ferramenta de comunicação, mas 

também alisando o próprio modelo em termos de grau de dificuldade no preenchimento, nível 

de compreensão das perguntas apresentadas e real contribuição para os pequenos negócios. 

 Por fim, apresentamos as principais conclusões da pesquisa, seguida das referências e 

dos anexos, que completam esta tese de doutorado.  
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CAPÍTULO I. OS PEQUENOS NEGÓCIOS 

 

 No início da década de 1980, alguns estudiosos e pesquisadores da área de 

administração e negócios (ESCRIVÃO FILHO, 2006) afirmavam que as empresas de 

tamanho considerado pequeno, ou as que tinham porte menor ainda, tendiam a desaparecer do 

mercado, devido, principalmente, ao alto nível de burocratização dos sistemas sociais, ao 

caráter de extrema complexidade que o prognóstico da evolução da economia mundial vinha 

apresentando e ao crescimento contínuo das grandes empresas nacionais e multinacionais, dos 

grandes conglomerados e das fusões e aquisições, que vinham criando negócios de tamanhos 

até então inimagináveis. 

 Contrariando todas as expectativas, o avanço tecnológico e a quebra de barreiras entre 

os países e a nova ordem mundial permitiram que produtos pudessem ser fabricados em 

qualquer lugar do mundo, comercializados por estabelecimentos localizados em diferentes 

partes do planeta, e vendidos a consumidores geograficamente distribuídos por todo o globo. 

As mudanças socioeconômicas mundiais do final dos anos 1980 tomaram outros rumos, o que 

transformou drasticamente a estrutura de concorrência dos mercados, aumentando 

significativamente a competitividade e obrigando as organizações a reavaliar e ajustar 

processos, estruturas, formas de comercialização, relacionamento, gestão e muitos outros 

paradigmas até então pouco mutáveis ou confortavelmente estanques. 

 As menores empresas, por possuírem características muito singulares em razão das 

especificidades de estrutura e natureza, conseguiram encontrar, no emaranhado de grandes 

negócios e das transações vultosas, lacunas comerciais não preenchidas e nichos de mercado 

não atendidos, o que favoreceu suas estratégias, marcou expressivamente seu crescimento e 

fez com que a década de 1990 fosse marcada como um período de reemergência dos pequenos 

negócios (ESCRIVÃO FILHO, 2006). 

 Avaliando o cenário à época, Naisbitt (1999, p.48) afirmou: 
quanto mais cresce a economia mundial, mais poderosos ficam seus 
protagonistas menores, e grandes organizações estão se fragmentando para 
tornarem-se confederações de pequenas empresas. A economia global está 
crescendo enquanto o tamanho das partes está encolhendo. No futuro, será 
cada vez mais difícil para as grandes empresas competirem com empresas 
menores, porque a cooperação e a competição tornaram-se o yin e o yang do 
mercado global. A remoção de barreiras comerciais abriu caminho para as 
pequenas empresas e está tornando as unidades de negócios cada vez 
menores e mais ágeis. 
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 Nesse sentido, questões relativas à atividade empreendedora de um país, representada 

pelo número de pessoas da população adulta envolvida na criação de novos negócios, e 

questões relacionadas ao empreendedorismo e aos empreendedores têm ganhado, a cada ano, 

papel de maior destaque no processo de desenvolvimento econômico mundial.  

 Os conceitos de empreendedor e de empreendedorismo, tidos como duas faces de uma 

mesma moeda, entrelaçam-se e confundem-se, pois, em última instância, os empreendedores 

são a base do processo de empreendedorismo. Tal processo é considerado por Holcombe 

(2007) o principal responsável pelo progresso - na medida em que se reflete em aumento do 

consumo, acesso a melhores bens, serviços e condições de trabalho, e maior expectativa de 

vida das pessoas -, que por sua vez, encoraja o surgimento de novos empreendedores. 

 Gartner e Carter (2005) defendem, como característica essencial do 

empreendedorismo, a realização de atividade de criação de uma empresa, processo que 

envolve, por meio da interação entre pessoas, a coordenação e o estabelecimento de rotinas, 

estruturas e sistemas, os quais devem ser continuamente completados e renovados. Segundo 

Glancey e MacQiad (2000), a criação de empresas está associada ao conceito de fundação de 

unidades empresariais e produtos, a partir de métodos inovadores, para a geração de lucro e 

para a conquista de mercados, assim com também está intimamente ligada ao conceito de 

empreendedor. 

 Chiavenato (2008, p.109) comenta a importância da informação, atualmente 

disponível em igual medida para todos os atores da economia mundial, e ressalta o papel 

fundamental da agilidade na tomada de decisões estratégicas, característica própria dos 

pequenos negócios: 
em um mundo em crescente mudança e transformação, repleto de 
contingências, coações, ameaças e oportunidades, em que a competitividade 
é a mola mestra dos negócios, em que todos têm acesso imediato à 
informação, o sucesso é das empresas ágeis e capazes de transformar a 
informação em oportunidades de produtos/serviços no mais curto prazo. 

 
 Ainda segundo Chiavenato (2008, p.87), para que sejam capazes de entregar produtos 

e/ou serviços que ofereçam qualidade comprovada e preços competitivos em relação aos 

preços praticados pelos concorrentes, as empresas necessitam, fundamentalmente, "conhecer 

as necessidades dos clientes, monitorar os concorrentes, rever constantemente os processos do 

negócio, atualizar as tecnologias utilizadas e, sobretudo, repensar constantemente a missão da 

empresa", o que, na prática, é sobremaneira complicado para as organizações maiores e mais 

engessadas do que para as empresas de pequeno porte, motivo pelo qual os pequenos negócios 

destacam-se e passam, a serem reconhecidos como parceiros eficientes e eficazes das grandes 
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organizações em diversos momentos de seu processo produtivo, garantindo aos 

empreendimentos menos adaptáveis a flexibilidade que lhes é vital para a sobrevivência no 

contexto globalizado. 

 Assim, afora o que representam para a economia e a sociedade, em termos de 

produtividade e geração de empregos e de renda, na medida em que passam a constituir 

presença marcante nas diferentes cadeias produtivas, das diferentes indústrias, na forma de 

fornecedores terceirizados e quarteirizados de grandes empreendimentos produtores de bens 

intermediários e finais, além de atuar como fornecedores de pequenos lotes em nichos de 

mercado ou em mercados especializados, "os pequenos negócios assumem ainda o papel 

imprescindível de garantir que as grandes organizações assegurem fatores de competitividade 

à sua atuação" (ALVIM, 1998, p.31). 

Neste capítulo conceituamos os chamados pequenos negócios, discorremos a respeito 

das características de cada um dos tipos de empreendimento considerados como pequeno 

negócio e comentamos suas principais contribuições para a sociedade brasileira, partindo de 

uma discussão preliminar sobre o conceito de empreendedorismo, as características dos 

empreendedores e o cenário da atividade empreendedora no Brasil. 

 

 

1.1. Notas sobre Empreendedorismo e Empreendedores 

 

 Um país, para que seja bem sucedido economicamente e próspero, depende, entre 

outros aspectos, de uma economia competitiva e inovadora, capaz de gerar riquezas, 

oportunidades, empregos e bem-estar para seus cidadãos. Segundo Porter (1993), tais 

características são a resultante de um processo complexo denominado empreendedorismo, que 

se alicerça, em grande parte, na capacidade das empresas de produzir bens e serviços com a 

máxima eficiência, de implementar inovações com frequência e de crescer e melhorar 

continuamente. 

 O empreendedorismo pode ajudar os países no enfrentamento de questões econômicas, 

sociais e ambientais na medida em que pode colaborar para a redução da pobreza, para a 

melhoria do padrão de vida e de renda dos empreendedores, para a geração de empregos e o 

bem-estar dos trabalhadores, assim como estimular a produtividade, a competitividade e a 

inovação, que por si só constitui fator crítico para o crescimento econômico das nações, pois 

estimula os avanços tecnológicos, propicia o aumento da concorrência e gera oportunidades 
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para a diversificação e a modernização (BAUMOL, LITAN e SCHRAMM, 2007; 

HOLCOMBE, 2007; SHANE, 2008; PARKER, 2009). 

 Nesse sentido, Global Entrepreneurship Monitor (2012, p.8) apresenta: 
Quando indivíduos são capazes de reconhecer as oportunidades de negócios 
no ambiente em que atuam e de perceber que possuem capacidade para 
explorá-las, toda a sociedade é beneficiada, seja com o aumento da criação 
de ocupações, seja com o aumento da riqueza do país e sua distribuição. 

 
 Em virtude da relevância que a geração de novos negócios apresenta, tanto para as 

economias mais estáveis dos países ricos quanto para o desenvolvimento econômico dos 

países emergentes, a criação de empresas é considerada, por muitos especialistas (SHANE, 

2008; PARKER, 2009), uma importante dimensão do empreendedorismo, que, para se 

desenvolver, requer, além de um ambiente de negócios altamente estimulante, a presença de 

indivíduos empreendedores que sejam dinâmicos e criativos no desenvolvimento de produtos, 

serviços e processos inovadores. 
O papel do empreendedorismo e dos pequenos negócios tem evoluído 
consideravelmente desde a Segunda Guerra Mundial. O que era considerado 
o ralo necessário na economia ocidental transformou-se no principal 
instrumento estratégico para a competitividade no mercado global. Assim 
como é importante entender como gerenciar uma firma empreendedora, tem 
se tornado, pelo menos tão importante quanto, entender como atingir uma 
sociedade empreendedora. Isso enfatiza o empreendedorismo das pequenas 
empresas como o motor da eficiência dinâmica, o que pode parecer 
surpreendente depois de décadas olhando as grandes corporações como o 
motor do crescimento e desenvolvimento, o que não é tão novo. Antes de o 
país ter meio século de existência, Alexis de Tocqueville, em 1835, relatou, 
"o que me surpreende nos Estados Unidos não é tanto a maravilhosa 
grandiosidade de alguns feitos, mas sim a inúmera multiplicidade dos 
pequenos" (ACS; AUDRESTSCH, 2001, p.26-27). 

 

 Atualmente, a atenção dispensada às questões ligadas ao empreendedorismo justifica-

se por sua contribuição para o desenvolvimento político-econômico das sociedades, uma vez 

que, além de funcionar como uma espécie de fator de equilíbrio da estrutura empresarial 

configura-se uma importante fonte de receita e produção de bens (DOLABELA, 2008a). 

 A diminuição contínua da oferta de novas oportunidades de emprego, a extinção de 

postos de trabalho formais e a necessidade das empresas de enxugar seus quadros de pessoal, 

realidade que dificulta e recolocação de profissionais e aumenta o desemprego em nível 

global, são consequências diretas tanto das pressões modernas por produtividade e redução de 

custos quanto dos avanços tecnológicos que geram otimização de recursos e processos, o que, 

por sua vez, cria um cenário mais do que propício ao desenvolvimento e ao incremento do 

empreendedorismo. 
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 De acordo com T. M. Oliveira (2008, p.57), o empreendedorismo é uma das 

alternativas à redução da necessidade de mão de obra - que pode ser fruto da adoção de novas 

tecnologias de produção, as quais exigem que a atividade seja realizada por uma máquina -, 

na medida em que a criação de pequenos negócios tem despontado como uma alternativa 

viável de "renda e sobrevivência a uma grande massa de trabalhadores afetada pelo 

decréscimo nos postos de trabalho", alternativa essa que ainda colabora para o aquecimento 

dos mais diversos setores produtivos de pequenas e grandes economias, em diferentes estágios 

de desenvolvimento. 

 O aquecimento nas economias, impulsionado pelo empreendedorismo, ocorre de 

maneira cíclica, formando um verdadeiro círculo virtuoso, uma vez que, na medida em que a 

atividade empreendedora gera oportunidades de trabalho, colabora para a criação de novos 

mercados, incrementa a renda per capita e favorece a emergência de tecnologias, também se 

beneficiam do processo as grandes empresas, que por sua vez, são responsáveis por satisfazer 

a demanda incremental gerada pelo crescimento dos mercados, contribuindo assim para o 

desenvolvimento macro da economia. Na medida em que a indústria cresce em virtude da 

necessidade de aumento de produção, ocorre um novo movimento de contratação de 

funcionários, o que, apesar de reduzir o percentual de criação de novas empresas num 

primeiro momento, novamente, impulsiona o empreendedorismo, pois com o incremento da 

renda, o ambiente econômico se desenvolve, novas oportunidades aparecem e cresce o 

número de pessoas com recursos disponíveis para investir em seus próprios negócios. 

 Ressaltamos que diferentes níveis de desenvolvimento social e econômico podem 

determinar, por consequência, diferentes graus de atratividade para os ambientes em que a 

decisão empreendedora é tomada, assim como podem determinar o tipo e a quantidade de 

empreendedores de um determinado local, o que impacta, portanto, diretamente no nível de 

competitividade e produtividade da região ou país. Nos países em desenvolvimento, observa-

se, dentre o total de empreendedores, um número significativo de pessoas que iniciam novos 

negócios muito mais por necessidade (em virtude das altas taxas de desemprego) do que por 

terem vislumbrado uma boa oportunidade. Nesses países, as taxas de mortalidade dos novos 

negócios são consideráveis após o primeiro ano de operação e o índice de despreparo da 

maioria dos empreendedores é alto, o que se justifica porque a ação empreendedora está 

intimamente relacionada à sobrevivência das pessoas que, movidas pela dificuldade de 

reintegração no mercado de trabalho buscam solução na abertura de um negócio próprio, ou 

seja, no autoemprego (CARPINTÉRO; BACIC, 2003). 
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 Para Dornelas (2005), tornar-se empreendedor unicamente por falta de opção, 

desemprego, dificuldade de recolocação no mercado de trabalho ou intenção de aumentar a 

renda não é recomendado. Segundo o pesquisador, os verdadeiros empreendedores são 

aqueles indivíduos que encararam a criação de um novo negócio como a única possibilidade 

para seu crescimento pessoal e realização profissional, e que estão preparados para não se 

frustrarem caso o retorno financeiro leve algum tempo para se concretizar, pois não se 

permitem pensar na possibilidade de desistir de seu sonho ou da oportunidade que 

vislumbraram e na qual acreditam piamente. 

 Shane e Venkataraman (2000) afirmam que a decisão de empreender subentende a 

ação de um indivíduo em especial sobre oportunidades descobertas, o que poderia indicar que 

as características individuais e psicológicas do sujeito da ação empreendedora influenciam a 

decisão de explorar uma oportunidade, o que justificaria o fato de que somente algumas 

pessoas vislumbrem a possibilidade de criação de novos negócios motivada por uma 

determinada realidade e conjunção de fatores específicos. Filion (1999a) reforça tal 

pensamento, afirmando que um novo empreendimento é, na maioria das vezes, controlado por 

seu fundador ou sob sua orientação, o que fatalmente vai impregnar o negócio com as 

características do gestor, fazendo com que a empresa seja quase um reflexo da visão do 

empresário e uma extensão de suas habilidades. 

 Críticas à definição do empreendedorismo como um perfil psicológico individual 

inquietaram alguns estudiosos e os incentivaram a definir o empreendedorismo como um 

comportamento muito mais relacionado à empresa do que ao empreendedor. Covin e Slevin 

(2002), como legítimos representantes da corrente que credita a característica empreendedora 

ao negócio, e não a seu fundador, classificam como empresas empreendedoras os negócios 

que são geridos segundo estilos de gestão considerados empreendedores, incluindo técnicas 

arrojadas de tomada de risco, elevado nível de inovação e ambiente de alta proatividade.  

 A esse respeito, Souza e Lopez Júnior (2010, p.2) defendem que:  
o poder de uma cultura inovadora em uma organização possibilita a 
construção de “uma fonte vital de energia competitiva, bem como uma força 
energizante para todos os que integram a companhia”. Essa força induz os 
atores sociais a buscarem novas oportunidades, assumirem riscos para 
realizarem novos empreendimentos com autonomia para criar, explorar e 
inovar. Essa definição coincide, na visão de vários autores, com a do 
empreendedor, elemento fundamental no processo de inovação. 

 
 Independente de onde resida a característica empreendedora, se no fundador do 

negócio ou na empresa, Schumpeter (1982) defende que o empreendedorismo é a mola mestra 

do desenvolvimento econômico e adverte que, exatamente por essa razão, torna-se 
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fundamental dar atenção não somente à criação de novos empreendimentos, mas também à 

sustentabilidade de tais empreendimentos, motivo pelo qual se deve investir na criação de 

condições para que os novos negócios sobrevivam ao longo do tempo. 

 Nesse sentido, Judice, Cozzi e Mendes (2008) apresentam que não basta, ao 

empreendedor, ter clareza sobre o que gosta e quer fazer. É preciso definir o negócio, assim 

como escolher com cuidado os produtos que a empresa deverá comercializar ou serviços que 

pretende oferecer, compreender como agregar valor ao negócio, definir adequadamente seu 

público-alvo e determinar as características do produto ou serviço de maneira absolutamente 

adequada ao perfil, necessidades e desejos de sua clientela. Para os estudiosos, avaliar com 

cautela os investimentos e o capital necessário para o início do negócio é decisão estratégica 

crítica para o sucesso do empreendimento, que não deve ser financeiramente baseado nas 

economias do empresário ou, o que é muito comum e arriscado, no montante recebido por 

ocasião de rescisão contratual de trabalho e/ou FGTS2. 

 Paiva Júnior, Leão e Melo (2003), por sua vez, indicam que o empreendedor deve 

identificar os fatores críticos de sucesso do negócio; conhecer profundamente os diferenciais 

da empresa e sua capacidade de competitiva; definir uma visão de futuro clara e objetiva para 

o negócio, decidindo em que direção a empresa deve ir e onde pretende chegar; além de estar 

constantemente atento ao ambiente, para conseguir identificar as oportunidades que o 

mercado oferece, como possíveis nichos de mercado e eventuais parcerias estratégicas, e para 

poder perceber as ameaças que podem significar algum tipo de risco para o negócio, como o 

surgimento de novos concorrentes e possíveis quedas na demanda pelo produto ou serviço, 

situações em que necessitará encontrar maneiras de atenuar os riscos e formas de se proteger. 

Os pesquisadores, que entendem a concorrência como uma luta constante pela superioridade e 

pela diferenciação, alertam, ainda, para a necessidade de identificar os concorrentes da 

empresa, averiguar como cada um deles se posiciona no mercado e avaliar seus pontos fortes 

e suas fraquezas. 

 Dornelas (2005) acrescenta que o empreendedor precisa definir metas de desempenho 

de curto, médio e longo prazos, para cada uma das estratégias elaboradas para o negócio, 

como forma de poder avaliar os resultados, monitorar seu sucesso e acalmar a tendência 

imediatista que tanto aflige os empreendedores, que normalmente esperam ter sucesso 

imediato. Ainda em relação à urgência própria dos empreendedores, o pesquisador ressalta 

que é necessário manter a calma para escolher e contratar os colaboradores da empresa, que 

                                            
2 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 
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deverão ser capazes de compreender o projeto e estar dispostos a trabalhar muito ao lado do 

empresário empreendedor. 

 

 

1.1.1. Origens do Empreendedorismo e Fundamentos do Conceito 

 

 Nos tempos contemporâneos, é bastante frequente, e até mesmo corriqueiro, o uso da 

expressão empreendedorismo. Apesar de a atividade de empreender ter tomado grandes 

proporções nas últimas décadas, em virtude das grandes transformações econômicas e sociais 

mundiais, em especial aquelas advindas do processo de globalização, que entre outros 

aspectos, trouxe a redução drástica do emprego formal, esse vocábulo não é recente, e há 

muito é empregado para designar o espírito inovador dos indivíduos e a característica de saber 

identificar oportunidades e conseguir explorá-las adequadamente para fins de lucro. 

 Para Landström (2005), o empreendedorismo é uma atividade das mais antigas que se 

tem conhecimento, e que sempre esteve presente nas relações humanas, situação que o 

estudioso ilustra ao lembrar que os mais antigos mercadores de que se tem conhecimento ao 

longo da história já seriam indivíduos que, de alguma forma, reconheceram uma necessidade 

e criaram, a partir de então, uma oportunidade de negócio. Entretanto, surgimento do 

empreendedorismo, como o entendemos na era contemporânea, está profundamente ligado à 

emergência do capitalismo, razão pela qual será apresentado, a seguir, um breve relato acerca 

das condições econômicas, sociais, políticas e históricas que possibilitaram o fortalecimento 

do fenômeno. 

 Historiadores (FAUSTO, 2003; COSTA E MELLO, 2000; HUBERMAN, 1981; 

PRADO JÚNIOR, 1942) apontam que a intensa crise que assolou o continente europeu no 

século XIV, que culminou com a decadência do sistema feudal e implicou em severas 

transformações de caráter socioeconômico, político e cultural - como a formação da 

burguesia, a centralização do poder e a Era Renascentista -, foi um dos principais fatores que 

contribuíram para o surgimento do capitalismo como novo modo de produção, o que, por sua 

vez, representou um sem número de oportunidades, as quais despertaram o interesse dos 

indivíduos mais atentos e mais dispostos a investir em novos negócios. 

 Segundo Prado Júnior (1942), o comércio na Europa, que até então era realizado 

basicamente por via terrestre, foi largamente impulsionado com o surgimento das novas 

empresas comerciais que, buscavam a expansão de seus negócios por via marítima, 

viabilizando não só a conquista de novos mercados como também o acesso a mercadorias. E é 
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nesse contexto que ocorre a colonização do Brasil, que como é sabido, tinha como objetivo 

primordial o fornecimento de matéria prima para o velho continente. Assim, enquanto a 

Europa tornava-se um terreno fértil para a consolidação do empreendedorismo, o Brasil 

nasceu e viveu, da data de seu descobrimento até a abolição da escravatura, um período de 

quatro séculos de economia baseada no latifúndio, no trabalho escravo e na monocultura volta 

à exportação. 

 Fausto (2003, p.59) comenta que “a concepção definidora da colonização pela grande 

empresa monocultora escravista é um modelo cujo valor consiste em dar as linhas básicas de 

entendimento de um sistema que caracterizou o Brasil na colônia e deixou suas marcas após a 

independência”, referindo-se a características ainda hoje presentes na realidade 

socioeconômica do país como a predominância da propriedade latifundiária como base 

produtiva, o comércio exterior baseado na exportação de monoculturas de baixo valor 

agregado e as reminiscências sociais da escravidão, que geraram uma sociedade 

extremamente desigual e, de certa maneira, ajudam a explicar o contexto pouco propício para 

o desenvolvimento do espírito empreendedor do brasileiro. Em outras palavras, no Brasil, "a 

economia, em suas diversas esferas, foi, quase sempre, negócios de poucos (os grandes 

proprietários), pois os escravos e, posteriormente, os trabalhadores livres e assalariados pouco 

participaram como empreendedores" (PRANDO, 2010, p.3), o que resultou em uma espécie 

de inabilidade para o desenvolvimento das características empreendedoras nos indivíduos, que 

ainda hoje se vê representada nas altas taxas de mortalidade dos pequenos negócios no Brasil 

e na ausência de cadeiras específicas para o tema nas escolas brasileiras. 

 Apesar desse prognóstico pouco animador, Timmons e Spinelli Jr. (2009) afirmam que 

o empreendedorismo é uma revolução silenciosa, que será para os séculos vindouros, muito 

mais impactante do que a revolução industrial para o século 20, em nível global. Dornelas 

(2003) complementa, afirmando que atualmente os empreendedores estão derrubando 

barreiras comerciais e culturais, reduzindo distâncias, impulsionando a globalização, 

inovando conceitos econômicos, sugerindo novas relações de trabalho, definindo novos tipos 

de emprego, quebrando paradigmas e, assim, aumentando a riqueza da sociedade como um 

todo. 

 Deixando de lado o cenário histórico que funciona como pano de fundo para o 

nascimento do empreendedorismo e passando à análise mais aprofundada do conceito, sob o 

ponto de vista acadêmico, Filion (1997,1999a), importante teórico do tema, o define como "a 

área que estuda os empreendedores de maneira geral, examinando suas atividades, avaliando 
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suas características, percebendo seus efeitos sociais e econômicos e discutindo métodos para 

facilitar e viabilizar a atividade empreendedora" (FILION, 1997, p.10).  

 Dolabela (2008b, p.16) complementa afirmando que “o termo empreendedorismo 

(entrepreneurship, em inglês) tem conotação prática, mas também implica atitudes e ideias. 

Significa fazer coisas novas, ou desenvolver maneiras novas e diferentes de fazer as coisas”. 

Além disso, para o pesquisador  ele é “um fenômeno cultural, ou seja, é fruto dos hábitos, 

práticas e valores das pessoas” (DOLABELA, 2008b, p.33), é um termo “utilizado para 

designar os estudos relativos ao empreendedor, seu perfil, suas origens, seu sistema de 

atividade, seu universo de atuação” (DOLABELA, 2008a, p.43) e "deve conduzir ao 

desenvolvimento econômico, gerando e distribuindo riquezas e benefícios para a sociedade” 

(DOLABELA, 2008a, p.45). O estudioso finaliza considerando que é um termo que implica 

em uma forma de ser, uma maneira de se relacionar e uma visão do mundo, sendo o 

empreendedor um eterno insatisfeito, que vive em uma busca constante por oportunidades e 

propostas positivas para si mesmo e para os outros (DOLABELA, 2008a). 

 Dentre os aspectos que caracterizam o empreendedorismo, Gartner (1985) aponta a 

atitude proativa; os objetivos arrojados e aparentemente maiores do que o potencial ou os 

recursos existentes; a cultura de trabalho em equipe ou em modelos de parceria; a habilidade 

para aprender; e a habilidade para resolver situações difíceis, inesperadas ou pouco 

convencionais. O pesquisador indica ainda que esses mesmos aspectos, em geral, podem ser 

observados no perfil do sujeito empreendedor, o que o faz considerar o empreendedorismo 

como um conjunto de comportamentos que o empreendedor desenvolve. 

 Schumpeter (1982) relaciona o empreendedorismo ao desenvolvimento da economia, 

tratando-o como um motor desenvolvimentista, motivo pelo qual empresta, ao fenômeno, 

elevada relevância social. Ele complementa afirmando que o ponto de sustentação de qualquer 

esforço de empreendedorismo é o protagonista do fenômeno, o indivíduo que o possibilita, 

aquele que inova e aproveita as oportunidades de negócios: o empreendedor.  

 Ator principal do desenrolar da cena do empreendedorismo, o empreendedor, é, 

segundo Baron e Shane (2007), o indivíduo que congrega habilidades essenciais ao 

desenvolvimento de um negócio; de acordo com Hisrich e Peters (2009) é o indivíduo de 

caráter inquieto que, estimulado para desenvolver novos fatos, rompe barreiras, combina 

recursos, assume riscos e cria espaços próprios de atuação; e, por fim, segundo Dolabela 

(2008b), é alguém que pratica um sonho e tenta transformá-lo em realidade.   

A despeito de cada definição apoiar-se em um determinado aspecto do empreendedor, 

por hora compreendemos que o empreendedor é, via de regra, uma pessoa, que por estar 



 

 

41 

ligada de maneira intrínseca a seu empreendimento, quase se confunde com ele, motivo pelo 

qual, sempre que se menciona o empreendedorismo, é invocada a figura do empreendedor. 

Note-se que as características do empreendedor serão tratadas mais adiante nesta tese, no item 

2.1.2. Definições e Características Empreendedor. 

 Dornelas (2005) defende que o empreendedorismo é um fenômeno complexo, que 

envolve fatores pessoais, fatores sociológicos, fatores organizacionais e fatores ambientais, 

ele requer, necessariamente, além da criação de algo novo e de valor, uma dedicação 

devotada, um comprometimento significativo de tempo, um grande esforço e uma boa dose de 

ousadia e perseverança, elementos essenciais para que se possa assumir riscos calculados e 

tomar decisões críticas sem desanimar mediante erros, falhas ou insucessos. Para o 

acadêmico, o empreendedorismo só pode ser compreendido em sua totalidade se também 

forem analisadas particularidades como a capacidade de assumir riscos do empreendedor, o 

conceito de sucesso, a busca pela realização pessoal, os aspectos ligados à liderança, a 

facilidade de relacionar-se profissionalmente e a influência do contexto histórico, da família e 

da sociedade, que acaba por facilitar ou dificultar o desenvolvimento das aptidões 

empreendedoras individuais. 

 Para Drucker (2008), a palavra empreendedorismo é praticamente o sinônimo de 

inovação, pois os empreendedores são indivíduos inovadores, que exercem papel de agentes 

de mudança na economia, gerando, a partir da introdução de novas combinações dos meios de 

produção, um novo produto, uma nova qualidade de um bem, um novo método de produção 

e/ou de comercialização, um novo mercado, uma nova fonte de matérias-primas, uma nova 

fonte de recursos ou uma nova organização da indústria.  

 Shane e Venkataraman (2000) argumentam que o objetivo dos estudos sobre 

empreendedorismo é avaliar como surgem as oportunidades para a criação de algo novo, 

como essas oportunidades são descobertas ou criadas por indivíduos empreendedores, como 

são desenvolvidas e quais são os efeitos disso decorrentes. Sob o ponto de vista dos 

pesquisadores, o fenômeno empreendedorismo não ocorre por acaso, e só se realiza quando há 

a conjunção perfeita de dois pré-requisitos, a saber, a existência de uma oportunidade e a 

existência de um empreendedor que a reconheça como tal. Tal fato sugere que o 

empreendedorismo seja uma atividade executada por indivíduos específicos e que envolva 

ações como a identificação de uma oportunidade possível de ser explorada como um negócio, 

a produção de lucro sustentável ao longo do tempo e a identificação clara das atividades 

envolvidas na exploração ou desenvolvimento da referida oportunidade. 
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 Por essa razão, Veen e Wakkee (2006) afirmam que a essência do empreendedorismo 

consistiria, então, na descoberta, na avaliação e na adequada e proveitosa exploração de 

oportunidades de mercado que apresentem potencial de lucro capaz de estimular a criação e o 

desenvolvimento de novos negócios, e envolveria, portanto, a percepção das necessidades do 

mercado, a transformação de uma ideia inicial em um negócio viável, a obtenção de recursos 

para investimento no negócio e a criação de um valor que possa não só atender à demanda dos 

consumidores como motivar o próprio empreendedor. 

 Podemos afirmar, em linhas gerais, que o estudo do empreendedorismo visa entender 

como surgem as oportunidades para criar algo novo (novos produtos ou serviços, novos 

mercados, novos processos de produção, novas matérias primas, novas formas de organizar as 

tecnologias existentes, etc.) ou, em outras palavras, como indivíduos com características 

específicas atuam na descoberta, criação e desenvolvimento de inovações, entendendo-se 

inovação como "o meio pelo qual o empreendedor cria novos recursos produtivos de riqueza 

ou adota recursos existentes com um maior potencial para criar riqueza" (CHIAVENATO; 

SAPIRO, 2003, p. 359). 

 Baron e Shane (2007) propõem observar o empreendedorismo como um processo, 

desenvolvido ao longo do tempo em fases distintas e relacionadas, embora não facilmente 

delimitadas, tais fases correspondem a todo um ciclo de negócio, desempenhadas pelo 

indivíduo empreendedor. Essa visão processual aborda o fenômeno como uma atividade 

empreendedora constante e sempre em progresso, que inclui aspectos relacionados à 

vantagem competitiva, às alianças estratégicas e à internacionalização, como forma de 

favorecer a criação de oportunidades. 

 Para Bygrave e Hofer (1991), o processo empreendedor envolve todas as funções, 

atividades e ações associadas à percepção de oportunidades. Em outras palavras, Shane e 

Venkataraman (2000) caracterizam esse processo como todas as atitudes que envolvem a 

percepção, a descoberta, a avaliação e a apropriação de oportunidades, assim como as atitudes 

que envolvem os indivíduos que as descobrem, as avaliam e as exploram. 

 Segundo Dornelas (2005), o processo empreendedor consiste na transformação de 

novas ideias ou de novas formas de perceber algo, em um negócio lucrativo, e tem seu ponto 

de partida marcado por um evento que se inicia em virtude de determinados fatores externos, 

ambientais e/ou sociais, somados às aptidões pessoais de determinados indivíduos. Ao longo 

do tempo, na medida em que houver pessoas altamente envolvidas e focadas na transformação 

da oportunidade em lucro, o desenrolar do processo gera novas oportunidades, as quais o 

empreendedor deve perceber, avaliar e desenvolver, garantindo assim que o processo tenha 
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continuidade. Dessa forma (DORNELAS, 2001), a essência do processo empreendedor estaria 

na busca, na percepção e no aproveitamento das novas oportunidades de negócio, assim como 

na criação de novos produtos, novos métodos de produção ou novos mercados, que serão 

favorecidos na medida em que a união de ideias inovadoras, do bom planejamento e de 

empreendedores seja associada ao momento oportuno e aos recursos necessários. 

 Hisrich e Peters (1998) apresentam o empreendedorismo como um processo de quatro 

fases distintas: identificação e avaliação da oportunidade; desenvolvimento do plano de 

negócio; determinação dos recursos necessários; e administração da empresa resultante. 

Segundo os pesquisadores, a busca de oportunidades, forte particularidade desse processo, é 

favorecida pela evidente orientação para o mercado na qual se apoiam os empreendedores, 

indivíduos que, sempre atentos às mudanças e demandas do ambiente que indiquem uma boa 

oportunidade, fazem uma leitura das mudanças de maneira altamente positiva (já que as 

percebem muito mais como fontes de oportunidade do que como ameaças), e encaram as 

pressões externas - mudanças tecnológicas, valores sociais, economia, novos padrões de 

consumo, ações políticas - como fontes estimuladoras para o reconhecimento de 

oportunidades.  

 Timmons e Spinelli Jr. (2009) propõem outro modo de analisar o processo 

empreendedor, o observando a partir de três fatores fundamentais: a oportunidade, a equipe 

empreendedora ou o empreendedor e os recursos. Os estudiosos explicam que o primeiro 

passo do processo envolve a avaliação de uma oportunidade, que tem por objetivo levar à 

decisão de dar andamento ou não ao processo. O segundo passo demanda que o 

empreendedor, ou a equipe empreendedora, se questione sobre sua capacidade profissional 

para a continuidade do processo. Por fim, o terceiro passo seria avaliar como e onde será 

possível obter os recursos necessários para levar o empreendimento adiante. 

 Sarasvathy (2001, 2008), para descrever o empreendedorismo, concentrou-se nos 

meios que levam à criação de novos negócios ao verificar que os empreendedores, muitas 

vezes, tomam a decisão de iniciar o processo empreendedor a partir dos meios e recursos de 

que dispõem (suas habilidades, seu conhecimento, as pessoas que conhecem, etc.), 

estimulados por uma oportunidade, sem, necessariamente, ter avaliado a viabilidade do 

negócio e os possíveis resultados, e permitindo que as metas e objetivos do empreendimento 

surjam com o tempo e a demanda. Conforme afirma Sarasvathy, há cinco princípios básicos 

que orientam as ações dos empreendedores nessas situações, os quais são descritos por 

Donato (2011, p.23): 
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1. princípio do pássaro na mão – o empreendedor, em vez de orientar-se por 
metas, começa com o que possui, ou seja, com as três categorias de meios 
disponíveis aos seres humanos (o que é, o que conhece e quem conhece); 2. 
princípio da perda suportável – o empreendedor, em vez calcular o retorno 
do empreendimento, predispõe-se psicologicamente a suportar uma perda 
especificada (arriscar pouco), de acordo com sua condição financeira; 3. 
princípio da colcha de retalhos – o empreendedor negocia com todos os 
interessados realmente dispostos a assumir compromissos com o projeto, 
sem preocupar-se com os custos financeiros ou execução de análises 
demoradas; 4. princípio da limonada – o empreendedor, em vez de tentar 
evitar e superar os imprevistos ou adaptar-se a eles, procura alavancar 
incertezas e transformá-las em algo valioso e lucrativo; 5. princípio do piloto 
no avião – o empreendedor, em vez de basear-se na lógica de tentar prever o 
futuro para controlá-lo, concentra-se em aspectos controláveis de um futuro 
imprevisível; assim, não precisa prever o futuro. 

 

 A respeito da oportunidade, termo que tanto se repete nas definições da palavra 

empreendedorismo, Casson (2003) a entende como o potencial de lucro resultante de 

situações em que novos bens e serviços, matérias-primas ou métodos de organização são 

introduzidos no mercado e vendidos por um preço maior do que seu custo de produção. 

 Descobrir uma oportunidade, segundo Schumpeter (1982), é um processo que envolve 

a percepção e o reconhecimento de que ela existe, posto que uma oportunidade existe, em 

geral, em virtude de uma assimetria de informação, de modo que nem todos a percebem, ou 

pelo menos não a percebem ao mesmo tempo. O pesquisador esclarece que, caso não 

houvesse essa assimetria, uma oportunidade em potencial atrairia tantos interessados em 

explorá-la e os fornecedores dos insumos necessários subiriam tanto seus preços, que as 

possibilidades de lucro advindas dessa oportunidade seriam mínimas. Para Shane e 

Venkataraman (2000), uma oportunidade também existe porque os indivíduos não lhe 

conferem a mesma importância, pois, com experiências de vida singulares, as pessoas não só 

têm visões diferentes a respeito do que é valioso, como possuem diferentes crenças, 

expectativas e maneiras de tomar decisões. 

 A questão central na descoberta da oportunidade, então, consistiria em saber por que 

algumas pessoas possuem mais capacidade de identificar verdadeiras oportunidades do que 

outras, ao que Kirzner (1997), Shane e Venkataraman (2000), Ardichvili e Cardozo (2000), 

Baron (2004) e Shane (2005) respondem, afirmando que as pessoas têm mais chances de 

descobrir oportunidades valiosas quando possuem mais informações específicas, que podem 

ser obtidas por meio da estrutura da indústria em que atuam, das mudanças tecnológicas, 

sociais, demográficas, políticas e regulatórias, da educação formal que receberam, de suas 

experiências de trabalho, de suas redes de relacionamento e da busca deliberada de 
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informações, o que sugere o poder e a importância da comunicação como parte do processo 

de empreender. 

 Shane (2005), particularmente, defende que outra característica individual que 

contribui para a descoberta de oportunidades é a predisposição para fazer uma leitura das 

oportunidades, para além do que elas aparentemente demonstram, o que poderia ajudar a 

observar seu verdadeiro potencial no momento em que as incertezas são abundantes e as 

informações são poucas ou divergentes. 

 Para reconhecer uma oportunidade, segundo Baron (2004) e Mitchell (2007), o 

indivíduo necessita interpretar, analisar, conectar pedaços de informações aparentemente não 

relacionados e fazer julgamentos, motivo pelo qual Shane e Venkataraman (2000) defende 

que os empreendedores percebem uma oportunidade porque todo o conhecimento anterior que 

carregam ativa o reconhecimento do valor de uma determinada informação, e enfatiza que o 

empreendedor somente será capaz de identificar as oportunidades que, de alguma maneira, 

estão relacionadas a seu conhecimento acumulado. 

 Kirzner (1973, 1979, 1997), por sua vez, defende a existência do alerta empreendedor, 

uma tendência a reconhecer boas oportunidades que somente alguns indivíduos possuem. 

Schumpeter (1961) credita a descoberta de oportunidades à criatividade dos empreendedores, 

que, de acordo com Baron e Shane (2007), pode ser desenvolvida a partir da maximização dos 

fatores que contribuem para sua ocorrência, como a base de conhecimentos do indivíduo, os 

atributos de sua personalidade, suas motivações e o ambiente em que vive. 

 Entretanto, assim como a criatividade é um atributo que colabora para a identificação 

de uma oportunidade, Baron e Shane (2007) alertam para características individuais que 

podem mascarar a percepção da oportunidade e constituir fontes de graves erros no processo 

de empreender, como a tendência otimista de acreditar que tudo vai ocorrer como previsto ou 

mudar para melhor (mesmo que não haja uma base racional para tais expectativas); a 

tendência de se apegar a informações que, de alguma maneira, confirmam ou são consistentes 

com suas crenças, refutando as informações que desacreditam suas verdades; além da 

tendência a acreditar que tudo está sob controle, situação em que o indivíduo presume, sem 

fundamento racional, que o futuro dos acontecimentos está mais sob controle do que é 

possível. 

 Talvez por isso a fase de avaliação de uma oportunidade, que consiste em 

compreender por que e em que condições ela será viável e proporcionará o retorno imaginado 

pelo empreendedor (SIMON, 1979), seja tão relevante para o processo empreendedor. Tendo 

em vista que a atividade de avaliar uma oportunidade envolve analisar o risco e a incerteza 
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envolvidos em um modelo de negócio, produto ou mercado (HIRSCH; PETERS; 

SHEPHERD, 2009), essa tarefa seria, então, uma análise que utiliza como parâmetro aspectos 

que fogem às habilidades pessoais do empreendedor, diminuindo, portanto a influência das 

características pessoais na decisão, apesar da insistência de Hall (2004) em afirmar que as 

decisões sempre acontecem sob a influência dos valores, sentimentos, emoções, relações 

sociais e cultura dos avaliadores. 

 Simon (1979) ressalta que não há nada que garanta o perfeito resultado da avaliação de 

uma oportunidade, pois as decisões são tomadas com base em uma racionalidade limitada, 

uma vez que os avaliadores não dispõem da totalidade de informações que necessitam ou do 

conhecimento completo das consequências do investimento em uma oportunidade. A esse 

respeito, Donato (2011, p.27) comenta que: 
a exploração de oportunidade parece mais atrativa quando a demanda 
esperada é grande, as margens de lucro da indústria são altas, o ciclo de vida 
da tecnologia é jovem, a densidade da competição em um espaço particular 
não é tão baixa nem tão alta, o custo de capital é baixo e aprendizagem de 
outros entrantes está disponível em nível de população. 

 
 Quando finalmente decide-se por explorar uma determinada oportunidade, o 

empreendedor passa à etapa do processo de empreender em que optou, deliberadamente, por 

fazer parte de uma indústria, criar novos bens, oferecer serviços inovadores, atender à 

demanda de um mercado e assumir todos os riscos decorrentes da atuação do negócio. 

 Para Hisrich, Peters e Shepherd (2009), a decisão de empreender é uma atitude muito 

pessoal, que depende das características e da natureza do indivíduo,  implicando uma possível 

mudança, na qual o empreendedor pode passar a adotar um estilo de vida mais condizente 

com os compromissos relativos ao novo negócio. Para explorar uma oportunidade, o 

empreendedor precisa  crer, de algum modo, que o retorno previsto para o investimento seja 

suficiente para compensar o custo de oportunidade (que inclui até mesmo uma perda 

significativa de momentos de lazer), a falta de liquidez do investimento e um prêmio por ter 

assumido o risco de arcar com a incerteza (SCHUMPETER, 1961; SHANE; 

VENKATARAMAN, 2000). 

 Assim, a crença na viabilidade do negócio é fundamental para a decisão de explorar 

uma oportunidade, e, portanto, não é gratuitamente que pesquisas indicam que (CHOI; 

SHEPHERF, 2004) os empreendedores são mais propensos a explorar as oportunidades das 

quais tenham mais conhecimento sobre a demanda dos consumidores, dominam melhor a 

tecnologia necessária, contam com uma equipe de suporte especializada e contam ainda com 

o apoio dos demais interessados no negócio, como os funcionários, a família e os investidores. 
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 Analisando as diversas acepções e conceitos adjacentes em que se baseia a questão do 

empreendedorismo, é possível perceber que diferentes correntes do pensamento atribuem a 

sua natureza diferentes elementos fundamentais e basilares, tais como a situação de risco, a 

alocação de recursos, a inovação e a descoberta, além da avaliação e exploração de 

oportunidades. De acordo com Dolabela (2008a), observar-se que as diversas correntes 

teóricas analisam o empreendedorismo sob olhares particulares, o que ajudaria a explicar 

tamanha diversidade de definições. 

 Ademais, nota-se que os estudos sobre empreendedorismo são bastante recentes, tendo 

em vista que, para alguns pesquisadores, a teoria do empreendedorismo encontra-se 

atualmente em fase de evolução científica, motivo pelo qual ainda sofre de certa 

desorganização, suas bases estão em constante confronto e verifica-se a inexistência de um 

conjunto de métodos ou princípios preestabelecidos (SHANE; VENKATARAMAN, 2000). 

 Ainda, há quem defenda que o campo do empreendedorismo não necessita de uma 

única teoria consensual, como Alvarez e Busenitz (2001), e há os que pensem como Julien 

(2010), defendendo empreendedorismo não pode ser analisado sob o ponto de vista de uma 

única disciplina e afirmando que para compreender a totalidade do fenômeno, é preciso fazer 

uso de abordagens múltiplas, para que seja possível entender as diversas nuances que 

constroem o conceito de empreendedorismo.  

 Dorion e Drumm (2002), por sua vez, propõem que os estudos sobre 

empreendedorismo tomem como base dez diferentes enfoques, os quais deveriam colaborar 

sobremaneira para a interpretação do fenômeno, a saber: o enfoque histórico, o enfoque 

econômico, o enfoque cultural, o enfoque social, o enfoque psicológico, o enfoque cognitivo, 

o enfoque organizacional, o enfoque praxeológico, o enfoque político, e o enfoque 

epistemológico. 

 Para os estudiosos, assim como é importante analisar o contexto histórico, para 

compreender a realidade empreendedora, em termos de sua evolução, também é 

imprescindível avaliar o contexto econômico, como forma de perceber a dinâmica dos 

mercados e o consequente impacto do fenômeno do empreendedorismo na sociedade, e o 

contexto cultural, para que então se quantifique os efeitos do empreendedorismo numa 

determinada população. Assim como também se faz necessário verificar o contexto social da 

situação, quando se deve abordar o modo como se processam as relações de interação entre a 

empresa e a dimensão social do ambiente, o que ajudaria a compreender o posicionamento do 

empreendedor e suas escolhas como modelos de referência para a sociedade. 
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 O enfoque psicológico, segundo argumentam, é importante para que se verifiquem as 

características típicas do empreendedor, como a necessidade de autorrealização e a 

capacidade de assumir riscos e tomar decisões. A esse enfoque unem o enfoque cognitivo, que 

se diferencia do primeiro na medida em que se refere à relação direta com as capacidades 

pessoais do empreendedor. 

 Analisar o empreendedorismo segundo um ponto de vista organizacional tem sentido, 

para os pesquisadores, porque é somente desse modo que  se torna possível analisar as 

interações do negócio com o meio e as relações existentes entre o perfil da empresa e a visão 

de negócios de seus dirigentes. Nesse momento, é pertinente acrescentar uma análise do 

fenômeno sob o ponto de vista praxeológico, que se refere às práticas de gestão dos 

empreendedores e aos processos dos empreendimentos, assim como usar uma abordagem com 

enfoque político, para analisar as formas de poder e liderança no contexto das organizações 

empreendedoras. 

 Por fim, segundo Dorion e Drumm (2002), uma análise do empreendedorismo sob o 

enfoque epistemológico seria básico, pois se constituiria como um reagrupamento dos mais 

diversos conhecimentos teóricos e contribuições multidisciplinares acerca do tema, com o 

objetivo de definir, otimizar, classificar e avaliar o campo de empreendedorismo em sua 

totalidade. 

 De qualquer maneira, como argumentam outros pesquisadores, é fundamental entender 

que o empreendedorismo é um tema emergente, e que, portanto, ainda não possui um 

referencial teórico sólido e de internacionalmente consolidado (GIMENEZ et al., 2001; 

SOUZA, 2001; FILION, 1999a; CARLAND et al., 1992), pois: 
Tudo está em criação, inclusive a própria conceituação e, especialmente, 
uma metodologia para o desenvolvimento dessa competência 
[empreendedorismo], que envolve bem mais do que a aquisição de 
conhecimento, mas o aprender a aprender, a ser, a fazer e, principalmente, a 
conviver (SOUZA, 2001, p.30). 

 
 Filion (1997,1999a) menciona que a pesquisa sobre empreendedorismo expandiu-se a 

partir dos anos 1980, quando começou a ganhar relevância nas discussões promovidas por 

quase todas as ciências humanas e gerenciais, como a Administração, a Economia, a 

Psicologia e a Sociologia, entre outros campos do saber, que passaram a contribuir para a 

construção do arcabouço teórico sobre empreendedorismo a partir da análise do tema sob a 

ótica de suas respectivas premissas e lógicas metodológicas (FILION, 1999a). O estudioso 

destaca, resumidamente, que os economistas atentam-se à relação do indivíduo empreendedor 

com a inovação; os psicólogos e sociólogos dão atenção às características empreendedoras do 
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sujeito, considerando a criatividade, a persistência e a liderança; os pesquisadores da área de 

marketing compreendem os empreendedores como pessoas capazes de identificar 

oportunidades de mercado; e os especialistas em finanças e economia veem os 

empreendedores como indivíduos altamente ligados à análise de riscos (FILION, 1997). 

 É possível deduzir, portanto, que o empreendedorismo é um fenômeno de muitas 

dimensões, que dizem respeito a aspectos econômicos, psicossociais, gerenciais e históricos, 

estando intimamente interligadas e não podendo, portanto serem utilizadas isoladamente na 

análise do fenômeno como um todo.  

Hisrich, Peters e Shepherd (2009) salientam que somente é possível compreender a 

complexidade do conceito “empreendedorismo” a partir de uma perspectiva que envolva 

todas as abordagens anteriormente mencionadas, entretanto, alertam para o fato de que tal 

característica, dá margem para que diversos campos da ciência abordem o conceito sob seu 

ponto de vista específico, o que pode gerar uma multiplicidade de significados para o termo, 

resultando na inexistência de uma definição única e amplamente aceita. 

 

 

1.1.2. Definições e Características do Empreendedor 

 

 A palavra empreendedor tem origem na língua francesa, havendo registros de sua 

utilização desde o século XII.  O termo assumiu diversos sentidos ao longo do tempo, até ser 

finalmente utilizado, no século XVII para designar a pessoa que firmava com o governo um 

acordo contratual de valor fixo, no qual havia o comprometimento de se desempenhar um 

serviço ou fornecer produtos predeterminados, recebendo por isso todo o lucro possível e 

assumindo o risco de qualquer prejuízo (HISRICH; PETERS, 2004), ou seja, alguém disposto 

a arriscar sua vida em função de um objetivo. 

 A partir de então, a variável “risco” tornou-se cada vez mais atrelada ao conceito de 

empreendedor. Já no início do século XVII o empreendedor passou a ser compreendido como 

uma pessoa que naturalmente assume riscos ou que está, de alguma maneira, envolvida com 

situações de risco (LANDSTRÖM, 2005). Tal aspecto semântico se mantém agregado ao 

significado da palavra até os dias de hoje, quando a característica de se assumir riscos 

calculados tem sido largamente atribuída aos empreendedores. 

 Dolabela (2008a) acrescenta que o significado da palavra é entendido de acordo com o 

contexto histórico no qual se está inserido. Segundo ele, até o século XVII, empreender 

significava a firme decisão de se fazer algo, a partir do o século XVIII, ao termo 
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empreendedor foi acrescentada a característica de pessoa que cria e conduz novos projetos e 

empreendimentos, e atualmente, o empreendedor é alguém que, além de criar ou adquirir uma 

empresa, introduz inovações ao negócio, o que seria o grande ponto de diferenciação entre o 

verdadeiro empreendedor e os demais proprietários de negócios. 

 Para Zen e Fracasso (2008, p.2), 
com o passar dos anos, as revoluções tecnológicas e sociais impactaram 
também na formação do empreendedor, tornando-se um termo utilizado de 
maneira ampla, que abrange desde uma ação individual orientada para o 
lucro econômico até ações coletivas que busca a redução da desigualdade 
social. Sendo assim, [...] o empreendedor refere-se a um termo dinâmico e 
multifaceado, influenciado por revoluções tecnológicas e sociais. Desse 
modo, a ação empreendedora estará fortemente relacionada ao contexto 
social e tecnológico no qual o empreendedor se insere. 

 
 Schumpeter (1975), um dos pioneiros no estudo do tema, conceitua o empreendedor 

como alguém que transforma a ordem econômica existente a partir da introdução de novos 

produtos e serviços, da criação de novas formas de organização e/ou da exploração de novos 

recursos materiais. Além disso, enfatiza a importância do empreendedorismo para o fomento 

de mudanças econômicas e para a geração de empregos, vincula fortemente o 

empreendedorismo à inovação e julga que a capacidade criativa dos empreendedores é 

essencial às mudanças socioeconômicas, uma vez que é a mola propulsora da inovação 

(SCHUMPETER, 1982), acrescentando que o empreendedor é um líder econômico, 

encarregado de viabilizar novas possibilidades de produção (SCHUMPETER, 1989). 

O empreendedor é a pessoa que destrói a ordem econômica existente graças 
à introdução no mercado de novos produtos/serviços, pela criação de novas 
formas de gestão ou pela exploração de novos recursos, materiais e 
tecnologias (SCHUMPETER, 1968, p.157). 

 
 Na concepção de Stevenson e Gumpert (1985), o empreendedor figura como um 

gestor ou administrador orientado para a mudança, a inovação e a identificação de 

oportunidades. Slevin e Covin (1990), por sua vez, destacam que são características comuns a 

todos os empreendedores a habilidade em lidar com o risco e a proatividade.  

 De acordo com Hisrich, Peters e Shepherd (2009, p.37):  

os empreendedores são conhecidos por seus fortes valores e aspirações 
profissionais, suas longas jornadas de trabalho e seu estilo administrativo 
dominante. Os empreendedores tendem a se apaixonar pela organização e 
sacrificarão quase tudo para garantir sua sobrevivência. 

 
 Chiavenato e Sapiro (2003) definem o empreendedor como uma pessoa que cria um 

negócio ou inicia um novo projeto a partir da percepção e exploração de uma oportunidade, o 

gerenciando e assumindo os riscos e responsabilidades inerentes ao empreendimento, além de 
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preocupar-se constantemente com a inovação. Os pesquisadores argumentam ainda que os 

empreendedores podem ser identificados a partir de três características comuns: a imensa 

necessidade de realização que têm, sua grande disposição para assumir riscos, e um alto grau 

de autoconfiança que apresentam.  

 Filion (1999b, p.19)  entende que: 
o empreendedor é uma pessoa criativa, marcada pela capacidade de 
estabelecer e atingir objetivos e que mantém alto nível de consciência do 
ambiente em que vive, usando-a para detectar oportunidades de negócios. 
Um empreendedor que continua a aprender a respeito de possíveis 
oportunidades de negócios e a tomar decisões moderadamente arriscadas que 
objetivam a inovação continuará a desempenhar seu papel de empreendedor. 
Resumindo: O empreendedor é uma pessoa que imagina, desenvolve e 
realiza visões. 

 
 Dornelas (2003, p.61) afirma que o "empreendedor tem algo mais, algumas 

características e atitudes que o diferenciam do administrador tradicional", e o caracteriza 

como uma pessoa ousada, criativa e visionária, que além de estar atenta às oportunidades e ao 

futuro, e não se preocupa demasiadamente com os lucros, porque compreende que, ao 

empregar todos os seus esforços no sucesso do negócio, os lucros serão a consequência 

natural do processo. 
Essas pessoas que estão por trás do movimento empreendedor ‘são pessoas 
diferenciadas, que possuem motivação singular, apaixonadas pelo que 
fazem, não se contentam em ser mais um na multidão, querem ser 
reconhecidas e admiradas, referenciadas e imitadas, querem deixar um 
legado’ (DORNELAS, 2003. p.19). 

 
 Drucker (2002), estudioso de renome nos estudos da Administração, entende os 

empreendedores como indivíduos que, sempre buscando a mudança, dão início a seu próprio, 

novo e pequeno negócio, recriando a forma de fazer, agregando valor ao negócio e agregando 

um novo conceito ao produto ou serviço oferecido, afirmando que "eles criam algo novo, algo 

diferente, eles mudam ou transformam valores". Segundo o pesquisador:  

a inovação é o instrumento específico dos empreendedores, o meio pelo qual 
eles exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio diferente 
ou um serviço diferente. (...) Os empreendedores precisam buscar, com 
propósito deliberado, as fontes de inovação, as mudanças e seus sintomas 
que indicam oportunidades para que uma inovação tenha êxito (DRUCKER, 
2008, p.25). 

 
 Say (1983) considerou o empreendedor como um agente de mudanças que se destaca 

dos demais empresários por ser muito inteligente, prudente, metódico, além de ser capaz de 

avaliar adequadamente a demanda do mercado e as possibilidades de produção.  
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É preciso comprar ou fazer comprar matérias-primas, reunir operários, 
procurar consumidores, ter espírito de ordem e de economia; numa palavra, é 
preciso ter o talento de administrar. É necessário ter uma cabeça acostumada 
ao cálculo, capaz de comparar os custos de produção com o valor que o 
produto terá quando posto à venda. No curso de tantas operações, há 
obstáculos a superar, inquietudes a vencer, acidentes a reparar e expedientes 
a inventar. As pessoas em quem não se encontram reunidas as qualidades 
necessárias promovem empresas com pouco êxito (Say, 1983, p.312). 

 
 Assim como Say (1983), que traz à tona a preocupação com as características 

necessárias aos empreendedores, muitos outros autores dedicam-se a tentar compreender os 

traços de personalidade indispensáveis e/ou comuns desses indivíduos, motivo pelo qual, 

atualmente, os estudos voltados a identificar e analisar as características dos empreendedores 

estão entre os principais tópicos abordados pela pesquisa na área. 

 Wu (1989) e Hamilton (2000) chamam a atenção para uma característica singular dos 

empreendedores conhecida como necessidade de independência, que explicam ser um aspecto 

da personalidade que leva as pessoas a terem preferência por ações que possam desenvolver 

sozinhas e por decisões que não dependam do envolvimento de ninguém, o que justifica, nos 

empreendedores, a propensão a seguir o seu próprio julgamento, a investir no autoemprego. 

 Para Wooten, Timmerman e Folger (1999), assim como Vesalainen e Pihkala (1999), 

acreditam que a necessidade de independência é o principal fator de influência no momento 

da decisão de explorar oportunidades, entretanto, Shane (2008) alerta que pessoas com 

elevado desejo de independência podem incorrer em baixo índice de desempenho, visto que, 

além de limitar a capacidade dos empreendedores de estabelecer laços com clientes, 

fornecedores, funcionários e acionistas, tal característica, de certa forma, também os impede 

de participar de atividades de organização ou aquisição de recursos, necessárias para 

desenvolver novos negócios, o que, conforme reforçam Cooper, Dunkelberg e Woo (1988), 

pode levar a um crescimento mais lento do negócio. 

 Barrick e Mount (1991) empenharam-se em compreender a autoeficácia, traço de 

personalidade representado pela crença de um indivíduo em sua capacidade pessoal de 

executar com sucesso determinada tarefa. Para os pesquisadores, tal convicção ajuda os 

empreendedores no momento de fazer as avaliações subjetivas necessárias a respeito das 

oportunidades, a tomar decisões baseadas em seu próprio julgamento, no qual devem confiar, 

e a não sentir grandes desconfortos quando, eventualmente, tomarem uma decisão errada. 

 Para Lillo e Lajara (2002) o capital humano do empreendedor (formação, experiência, 

conhecimento e aconselhamento de amigos), sua capacidade de gerir, sua orientação para o 

sucesso, seus antecedentes familiares e sua experiência prévia na indústria ou em iniciativas 
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empreendedoras, são características que influenciam enormemente, e em alguns casos até 

determinam, o sucesso de um novo negócio.  

 Dolabela (2008a) ressalta que o empreendedor é um produto do meio em que vive, e, 

portanto, o lugar, o tempo, a época e a rede de relações de um indivíduo exercem influência 

direta sobre suas decisões, motivações e valores, afirmação que Filion (1991) complementa 

alegando que o sistema de relações dos empreendedores é o fator que melhor explica a visão 

de mundo e de negócios que esses indivíduos têm, pois é exatamente a partir dessas relações 

que se formam seus valores, a base para suas experiências e a concepção de responsabilidade 

e de dedicação que têm.  

 A respeito das relações dos indivíduos, Filion (1991) menciona estão agrupadas em 

três níveis: a) as relações primárias, que são as relações que mais influenciam os valores, 

atitudes e a visão de mundo dos indivíduos e envolvem pessoas muito próximas como os 

membros da família, os amigos íntimos e outras pessoas com as quais mantêm vinculo 

estreito; b) as relações secundárias, que são as relações construídas ao logo da vida com 

pessoas que consideram meros conhecidos; e c) as relações terciárias, que assim como as 

relações secundárias, são construídas ao longo da vida, mas que têm como objetivo satisfazer 

a necessidades específicas, relacionadas a conhecimento, lazer e negócios, por exemplo. 

 Filion (1991) acrescenta ainda que quanto mais ambiciosa for a visão de um indivíduo, 

mais qualificadas deverão ser as pessoas escolhidas para fazer parte de sua rede de 

relacionamentos, o que significa que as relações de um empreendedor contribuem para que 

ele adquira as experiências necessárias para formar o conhecimento necessário para 

empreender. 

 Versiani e Guimarães (2004, p.9), por outro lado, apresentam uma perspectiva distinta, 

baseada nas habilidades do próprio empreendedor, as quais caracterizam como o saber fazer 

ou a experiência adquirida através dos conhecimentos técnicos colocados em prática: 

longe, portanto, de ser sempre o resultado de uma vocação natural dos seus 
fundadores, a ideia da criação das empresas parece originar-se de um longo 
processo de amadurecimento profissional e pessoal, pautados na 
racionalidade e planejamento, do que no ímpeto da realização das aspirações 
juvenis ou da visão inovadora de algum produto/serviço. 

 
 Corroborando a afirmação, Dornelas (2005) reconhece que os empreendedores são 

indivíduos diferenciados em relação aos demais e mostra tais fontes de diferenciação ao 

elencar e classificar as habilidades típicas dos empreendedores em três grupos: a) as 

habilidades técnicas, que dizem respeito a saber ouvir, saber falar, captar informações, ser 

bom orador, ser organizado, saber trabalhar em equipe, saber liderar e desenvolver know-how 
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técnico em uma área de trabalho específica; b) as habilidades gerenciais, que envolvem todos 

os fatores ligados à criação, ao desenvolvimento e ao gerenciamento de um negócio; c) e as 

características pessoais, que envolvem aspectos como ser disciplinado, estar disposto a 

assumir riscos, ter perfil inovador, ser orientado a mudança, ser persistente e ser um líder 

visionário. 

 Apoiados na noção de habilidades, pesquisadores (KETS DE VRIES, 1996; MAN; 

LAU, 2000; FLEURY; FLEURY, 2001; MEDDEB, 2003) interessaram-se por estudar o 

conceito de competências, que de maneira geral, engloba diferentes traços de personalidade, 

habilidades, atitudes e conhecimento, influenciados pela experiência, pela capacitação, pela 

educação, pela história familiar e por aspectos demográficos peculiares à pessoa, e são o 

resultado ou o produto da interação entre o conhecimento formal, as habilidades 

desenvolvidas na prática ou a experiência e as atitudes individuais de um indivíduo, o que 

leva a crer que assim, o empreendedor competente seria aquele em que se reconhece 

particular competência em determinado campo do conhecimento. 

 Fleury e Fleury (2001) afirmam que a competência individual pode ser compreendida 

como o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que justificam um alto 

desempenho, e acreditam que os melhores desempenhos estão fundamentados na inteligência 

e na personalidade das pessoas. Le Boterf (1995), por sua vez, defende que a competência não 

é um estado ou um conhecimento que alguém possui, mas está relacionada com o fato de 

colocar em prática o que se sabe em um determinado contexto, assim sendo, o autor é 

categórico em dizer que a competência só existe quando é posta em prática. 

 Chiavenato (2011) define competência como uma qualidade própria de quem é capaz 

de analisar uma situação, apresentar soluções e resolver assuntos ou problemas, e indica que é 

pertinente, aos empreendedores, adquirir e desenvolver o que chamou de competências 

duráveis: a) o conhecimento, que inclui o acervo de informações de um indivíduo, os 

conceitos e ideias que tem a respeito das coisas e sua formação acadêmica; b) a perspectiva, 

que é a capacidade de colocar o conhecimento em ação, a habilidade de transformar a teoria 

em prática, por meio de uma visão pessoal das atividades de negócio; e c) a atitude, que diz 

respeito ao comportamento de uma pessoa frente às situações com que se defronta no 

cotidiano, envolvendo o impulso e a determinação de inovar, bem como a convicção de 

melhorar continuamente, além do espírito empreendedor. 

 Para Hisrich, Peters e Shepherd (2009), o processo de criação de um empreendimento 

demanda, do sujeito empreendedor, certas competências, a saber: competências de 

oportunidades, competências de relacionamento, competências conceituais, competências 
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administrativas, competências estratégicas, competências de comprometimento e 

competências de equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. 

 As competências de oportunidade dizem respeito ao reconhecimento de situações que 

podem se configurar em oportunidades, e o empreendedor que carrega consigo tal 

competência consegue identificar os cenários favoráveis aos objetivos da empresa e atuar 

sobre as chances potenciais de negócios por meio do eu apurado senso de avaliação (PAIVA 

Jr. et al, 2003). As competências de relacionamento se relacionam com a capacidade do 

empreendedor de criar para si e fortalecer uma imagem de confiança, de boa reputação e de 

que é comprometido e honra seus compromissos, fazendo com que as relações com sua rede 

de relacionamentos sejam gradativamente expandidas (RING; VAN DE VEN, 1994; BRUSH 

et al., 2002; MINARELLI, 2001). 

 As competências conceituais, por sua vez, pressupõem que um empreendedor, para ser 

eficiente, deve ser um observador hábil, capaz de identificar tanto oportunidades do ambiente 

externo quanto os pontos fortes da empresa, deve ter capacidade de avaliar, rapidamente e 

intuitivamente, as situações de risco que surgem em decorrência de suas ações, nos ambientes 

interno e externo, e deve saber perceber situações por ângulos diferentes ou de forma positiva, 

de modo a encontrar alternativas para a mesma questão (MAN e LAU, 2000). Assim, quando 

pessoas não empreendedoras veem o mercado saturado, o empreendedor consegue descobrir 

nichos e pode adaptar-se a novas situações, não apenas criando novos produtos e tecnologias, 

mas também repensando e reformulando os produtos e serviços já existentes ou partindo para 

outros mercados. 

 As competências administrativas referem-se à capacidade dos empreendedores de 

trabalhar, de maneira especial, com o planejamento, a organização, o comando, a motivação, a 

delegação, o controle e a alocação de talentos e de recursos físicos, financeiros e/ou 

tecnológicos, que quando não estão disponíveis na empresa, são captados pelos 

empreendedores de maneira inteligente, para que consigam colaborar adequadamente na 

tarefa de fortalecer as potencialidades de sua empresa (MAN; LAU, 2000). 

 As competências estratégicas estão relacionadas à escolha e implementação das 

estratégias da empresa, que os empreendedores eficazes conseguem definir com certa 

facilidade porque, como visionários que são, têm a capacidade de visualizar cenários de longo 

prazo e, ao mesmo tempo, planejar objetivos e posicionamentos, alcançáveis e realistas, de 

curto e médio prazo (MINTZBERG; QUINN, 2001). As competências de comprometimento 

são as que exigem dos empreendedores a habilidade de manterem-se dedicados ao negócio, 

sobretudo em situações adversas, de continuarem devotados ao trabalho árduo, de estarem 
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sempre firmes na busca por seus objetivos e mesmo de terem disposição para recomeçar a 

atividade empresarial após uma situação de insucesso (MAN; LAU, 2000). 

 Por fim, as competências de equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal estão 

representadas nos empreendedores que conseguem alocar de maneira inteligente o tempo de 

que dispõem, desenvolvendo uma relação prazerosa com a atividade empreendedora e, ao 

mesmo tempo, permitindo-se participar de atividades alheias ao cotidiano da empresa 

(PAIVA JR et al., 2003). 

 Para Rabaglio (2004), há alguns traços de comportamento e de personalidade que são 

notadamente características dos empreendedores, a saber: são trabalhadores incansáveis e 

estão sempre atentos a assuntos pertinentes ao seu negócio; têm facilidade para solucionar 

conflitos; são flexíveis; procuram aprender com a experiência de terceiros; desenvolvem boa 

capacidade de observação e percepção; são íntegros, otimistas e perseveram em seus 

objetivos; são bastante habilidosos em termos de relacionamento interpessoal, negociação e 

comunicação; têm grande poder de persuasão; sempre que possível estabelecem parcerias que 

vá lhes ajudar a alcançar seus resultados; são criativos e inovadores; são autoconfiantes; têm 

uma necessidade grande de realização; sabem como trabalhar sozinhos; acreditam e sentem 

paixão pelo que fazem; conhecem o mercado e seu ramo de atuação, o que os ajuda a 

identificar oportunidades e a prevenir-se contra possíveis ameaças; têm visão de futuro e foco 

nos resultados; têm coragem de assumir riscos; são éticos e leais. 

 Timmons e Spinelli Jr. (2009) complementa afirmando que, apesar de ser possível 

verificar certos perfis de personalidade e padrões de comportamento em quase todos os 

empreendedores, o sucesso do empreendedor não é apenas uma questão de personalidade, 

mas inclui também as decisões que tomam para alcançar seus objetivos. Para ele, qualquer 

indivíduo pode desenvolver, praticar e refinar certas atitudes, comportamentos e 

conhecimentos, portanto, o que realmente faz de uma pessoa um empreendedor de sucesso é a 

motivação para crescer, a capacidade de mudança e a aprendizagem com as experiências, 

além da motivação e do compromisso com o próprio negócio. A partir deste entendimento, o 

pesquisador ressalta que não existe um único conjunto de características comum a todos os 

indivíduos que alcançam o sucesso, uma vez que um bom resultado depende do quão 

vantajosa é oportunidade e do quão motivado o indivíduo está com o negócio, e classifica as 

características que, segundo sua compreensão, seriam as mais relevantes para os 

empreendedores de sucesso: comprometimento, determinação, liderança, busca por 

oportunidade, tolerância ao risco e à incerteza, criatividade, autoconfiança, capacidade de 

adaptação e motivação para crescer. 



 

 

57 

 Segundo, Julien (2010) ninguém nasce empreendedor, mas torna-se um. Tal 

transformação pode ocorrer em função de um contexto histórico favorável e sob influências 

de ordem afetiva, originadas da família; influências simbólicas, relativas às referências de 

normas e crenças derivadas do trabalho e da educação; e influências sociológicas, derivadas 

do envolvimento gradual do indivíduo em um determinado meio. 

 Nesse sentido, cabe buscar compreender os motivos que levam uma pessoa a 

empreender.  A despeito de uma grande parte da sociedade observar os empreendedores como 

homens de negócio ousados e bem-sucedidos, pessoas de iniciativa que assumem riscos e 

tornam-se agentes de mudança (KURATKO, 1996; CROMIE, 2000; KRUEGER JR, 2005), é 

sabido, que o empreendedorismo impõe riscos financeiros, dedicação e sacrifício e, além 

disso, o empreendedor enfrenta pressões de seus clientes, concorrentes, e fornecedores, o que 

significa que seguir uma carreira empreendedora requer motivação especial. 

 Segundo pesquisas que intentam esclarecer as razões que levam os indivíduos a 

empreender (GILAD; LEVINE, 1986; CARLAND et al., 1984; CHEN; GREEN; CRICK, 

1998; BUSENITZ; 1999; McCLELLAND, 1961), três características podem ser citadas como 

as principais motivações dos empreendedores: a) necessidade de realização, atributo que 

denota iniciativa, forte orientação para assumir responsabilidade pessoal pelas tarefas, 

inclinação para planejar e controlar os acontecimentos e desejo de receber informação sobre 

seu desempenho; b) propensão ao risco, atributo entendido como a disponibilidade para 

assumir, de forma calculada, ônus inerente à busca e exploração de oportunidades, à inovação 

e à incerteza; c) e gosto pela inovação, atributo que denota grande receptividade para 

novidades e novas experiências. 

 Em relação à necessidade de realização, Atkinson (1957) sugere que os 

empreendedores tendem a sentir-se mais atraídos por tarefas que sejam desafiadoras, pois na 

medida em que conseguem cumpri-las, sua necessidade de realização vai sendo alimentada. 

Entretanto, como tarefas resolvidas perdem a atratividade, Atkinson considera que este talvez 

seja o grande causador da baixa satisfação no trabalho, sentimento quase sempre presente 

nesses indivíduos, que nunca estão verdadeiramente satisfeitos, e por isso desafiam-se com 

novas atividades e empreendem. Em outras palavras, as explicações sugerem que a 

necessidade de realização dos indivíduos tende a melhorar sua performance em atividades 

empreendedoras, uma vez que os ajuda a resolverem problemas novos e pouco definidos, os 

encoraja a estabelecer metas, os impulsiona a traçar e seguir um planejamento e os torna mais 

perseverantes diante de imprevistos, ocorrências comuns e inerentes ao processo 

empreendedor (LEE; TSANG, 2001). 
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 Sobre a propensão a assumir riscos, Sexton e Bowman (1985) a entendem como a 

orientação individual para correr riscos em um cenário de tomada de decisão e Brockhaus 

(1980) a define como a probabilidade que um empreendedor percebe de receber as 

recompensas que estão associadas ao sucesso de uma determinada empreitada, situação em 

que se encontra um indivíduo quando decide empreender.  

 Esta característica, segundo Amit, Glosten e Mueller (1993), é bastante perceptível nos 

empreendedores, posto que é notório que uma pessoa que tem intenções de empreender 

necessariamente deve estar disposta a correr risco, pois o cenário de incertezas é inerente ao 

processo desde seu início. Antes mesmo de lançar um produto ou serviço, não se pode ter 

certeza de que será possível produzir o que se espera, não se pode ter certeza de que o que se 

espera produzir vai atender à demanda do mercado e não se pode ter certeza, em função da 

concorrência, se o que se espera produzir vai gerar lucro. Ademais, muitas vezes, os 

empreendedores ainda desconhecem, por completo, o tipo e a quantidade de recursos 

necessários para introduzir um produto ou serviço no mercado, o tipo de processo de 

produção e o tempo necessário para que o produto ou serviço seja produzido, fazendo com 

que tenham que suportar riscos que não podem ser nem assegurados, nem eliminados. 

 A respeito do gosto pela inovação, ela se relaciona com um traço de personalidade 

conhecido como abertura para experiências, que está positivamente relacionada com a 

inteligência, especialmente em seus aspectos relacionados à criatividade (McCRAE, 1987), e 

é comumente identificada em indivíduos naturalmente curiosos, criativos, inovadores e pouco 

apegados ao tradicionalismo, que apresentam tendência a buscar novas experiências e 

explorar novas ideias (ZHAO; SEIBERT, 2006).  

 Brazeal e Herbert (1999) definem a inovação como a implantação bem sucedida de 

ideias criativas, e Drucker (2008), um dos primeiros pesquisadores acadêmicos a classificar a 

inovação como um traço de personalidade perceptível nos empreendedores, considera o 

empreendedorismo como um processo marcado pela busca frequente pela da inovação, 

identificando sete fontes de inovação para a empresa, que segundo ele, constituem a origem 

de novas oportunidades: ocorrências imprevistas, grandes diferenças entre as estratégias 

definidas para o negócio e a realidade do mercado, necessidade de implantação de novos 

processos, mudanças significativas no mercado, alterações demográficas, mudanças sociais e 

novos conhecimentos ou tecnologias.  

 Complementando, Schumpeter (1934) reforça a importância da inovação para o 

indivíduo empreendedor e lista cinco formas de inovação típicas de empresas 

empreendedoras: oferta de novos produtos, adoção de novos métodos de produção, abertura 
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de novos mercados, utilização de novas fontes de fornecimento e contribuição para a 

reorganização da indústria.  

 Ainda em relação às motivações para empreender, pesquisas do SEBRAE (SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS/PARANÁ, 2009) 

indicam que alguns empresários iniciam um novo negócio por considerarem essa atividade 

mais rentável do que um emprego fixo, outros porque decidem dar continuidade a uma 

atividade ou comércio que herdaram, muitos porque perderam o emprego e não conseguiram 

se recolocar, e a maioria porque, por sua própria opção, resolveu abrir mão de um emprego 

formal para tornar-se independente e para poder gerir um negócio conforme suas próprias 

convicções. 

 Hisrich, Peters e Shepherd (2009) comentam que os principais fatores que levam um 

indivíduo a arriscar-se em um novo negócio estão relacionados ao desemprego, à 

aposentadoria, à insatisfação no trabalho, à busca de oportunidades e à vontade de ser o 

próprio patrão. Segundo os pesquisadores, aspectos como cultura, subcultura, família, 

professores e colegas influenciam sobremaneira a motivação dos empreendedores, que de 

maneira geral, creem que a satisfação em gerir um negócio próprio compensa ou anula as 

frustrações, as adversidades e os riscos sociais, psicológicos e financeiros envolvidos no 

processo, assim como justifica a necessidade de enorme dedicação de tempo.  

 Como é possível verificar, as definições e conceitos acerca do empreendedor são, hora 

centradas em suas características, hora centradas no que ele faz ou é capaz de fazer 

(CASSON, 2003), entretanto, praticamente todas as definições descritas neste subcapítulo têm 

em comum o fato de abordarem o empreendedor como uma pessoa que cria oportunidades, 

implementa mudanças e assume riscos. Filion (1997) destaca ainda sua relação com a 

inovação, a liderança, o otimismo, a criatividade e a necessidade de realização. 

 Dolabela (2008a, p.49) acrescenta que, apesar de tantas similaridades e congruências:  

até hoje, não foi possível estabelecer cientificamente um perfil psicológico 
do empreendedor, devido às inúmeras variáveis que concorrem na suas 
formação. Assim, o perfil do empreendedor certamente será diferente em 
função do tempo que está no mercado (empreendedores que começaram há 
dois anos têm perfil diferente dos que atuam há vinte anos). Também 
influem a experiência de trabalho, a região de origem, o nível de educação, a 
religião, a cultura familiar. 

 

 Como se pode perceber, os estudos sobre os empreendedores têm avançado nos 

últimos anos, nas mais diversas áreas, sendo tratados sob os mais diversos enfoques, o que 

revela, em suma, uma realidade bastante diversa, certa pulverização das pesquisas e uma 
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grande variedade de abordagens e perspectivas a despeito de parecer que o tema sofre de 

inconsistência, de alguma maneira, cada enfoque contribui com a análise do fenômeno, pois o 

observa sob diversos ângulos e, assim consegue captar suas mais específicas nuances. 

 Nesse sentido, talvez fundamental seja observar que os empreendedores podem ser um 

dos indivíduos dos mais almejados nas mais diversas sociedades modernas, visto que, diante 

da realidade dinâmica dos dias de hoje, indivíduos com este perfil altamente proativos 

conseguem agir. Em vez de reagir, e em vez de simplesmente adaptarem-se a um ambiente, 

criam ambientes favoráveis a sua atuação, fazem uso de seu poder imaginativo e formam uma 

nova percepção do mundo exterior, desaprendendo o senso comum e destravam a inércia das 

economias.  

 

 

1.1.3. Panorama do Empreendedorismo no Brasil Atual 

 

 O empreendedorismo se apresenta como quesito basilar para o desenvolvimento sócio-

-econômico de um país, dado que é fundamental para a concepção de oportunidades de 

trabalho e, além de ser considerado um importante catalisador, é também visto como um 

incubador do progresso tecnológico e de inovações de produtos, serviços e do próprio e 

mercado (MUELLER; THOMAS, 2000; JACK; ANDERSON, 1999). 

 Para Dolabela (2008a), a relevância que atualmente se atribui ao empreendedorismo, 

em todo o mundo, pode ser explicada por sua contribuição para o desenvolvimento político-

econômico das sociedades, tendo em vista que ao mesmo tempo em que funciona como um 

fator de equilíbrio da estrutura empresarial, é, ainda, uma importante fonte geradora de 

empregos, receita incremental e produção de bens.  

 Domínguez (2002) garante que é consenso, nas mais diversas economias ao redor do 

globo, que o empreendedorismo, nos dias de hoje, é fundamental para o crescimento 

econômico e a ampliação da riqueza dos países, aprimora a condição de vida das pessoas, gera 

oportunidades de trabalho e remuneração, cria novos mercados, favorece o incremento da 

renda per capita da população, fomenta a emergência de novas tecnologias, e, portanto, é um 

elemento chave para o desenvolvimento.  

 Pesquisas recentes (GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, 2010, p.162) 

apresentam que se reconhecea verdadeira mudança de patamar da sociedade:  
em termos de desenvolvimento e de qualidade de vida se dará no momento 
em que se abrirem as oportunidades para que as pessoas realizem suas 



 

 

61 

escolhas. O processo de desenvolvimento apenas ocorre quando se ampliam 
as oportunidades para as pessoas e estas tenham condições de optar, ter 
liberdade para escolher. O empreendedorismo é um motor do 
desenvolvimento, e este motor é acionado no momento em que as pessoas 
têm aspirações, sonhos e condições para realizar esse sonho. 

 

 Carpintéro e Bacic (2003) argumentam que, obviamente, há que se considerar que 

diferentes níveis de desenvolvimento socioeconômico haverão de determinar aspectos 

diferentes para o ambiente em que surgem o tipo, a qualidade e a quantidade de 

empreendedores, assim como sua atitude empreendedora toma corpo, tais fatores, por sua vez, 

contribuem para a competitividade e produtividade de um país. 

 Entende-se por atitude empreendedora, conforme o programa de pesquisa Global 

Entrepreneurship Monitor (GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, 2012), a 

resultante da conjugação dos seguintes indicadores: a) a percepção de oportunidades e 

capacidades (ou em que medida as pessoas acreditam que existam boas oportunidades a serem 

exploradas, tão boas a ponto de serem capazes de motivar o início de um novo negócio, e em 

que medida acreditam em seu potencial para realizar tais negócios); b) o medo do fracasso (ou 

o nível de risco que as pessoas estão dispostas a assumir quando percebem a motivação para 

iniciar um novo negócio); c) as percepções sobre a atividade empreendedora e o 

empreendedor (ou como o empreendedor é visto em termos de status na sociedade, como a 

mídia trata do assunto empreendedorismo e como a sociedade e ele próprio observa o 

empreendedorismo como opção de carreira); e d) as intenções empreendedoras (ou as reais 

intenções dos indivíduos quando optam por criar um novo negócio e, portanto, pela carreira 

empreendedora). 

 Na década de 1980, no Brasil, a redução do ritmo de crescimento da economia 

resultou em um alto nível de desemprego, o que contribuiu para que a criação de pequenos 

negócios passasse a ser vista como uma alternativa para abrigar a mão de obra excedente no 

país àquela época. Ao final dessa década, começaram a surgir as primeiras iniciativas 

governamentais para incentivar a abertura de micro e pequenas empresas e, a partir desse 

incentivo, o empreendedorismo ganhou tal força. Hoje, no Brasil, com o crescimento tão 

significativo no número de empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, o país 

ocupa posição de destaque na tabela de comparação da taxa de atividade empreendedora em 

relação aos países no mundo (GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, 2012). 

 Baron (2004) destaca que o empreendedorismo e o desenvolvimento são fenômenos 

complexos e condicionados por fatores culturais, políticos e institucionais, fato que explica 

porque, no Brasil, o empreendedorismo ganhou forças, em termos de crescimento 
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macroeconômico - com a expansão da renda e o aumento do poder aquisitivo das classes C e 

D, com consequente formação de uma classe média capaz de adquirir bens e serviços 

diversos. A partir da década de 1990, com a abertura da economia, o processo de privatização 

das grandes estatais e a abertura do mercado interno para concorrência externa, as ações 

empreendedoras tornaram-se frequentes como nunca visto anteriormente. 

 Ressaltamos que, a despeito do cenário em certa medida favorável, de acordo com o 

Global Entrepreneurship Monitor (2012), em termos gerais, a cultura brasileira não concentra 

grandes esforços no sentido de fomentar o empreendedorismo e ainda há muito que avançar 

em termos de reformas microeconômicas que tratem da modernização do sistema judiciário 

do país, da revisão e da simplificação das regras e dos procedimentos atualmente em vigor 

para a abertura e continuidade de um empreendimento no Brasil. Ademais, há dificuldades na 

solução de problemas fatais para o sucesso de um negócio tais como: a dificuldade de acesso 

ao crédito, que envolve exigências que não são factíveis de serem atendidas por um pequeno 

empreendedor - especialmente os que estão em fase inicial de operação do negócio; a carência 

de fontes de investimento para os empreendimentos emergentes, os quais necessitam ser 

apoiados por modalidades diferenciadas de crédito, sejam elas oferecidas por fonte pública ou 

privada. 

 Apesar desses fatores negativos, os brasileiros são um povo reconhecidamente 

empreendedor, conforme concluíram os dados da última pesquisa Global Entrepreneurship 

Monitor no Brasil (GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, 2012), que apontam o 

Brasil como o décimo país mais empreendedor do mundo e a nação com mais alta taxa de 

empreendedorismo entre os países do G20, grupo criado em 1999 que congrega os ministros 

de finança e chefes dos bancos centrais das 19 maiores economias do mundo e da União 

Europeia, considerando-se, para efeito da pesquisa (GLOBAL ENTREPRENEURSHIP 

MONITOR, 2012, p. 215), que empreendedorismo é "qualquer tentativa de criação de um 

novo negócio ou novo empreendimento, como, por exemplo: uma atividade autônoma, uma 

nova empresa ou a expansão de um empreendimento existente", aceitando que, em qualquer 

uma das situações apresentadas, a iniciativa pode partir de um único indivíduo, de grupos de 

indivíduos ou de empresas que já estejam estabelecidas. 

 Embora empreender, no Brasil, seja trilhar um caminho árduo, Baron e Shane (2007), 

Shane (2008), Timmons e Spinelli Jr. (2009) concordam que nas últimas três décadas o 

ambiente vem se tornando mais propício e incentivador ao empreendedorismo, o que pode ser 

comprovado por evidências como o fato de a mídia retratar os empreendedores de sucesso, em 

certa maneira, como heróis que conseguiram ultrapassar todas as dificuldades e alcançar seus 
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objetivos; por retratar a fragilidade cada vez maior das relações formais de trabalho e a grande 

instabilidade profissional; por haver o despertar de um grande número de pessoas para a 

possibilidade do autoemprego; em virtude das mudanças recentes nas quais se pode observar 

os valores da sociedade, que induzem pessoas mais jovens a terem preferência por um estilo 

de vida mais independente em detrimento da estabilidade; além da própria expansão da 

educação formal voltada para o empreendedorismo e o espírito empreendedor dos indivíduos.  

 A decisão de tornar-se um empreendedor pode ocorrer por várias razões, sejam elas 

impulsionadas por fatores externos ao indivíduo, como impulsos ambientais e/ou sociais, 

sejam elas reforçadas por aptidões pessoais do cidadão, ou ainda por motivações 

impulsionadas por um somatório de parte ou de todos esses fatores em conjunto 

(DOLABELA, 2008a). Desse modo, não há regras sobre como a decisão acontece: muitas 

vezes, as pessoas podem se surpreender ao perceber a existência de uma oportunidade e, 

então, decidir por iniciar um negócio; em outros casos, sequer pode ter ocorrido ao indivíduo 

o pensamento de se tornar um empreendedor antes do surgimento da ideia; em determinadas 

situações, é possível que o cidadão primeiro tenha decidido, racionalmente, tornar-se 

empreendedor, para somente a partir de então iniciar um processo de busca e levantamento de 

ideias sobre o que pode ser viável para ele. O fato é que os empreendedores podem tanto 

reconhecer as oportunidades com muita antecedência ao fato de tornarem-se empreendedores 

propriamente ditos, como pouco antes de constituir suas empresas. 

 Qualquer que tenha sido a razão, do empreendedor para iniciar uma atividade 

empreendedora, via de regra, sua motivação surge a partir de uma necessidade 

(empreendedorismo por necessidade) ou a partir da percepção de uma oportunidade 

(empreendedorismo por oportunidade). Empreendedores por necessidade são os que deram 

início a um empreendimento por não terem encontrado melhores opções para desenvolverem 

sua atividade profissional e, então, iniciam um negócio com vistas a gerar renda para si e para 

suas famílias, ao contrário dos que são chamados de empreendedores por oportunidade, que, 

conscientemente, optam por investir em um novo negócio, próprio, mesmo que tenham 

alternativas de emprego e renda. 

 Ressaltamos que o empreendedorismo por necessidade é mais suscetível à conjuntura 

econômica, cresce em razão inversamente proporcional à empregabilidade e tende a diminuir 

na medida em que a oferta de emprego geral no país aumenta, ao passo que o 

empreendedorismo por oportunidade suscita maiores chances de sobrevivência e sucesso para 

o negócio, pois empreendedores por oportunidade, podem ter mais vocação (e talvez mais 
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preparo) para se aventurarem no mundo dos negócios. Assim, no Global Entrepreneurship 

Monitor (2012, p.40) é apresentado: 

No Brasil, desde o ano de 2003, os empreendedores por oportunidade são 
maioria, sendo que a relação oportunidade X necessidade tem sido superior a 
1,4 desde o ano de 2007. Em 2010, o Brasil novamente supera a razão de 
dois empreendedores por oportunidade para cada empreendedor por 
necessidade, o que já havia ocorrido em 2008. Em 2010, para cada 
empreendedor por necessidade havia outros 2,1 que empreenderam por 
oportunidade. [...] Ainda no Brasil em 2010, entre os empreendedores por 
oportunidade, 43% o fizeram pela busca de maior independência e liberdade 
na vida profissional; 35,2% pelo aumento da renda pessoal; 18,5% apenas 
para a manutenção de sua renda pessoal; enquanto 3,3% citaram outros 
motivos, ou seja, 78,2% vislumbram uma oportunidade de aprimorar a vida 
com o negócio que estão abrindo. 

 

 Notamos, diante desses números, que se trata de momento crucial, com cenário fértil, 

para a cobrança de reforço nas políticas públicas brasileiras de apoio ao empreendedorismo, 

para que, incentivados, possam contribuir para aumentar ainda mais a vitalidade econômica 

brasileira e se unir aos empreendedores já estabelecidos em suas micro e pequenas empresas, 

que hoje respondem pelo emprego formal de quase 15 milhões de brasileiros, distribuídos em 

mais de 6 milhões de micro e pequenas empresas pelo país, as quais totalizam 99% de todo o 

volume de empresas instaladas do Brasil (MICRO, 2012), e que são, em geral, a principal 

fonte de recursos para uma grande parcela das maiores camadas populacionais do país:  

sendo responsáveis por geração de emprego, renda, ocupação lícita, inclusão 
social, distribuição de riquezas, geração de recursos [...] e ampliação das 
oportunidades de crescimento setorial sustentável, empreendedorismo e 
pacificação social (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS/SÃO PAULO, 2009, p.4). 
 

 Para compreender o panorama do empreendedorismo no Brasil na atualidade, uma boa 

métrica é a análise dos dados apresentados pela última pesquisa Global Entrepreneurship 

Monitor (GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, 2012), conduzida desde 1999 por 

um consórcio de instituições e liderada pelo London Business School e o Babson College, que 

analisa a atividade empreendedora dos países, destaca a relação entre empreendedorismo e 

crescimento econômico nos países, e identifica as condições que afetam e influenciam a 

abertura de novos negócios e o crescimento das pequenas empresas. 

 No estudo (GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, 2012) é possível 

identificar que empreender, para os brasileiros, de uma maneira geral, é um grande sonho, e a 

ideia de se possuir um negócio próprio supera praticamente todos os demais sonhos que as 

pessoas normalmente têm na vida, incluindo-se o desejo de construir uma carreira estável em 

uma empresa, o que pode explicar o fato de que mais de 30% dos indivíduos adultos da 
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população brasileira sejam empreendedores. Esse percentual indica que aproximadamente 36 

milhões de brasileiros com idade entre 18 a 64 anos estão envolvidos, de algum modo, na 

criação ou administração de um novo negócio, mostrando a imensa importância econômica e 

social do empreendedorismo no país. 

É possível constatar que a Taxa Total de Empreendedorismo teve um 
aumento expressivo, passando de 20,9% em 2002 para 30,2% em 2012, um 
aumento de quase dez pontos percentuais. Aumentos também podem ser 
observados nas taxas dos diversos tipos de empreendedores – iniciais 
(nascentes ou novos) e estabelecidos. Essa evolução é compatível com o 
dinamismo da economia brasileira no período: o PIB cresceu em média cerca 
de 4%, em grande parte com base na expansão do mercado interno, o que 
abriu espaço para atividades empreendedoras dos mais diversos tipos 
(GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, 2012, p.11). 

 

 Na pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GLOBAL ENTREPRENEURSHIP 

MONITOR, 2012), mencionada anteriormente, os empreendedores são divididos em função 

das fases do processo empreendedor no qual se encontram, sendo classificados como: a) 

empreendedores iniciais - empresários que estão num estágio inicial do processo 

empreendedor, iniciando um novo negócio e se dedicando para fazê-lo alcançar sucesso em 

um mercado geralmente competitivo, podendo ser ainda empreendedores nascentes, ou seja, 

estando ainda na etapa de avaliação em relação à abertura de um novo negócio, ou podendo 

ser empreendedores novos, que criaram um negócio recentemente; b) empreendedores 

estabelecidos - empresários que já estão com seu negócio consolidado e que, apesar de já 

atuarem no mercado há alguns anos, continuam inovadores, competitivos e orientados para o 

crescimento. 

 Em relação às características demográficas, o estudo revela que a maioria dos 

empreendedores brasileiros é homem, sendo que, em geral, ao passo que os empreendedores 

iniciais têm idade entre 25 a 34 anos, possuem curso superior completo e faixa de renda que 

varia de 6 a 9 salários mínimos, os empreendedores estabelecidos têm idade entre 45 e 54 

anos, possuem Ensino Fundamental incompleto e faixa de renda que varia de 3 a 6 salários 

mínimos, apresentando indícios de que as oportunidades criadas pelo recente crescimento 

econômico do país têm chamado a atenção de pessoas mais jovens, com maior nível de 

escolaridade e qualificação, que alcançam melhores resultados em seus empreendimentos 

(GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, 2010). 

 Para facilitar a abordagem sobre a questão da motivação que leva os indivíduos a 

empreender, a pesquisa classifica os empreendedores em empreendedores por necessidade, 

como aqueles que iniciam um negócio porque não têm outra opção de trabalho e emprego, e 
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empreendedores por oportunidade, que são aqueles que, mesmo tendo alguma alternativa de 

renda ou emprego formal, optam por empreender, seja para aumentar sua renda, seja para 

realizar um sonho ou para satisfazer seu desejo de independência. 

 Em relação aos empreendedores por oportunidade, a pesquisa aponta que: 

A proporção de empreendedores por oportunidade no Brasil está em 69,2%, 
o que é um percentual expressivo, considerando que no início da Pesquisa 
GEM esta proporção era da ordem de 42%. Vale ressaltar que o percentual 
de empreendedores na Região Centro-Oeste, 84%, é equivalente aos países 
mais desenvolvidos. A maior proporção atual de empreendedores por 
oportunidades em relação ao do início da pesquisa GEM, no final dos anos 
90, é também compatível com o dinamismo da economia brasileira após 
2002. Mercados mais dinâmicos, inclusive com expressiva capacidade de 
gerar empregos formais, tendem a induzir ao empreendedorismo por 
oportunidade vis a vis ao de necessidade [...] Como era de se esperar, quanto 
maior o grau de escolaridade, maior é a proporção de empreendedores por 
oportunidade, e os maiores percentuais de empreendedores por oportunidade 
encontram-se nas menores faixas de renda. Sobre essa constatação, que 
inicialmente gera certa surpresa, pode-se levantar a hipótese de que, dadas as 
condições recentes de dinamismo do mercado interno da economia 
brasileira, a taxa de empreendedorismo por oportunidade é elevada mesmo 
em faixas de renda relativamente baixas (GLOBAL 
ENTREPRENEURSHIP MONITOR, 2010, p.14-15). 

 

 Por fim, com o objetivo de avaliar o grau de inovação dos negócios empreendedores 

no Brasil, o estudo analisa as características dos empreendimentos e aponta que a maioria dos 

negócios ocupa-se de algo que não se apoia em um conhecimento novo, oferece um produto 

ou serviço que não é muito inovador, possui poucos ou nenhum consumidor no exterior e 

fazem uso de tecnologias ou processos com idade superior a cinco anos. Isso nos leva a 

acreditar que, considerando a ênfase que a economia brasileira atribui, grosso modo, ao 

aumento do consumo de massa e à redução dos níveis de pobreza, pode contribuir, 

sobremaneira, para o aumento de empreendimentos pouco inovadores. 

 É possível que essa realidade pouco promissora seja o resultado direto das iniciativas 

do governo brasileiro, que adota políticas públicas que, em geral, não incentivam o 

empreendedorismo ou dificultam a ação empreendedora. Ao considerar a burocracia 

excessiva e a pesada carga tributária aplicada aos pequenos negócios, assim como as ações 

assistencialistas aplicadas no combate ao desemprego, em detrimento de políticas de estímulo 

à criação de novos negócios, é perceptível o quanto, o empreendedorismo no Brasil ainda 

encontra-se em estágio inicial no que diz respeito ao tipo de negócio e à gestão dos negócios, 

em que predominam a informalidade, a criação e oferta de produtos e serviços com pouco 

conteúdo inovador, especialmente para o consumidor final e as baixas taxas de complexidade 

organizacional e crescimento, apesar das altas taxas de empreendedorismo. 
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1.2. Critérios para a Classificação dos Pequenos Negócios 

 

O conceito de empresa, de acordo com as diferentes áreas do conhecimento que o 

definem, seja ele sob o ponto de vista jurídico, administrativo, contábil ou comercial, assume 

contornos próprios, carregados de detalhes singulares e pertinentes ao contexto de estudo.  

Desse modo, torna-se de certa maneira pouco produtivo, discorrer profundamente sobre as 

diversas definições encontradas na literatura, abordando o conceito, visto que, apesar de 

pontos comuns serem facilmente identificados, em geral, a análise das muitas abordagens, por 

vezes até um pouco distintas entre si, não levam a um padrão a ser adotado ou a uma 

definição homogênea que possa encerrar o assunto. 

Porém, para que conheçamos o pano de fundo no qual se desenrola a discussão deste 

capítulo, descrevemos brevemente, algumas poucas definições de empresa, apresentadas por 

diferentes campos acadêmicos, considerando, para tanto, duas premissas: a) chegar a uma 

definição completa, definitiva e aprofundada do termo não é objetivo desta pesquisa e; b) de 

maneira geral, qualquer leitor que esteja apto a compreender a leitura de uma pesquisa com o 

nível de aprofundamento de uma tese de doutorado pode apreender, a partir de suas próprias 

formulações mentais, vivências e experiências, acadêmicas ou profissionais, um conceito 

válido para empresa, visto tratar-se de expressão corriqueira com pouquíssimo, ou quase 

nenhum índice de ambiguidade. 

 Segundo Franco (2011, p.14), a empresa pode ser considerada como “toda atividade 

econômica com fim lucrativo, assim toda entidade que se constitui, sob qualquer forma 

jurídica, para exploração de atividade econômica, seja ela mercantil, industrial, agrícola ou de 

prestação de serviços”, o que pressupõe, sob um ponto de vista mais prático e tradicional, que 

um negócio, para ser considerado empresa, deve apresentar uma meta econômica e um 

objetivo de otimização de seu lucro e de seu patrimônio. 

 Sob o ponto de vista do direito comercial brasileiro, Mendonça (2006, p.492), 

caracteriza a empresa como “a organização técnico-econômica que se propõe a produzir [...] 

bens ou serviços destinados à troca, com a esperança de realizar lucros, correndo os riscos por 

conta do empresário”, o que nos leva a crer que, sob a ótica da lei, no Brasil, entende-se a 

empresa como a atividade desenvolvida pelo empresário, sujeito de direito, e a materialização 

de sua iniciativa criadora e da projeção patrimonial de seu trabalho de organização dos 

distintos fatores produtivos, resumindo-se, então, na unidade que, sob a responsabilidade do 

empresário, emprega e combina os recursos de produção disponíveis para a geração dos bens 

e serviços que atenderão às necessidades de consumo e de acumulação da sociedade.  
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 Para Richars (1997, p.8) uma empresa:  
é uma organização que se propõe a, regularmente, transformar insumos e/ou 
transacionar bens que considera  úteis para a sociedade, sejam eles matérias-
primas, produtos semifabricados, bens industriais, bens de consumo ou 
serviços. Pelo esforço de ser útil,  a empresa espera ser remunerada [...]. 
Ademais [...] espera auferir um diferencial entre custos totais e o seu preço 
de venda, ou seja, um lucro que lhe permita remunerar os riscos dos seus 
investidores e a reinvestir uma parte destes lucros para poder crescer. 
 

 De fato, qualquer que seja o arcabouço teórico para a descrição das empresas, o que 

nos chama a atenção, no caso específico da necessidade de classificação dessas unidades 

produtivas, é o fato de que, além de haver um sem número de atividades nas quais as 

empresas podem se enquadrar, em virtude dos mais diversos ramos comerciais e industriais 

possíveis, havendo muitas maneiras de agrupar as empresas, segundo diferentes critérios, o 

que dificulta a análise e o estudo. 

 Determinar o tamanho de uma empresa, para Tafner (1995), é mais ou menos como 

definir uma escala de medida, que varia conforme os objetivos e as conveniências dos 

governos, organismos e instituições que estabelecem, planejam e operacionalizam regras e 

programas de apoio empresarial (incentivos fiscais, tributários e creditícios).  Aos governos, 

especificamente, caberia a responsabilidade de estabelecer uma forma operacional de 

classificação das empresas. Em relação aos critérios de classificação, variáveis definidoras e 

parâmetros operacionais para a classificação específica dos pequenos negócios, o pesquisador 

afirma que inexistem definições que sejam amplamente aceitas, sem restrições, e 

complementa afirmando que "as regras variam entre países, para um mesmo país, de setor 

para setor e, muitas vezes, dentro do mesmo setor econômico, o governo, as instituições 

financeiras e as agências de fomento classificam diferentemente as empresas" (TAFNER, 

1995, p.4).  

 Tafner (1995, p.10) afirma, ainda: 

Cada governo, agente ou programa, ao definirem critérios e determinarem 
limites, priorizam aspectos da pequena empresa nos âmbitos patrimonial, 
gerencial, produtivo e tecnológico. Isoladamente, é provável que nenhum 
deles seja um definidor preciso de porte de empresa. Assim, por exemplo, o 
número de empregados ou o valor de vendas não definem por si o porte de 
uma empresa, havendo mesmo interpenetração de limites. Por outro lado, 
variáveis qualitativas, como o elo família-empresa, sempre citado, não são 
característica exclusiva dos pequenos estabelecimentos. Nem mesmo, aliás, a 
existência da família-empresária (o grupo familiar à frente do negócio) seria 
por si critério suficientemente preciso. 

 
 A esse respeito, Puga (2000) reforça que não existe um padrão único, ou um critério 

universal, sobre o qual se possa categorizar as empresas, segundo o quesito tamanho/ porte, e 
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que, o habitual, nas diversas economias, é que as empresas sejam classificadas conforme o 

número de empregados que tenham registrados ou de acordo com sua receita bruta anual, 

apesar de haver países em que o agrupamento se dá em função do valor do capital realizado, 

como é o caso de Taiwan. O estudioso chama a atenção para que se observe, por exemplo, 

que no Reino Unido e em todos os países constituintes da União Europeia, o critério para 

definição do porte das empresas "é cerca de duas vezes maior do que o adotado pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, que utiliza como referência o 

critério do [...] Mercosul" (PUGA, 2000, p.8). 

 Leone (1991) afirma que a definição do tamanho de uma empresa não é apenas uma 

questão de necessidade formal, mas envolve uma categorização de caráter prático, que tem 

como objetivo a facilidade da compreensão, indicando três critérios para a classificação das 

empresas sob o ponto de vista de tamanho: a) um critério quantitativo, econômico, que possa 

classificar uma empresa levando em conta o valor de seu ativo imobilizado, seu faturamento e 

o número total de funcionários que empresa; b) um critério qualitativo, social, que utilize 

dados referentes à estrutura interna da empresa, ao tipo de gestão que adota, às atitudes e 

percepções dos dirigentes; e c) um critério misto, que utilize tanto aspectos quantitativos 

quanto qualitativos, como forma de obter uma resultante mais completa e detalhada. 

 Longenecker, Moore, Palish e Petty (2007) sugerem que se utilizem diferentes 

critérios para objetivos de análise diferentes, variando de acordo com o ponto de vista sob o 

qual se estuda as empresas, seja ele econômico, social e/ou político.   Ramos (1995) relaciona 

alguns critérios de ordem qualitativa que podem ser utilizados para a compreensão e 

determinação do tamanho de uma empresa: existência ou não de vínculo estreito entre a 

família do fundador e a empresa; nível de participação do proprietário na gestão cotidiana da 

empresa; grau de dependência que a empresa tem de seus clientes, fornecedores e 

concorrentes; número de contratações de mão de obra não qualificada; caráter pessoal ou 

impessoal de atendimento e relacionamento com os clientes. 

 Por sua vez, Drucker (1998) pondera, afirmando que devido à dificuldade de 

estabelecer um único parâmetro qualitativo para definir o tamanho das empresas, é comum, 

especialmente nos estudos acadêmicos, a escolha e o uso de parâmetros quantitativos, como o 

número de funcionários, apesar de ser veemente ao alegar que o único critério realmente 

confiável para definir o tamanho das empresas é a estrutura administrativa, visto que os 

diferentes tamanhos de empresas exigem estruturas administrativas específicas, visto que têm 

limitações típicas e enfrentam problemas distintos. 
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 Em contrapartida, as classificações baseadas em critérios quantitativos, como o valor 

dos ativos da empresa, o faturamento da empresa, o total de suas vendas anuais, o número de 

empregados contratados, seu lucro, sua participação no mercado e sua produtividade 

(D’AMBOISE; MULDOWNEY, 1988, LEONE, 1991), apresentam a vantagem de serem 

muito mais facilmente coletadas e utilizadas. 

 A despeito de diversos pesquisadores (DRUCKER, 1998; LEONE, 1991; JULIEN, 

1997; RATTNER, 1895) defenderem que  os critérios quantitativos podem ser imprecisos e 

insuficientes e que a definição do tamanho de uma empresa a partir da utilização de 

indicadores quantitativos não fornece informações cem por cento válidas e corretas sobre o 

comportamento real do negócio, Montaño (2001), por sua vez, argumenta que os aspectos 

quantitativos utilizados para a determinação do porte de uma empresa estão impregnados de 

aspectos qualitativos, e que o tamanho da empresa é determinado muito mais por sua estrutura 

e complexidade do que simplesmente por seus números. Leone (1991, p.59) defende que em 

virtude de apresentarem maior amplitude de utilização em vários setores, os critérios 

quantitativos “oferecem a oportunidade de análises comparativas e análises estatísticas de 

tendência temporal e tocam em diferentes componentes da atividade empresarial”. 

 Ademais, é fato que, no Brasil, os critérios quantitativos são os mais utilizados pelas 

instâncias governamentais, financeiras, estatísticas e acadêmicas, assim como pelas 

instituições voltadas ao incentivo das empresas. A receita bruta anual do negócio, por 

exemplo, é o principal critério adotado pela Lei Geral da Micro e Pequena Empresa 

(BRASIL, 2006), pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, 

para fins de aprovação e garantia de concessão de crédito e apoio financeiro, e pelo Sistema 

Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições - SIMPLES/ SIMEI, para a 

classificação das empresas; e uma composição de critérios quantitativos é a base para a 

classificação desenvolvida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE, conforme detalhamos a seguir: 

 

a) Lei Geral da Micro e Pequena Empresa (Lei Complementar 123/2006, Lei Complementar 

1285/2008) 

Também conhecida como Lei Geral da MPE, ou simplesmente Lei Geral, a Lei 

Complementar 123/2006 (Anexo A) instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e 

Empresa de Pequeno Porte e regulamentou o tratamento jurídico diferenciado, previsto na 

Constituição Federal, para microempresas e empresas de pequeno porte, nos campos 
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administrativo, tributário, previdenciário, trabalhista e creditício. Utiliza como parâmetro para 

classificação de tamanho das empresas a seguinte regra:  

Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se 
microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a 
sociedade simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o 
empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 (Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas 
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde 
que: I - no caso da microempresa aufira, em cada ano-calendário, receita 
bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais); e II - 
no caso da empresa de pequeno porte, aufira, em cada ano-calendário, 
receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual 
ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais) (BRASIL, 
2006). 

 
 Posteriormente, foi alterada pela Lei Complementar 128/2008, que criou a figura 

jurídica do MEI – Microempreendedor Individual: 

§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se MEI o empresário individual a 
que se refere o art. 966 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Código 
Civil, que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 
36.000,00 (trinta e seis mil reais), optante pelo Simples Nacional e que não 
esteja impedido de optar pela sistemática prevista neste artigo (BRASIL, 
2008). 

 
 Em novembro de 2011, a presidente Dilma Rousseff sancionou o Projeto de Lei 

Complementar 77/11, que reajustou o teto de faturamento anual dos empreendedores 

individuais (EI), para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 

 

b) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES 

Para fins de enquadramento nas condições de aprovação e garantia de concessão de 

crédito e apoio financeiro, conforme a Carta Circular nº 64/02, de 14 de outubro de 2002, 

categoriza as empresas como: 

Microempresas: receita operacional bruta anual ou anualizada inferior ou 
igual a R$1.200 mil (um milhão e duzentos mil Reais); Pequenas Empresas: 
receita operacional bruta anual ou anualizada superior a R$1.200 mil (um 
milhão e duzentos mil Reais) e inferior ou igual a R$10.500 mil (dez 
milhões e quinhentos mil Reais); Médias Empresas: receita operacional bruta 
anual ou anualizada superior a R$10.500 mil (dez milhões e quinhentos mil 
Reais) e inferior ou igual a R$60 milhões (sessenta milhões de Reais); 
Grandes Empresas: receita operacional bruta anual ou anualizada superior a 
R$60 milhões (sessenta milhões de Reais). (BANCO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL, 2002, p.1) 

 

c) SIMPLES/ SIMEI 
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O SIMPLES Nacional é um regime simplificado de tributação, previsto na Lei Geral 

da MPE, aplicável às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, e complementado pelo 

SIMEI, o Sistema de Recolhimento em Valores Fixos Mensais dos Tributos abrangidos pelo 

Simples Nacional, devidos pelo Microempreendedor Individual. A partir de janeiro de 2012, 

passou a considerar o porte das empresas conforme a descrição a seguir: 
Microempresa (ME), a sociedade empresária, a sociedade simples, a 
empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário que aufiram, 
em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil reais). Considera-se Empresa de Pequeno Porte 
(EPP), para efeito do Simples Nacional, a sociedade empresária, a sociedade 
simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário 
que aufiram, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 
(trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três 
milhões e seiscentos mil reais). O Microempreendedor Individual (MEI), 
optante pelo Simples Nacional, que atenda aos requisitos previstos no artigo 
18-A da Lei Complementar nº 123, de 2006. (RECEITA FEDERAL, 2012) 

 

d) Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE 

Além do critério adotado no Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte, o SEBRAE utiliza, em seus estudos sobre a presença da micro e pequena 

empresa na economia brasileira, o critério de número de funcionários para enquadrar as 

empresas por tamanho, da seguinte forma: "Microempresa: I) na indústria e construção: até 19 

funcionários; II) no comércio e serviços, até 09 funcionários. Pequena empresa: I) na indústria 

e construção: de 20 a 99 funcionários; II) no comércio e serviços, de 10 a 49 funcionários" 

(SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS/GOIÁS, 

2012).  

 Considerando que os critérios quantitativos são, habitualmente, mais utilizados pelos 

pesquisadores e pelas diversas instituições envolvidas nas análises sociais e econômicas dos 

países, para determinação de tamanho das empresas, mesmo quando o propósito é a 

elaboração de políticas públicas de incentivo (SILVA, 2000), uma vez que os critérios 

qualitativos são muito mais difíceis de serem mensurados, comparados e tratados, para efeitos 

desta pesquisa, trabalho tem como foco os pequenos negócios, instituiu-se o critério 

determinado pela Lei Geral da MPE para determinação do tamanho das empresas, motivo 

pelo qual somente serão detalhadas as empresas que se enquadram nas categorias 

empreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte, excluindo-se as demais 

categorias de empresas. 
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1.2.1. Empreendedor Individual 

 

 Além de todas as características positivas, integradoras, inovadoras e tecnológicas que 

são creditadas à globalização e que impulsionaram sobremaneira o desenvolvimento dos 

países, as transformações na ordem mundial e a nova forma de integração econômica, que 

emprestou força ao comércio internacional por meio do encurtamento das relações, a 

globalização também responde por significativos problemas e crises que se desencadearam 

nos mercados mundiais, pelo crescimento de certa desconfiança internacional nas relações 

financeiras e, especialmente nos países emergentes, pelo aumento alarmante das taxas de 

desemprego, gerado, entre outros motivos, pela demanda por aumento de produtividade, pela 

redução de custos e pela especialização, que forçaram as empresas a buscarem a substituição 

da força de trabalho humano e a adesão ao regime de produção enxuta. 

 Os efeitos imediatos do desemprego, que não se restringem apenas às questões 

diretamente ligadas à perda de rendimentos, têm íntima relação com a geração de problemas 

sociais, psicológicos e físicos que contribuem para a exclusão do trabalhador e a instalação de 

um cenário de vulnerabilidade e instabilidade. A significativa carência de empregos que 

oferecem estabilidade e garantias acaba por legitimar o desajuste social causado pela falta de 

oportunidades, pela aceitação de condições mínimas de trabalho, pela ocupação precária e 

pela exploração da força de trabalho e do trabalhador. 

 Segundo Kliksberg (2003), um nível decente de vida, nutrição adequada, assistência 

médica, educação e trabalho digno não são apenas objetivos de desenvolvimento para as 

nações, mas direitos humanos, visto que as desigualdades geram efeitos regressivos tanto na 

economia, quanto na vida pessoal e familiar dos indivíduos, assim como no desenvolvimento 

democrático.  

O aumento da desigualdade pode ser considerado como uma das causas centrais do 

aumento da pobreza, e a carência de oportunidades de trabalho, acesso à saúde e educação, 

por sua vez, impulsionam a massa da população desempregada a buscar novas formas de 

ocupação e atividades remuneradas alternativas. Desse modo, surgem as cooperativas, as 

empresas familiares, os trabalhadores autônomos, o trabalho domiciliar e o emprego informal, 

que passam a explorar força de trabalho dos indivíduos em detrimento de seus direitos 

trabalhistas, garantias e benefícios, situação que Singer (2003, p.23) resume tal situação ao 

afirmar que “a precarização do trabalho inclui tanto a exclusão de uma crescente massa de 

trabalhadores do gozo de seus direitos legais como a consolidação de um ponderável exército 

de reserva e o agravamento de suas condições”. 
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 De acordo com Gomes, Freitas e Campelo Júnior (2005, p.1),  
considera-se o trabalho informal a unidade econômica caracterizada pela 
produção em pequena escala, pelo reduzido emprego de técnicas e pela 
quase inexistente separação entre o capital e o trabalho. Tais unidades 
também se caracterizariam pela baixa capacidade de acumulação de capital e 
por oferecerem empregos instáveis e reduzidas rendas. Os trabalhadores 
informais exercem atividades econômicas à margem da lei e desprovidas de 
proteção ou regulamentação pública. Ademais, o trabalho informal também 
se caracteriza pela ausência das relações contratuais. O crescimento da 
informalidade nas relações de trabalho caracteriza um período marcado pelo 
desemprego contínuo no mercado formal. Assim, o trabalho informal parece 
despontar como um recurso e abrigo dos trabalhadores face à escalada do 
desemprego. 

 

 A informalidade, então, surge como uma alternativa de renda, em razão do 

comprometimento do trabalho regulamentado, e, caracteriza-se por atividades econômicas de 

baixa produtividade que se desenvolvem à margem da legislação, como uma saída para a crise 

social, , assumindo, ao longo dos anos, grande representatividade na economia dos países, que 

atualmente  se veem obrigados a admitir, até mesmo em suas estatísticas formais, que não 

podem prescindir da informalidade, tamanha é sua representatividade econômica e social. 

Segundo levantamento do SEBRAE (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS, 2011a, p.10), “estima-se que, para cada empresa legalmente 

registrada no Brasil, há outras duas não registradas”. 

Nesse contexto, para redimir os impactos negativos da informalidade e para 

aproveitar-se do potencial de desenvolvimento gerado pelas atividades informais, políticas 

governamentais de incentivo à regulamentação dos negócios informais e à geração de 

empregos com registro de trabalho se desenvolvem.  A instituição legal da figura do 

Empreendedor Individual - EI surge como alternativa para a desburocratização, a agilidade e a 

simplicidade no processo de legalização e formalização de novos e de pequenos negócios 

informais já existentes, bem como para garantir aos empreendedores o acesso às políticas 

públicas e sociais, como forma de tentar persuadir toda a população de trabalhadores 

informais a fazê-lo de maneira institucionalizada, pois mesmo estando à margem dos direitos 

trabalhistas e das garantias sociais, contribuem significativamente para a produção de capital. 

 Classifica-se como Microempreendedor Individual ou Empreendedor Individual - EI, 

como é mais comumente denominado, o indivíduo pessoa física que, intentando regularizar a 

existência de um negócio, qualquer que seja seu ramo de atuação, deixa de trabalhar por conta 

própria na informalidade e legaliza sua situação de trabalhador informal, tornando-se um 

empresário sob o ponto de vista jurídico e tributário, assumindo determinadas obrigações para 
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com o governo e com a sociedade, beneficiando-se de uma série de contrapartidas que a 

legislação lhe garante. 

 Ao enquadrar-se nessa categoria de empresa, o empresário, a quem não é permitido 

exercer profissão regulamentada (médico, advogado, arquiteto, etc.), possuir mais de um 

estabelecimento, ser proprietário de outra empresa ou possuir participação societária em 

qualquer outra empresa, pode auferir renda anual de até R$60.000,00 (sessenta mil reais), 

tendo permissão para registrar um funcionário como empregado contratado em regime CLT, 

podendo oferecer a ele um salário mínimo ou o salário piso da categoria a qual pertence. 

Além disso, será enquadrado no regime SIMPLES de tributação e ficará isento dos impostos 

federais a que estão sujeitas outras categorias de empresa, a saber, Imposto sobre a Renda 

(IR), Programa de Integração Social (PIS), Contribuição para Financiamento da Seguridade 

Social (Cofins) , Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e Contribuição Social sobre o 

Lucro Líquido (CSLL). 

 Do ponto de vista das políticas públicas, a instituição da figura do empreendedor 

individual tem como objetivo máximo permitir:  
a desburocratização, a agilidade, a simplicidade no processo de legalização e 
formalização de novos e de pequenos negócios já existentes, bem como 
garantir a esses empreendedores o acesso às políticas públicas e sociais 
pátrias. A fim desses empreendedores terem reconhecido suas atividades 
empresárias de forma legalizada e propulsora da economia brasileira e como 
efetivação axiológica dos princípios constitucionais da igualdade, da 
legalidade, da função social da empresa, da concorrência, livre iniciativa e 
fomento dos pequenos empreendimentos (SERVIÇO BRASILEIRO DE 
APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS/SÃO PAULO, 2009, 
p. 2). 

 
 Trata-se, em princípio, de um instrumento de incentivo para que várias categorias 

empresariais de lucratividade reduzida saiam da informalidade e da ilegalidade, visto os 

benefícios oferecidos e o índice mínimo de burocracia exigido, para que os empreendedores 

individuais consigam iniciar suas atividades de maneira econômica e juridicamente 

organizada. Também se trata de um mecanismo de inclusão social e apoio ao empresário, na 

medida em que pretende proporcionar ao empreendedor o reconhecimento de sua cidadania, 

dando-lhe cobertura previdenciária. Paralelamente, busca ainda a melhoria do ambiente de 

negócio do país, a partir da redução da informalidade, o que, em última instância, contribui 

para o incremento da economia, o surgimento de novos empreendimentos, a ocupação lícita e 

a geração de emprego e renda para o país. 

 Conforme a legislação podem tornar-se empreendedores individuais os trabalhadores 

que prestam serviços diversos como manicures, taxistas, vendedores ambulantes e camelôs, 
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costureiras, carpinteiros, pipoqueiros, artesãos e qualquer outra atividade empresarial que se 

enquadre em uma das categorias listadas no Anexo B, os que atuam no comércio e na 

indústria, os que prestam serviços de natureza não intelectual e/ou sem regulamentação legal e 

os que trabalham em escritórios contábeis, sendo que é requisito imprescindível que seja uma 

pessoa física que exerça atividade empresarial sem sócios na sua pessoa jurídica, para que um 

trabalhador informal possa se inscrever como empreendedor individual. 

 A formalização do empreendedor individual é gratuita, e pode ser realizada pela 

internet, onde o interessado em registrar-se como EI deverá preencher um cadastro on-line, 

definir e informar o nome que pretende dar à empresa, e submetê-lo com um simples 

comando, recebendo, imediata e automaticamente, o Certificado da Condição de 

Microempreendedor Individual – CCMEI, documento único que inclui o número de Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ de sua nova empresa, o número de inscrição da mesma 

na Junta Comercial e no INSS, e o Alvará Provisório de Funcionamento, sem que tenha sido 

necessário anexar eletronicamente ou encaminhar à Junta nenhum tipo de documento e/ou 

comprovação. Também é possível proceder à formalização por meio de empresas de 

contabilidade cadastradas, em todo o país, e listadas no mesmo sítio, para dar suporte 

voluntário e gratuito ao cadastramento. 

 Visto que a estratégia de aumentar consideravelmente o volume de negócios 

formalizados, além de abranger aspectos sociais, também tem um caráter contábil, uma vez 

que as instâncias governamentais pretendem gerar receita para os cofres públicos por meio da 

arrecadação tributária, que é a fonte de financiamento dos serviços destinados à coletividade 

como saúde, educação, segurança, justiça, seguridade social e benefícios previdenciários, o EI 

não está livre de sua parcela de contribuição para as contas da administração pública, e 

deverá, após a formalização, recolher impostos que, apesar de representarem custos totais 

reduzidos e praticamente simbólicos, abrangem o cumprimento de responsabilidades para 

com a Previdência Social, o estado e o município de endereço do registro, eximindo-se da 

responsabilidade de recolhimento de qualquer tipo de imposto para o governo federal. 

 Para quitar sua pendência com a Previdência Social, o EI deverá recolher, 

mensalmente, 11% do total do salário mínimo brasileiro, valor reajustado no início de cada 

ano e que, em 2012, ano em que se desenvolve este trabalho, é de R$51,15 (cinquenta e um 

reais e quinze centavos). Caso exerça atividade de comércio ou indústria, deverá recolher, 

para os cofres do Estado, o valor de R$1,00 (um real) por mês relativo ao ICMS (Imposto 

sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação). Por fim, caso exerça atividade 
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de prestação de serviços, será obrigado a pagar R$5,00 (cinco reais) mensais ao Município, 

referente ao recolhimento do ISS (Imposto sobre Serviços), sendo que o pagamento de todo e 

qualquer um desses tributos deverá ser feito até o dia 20 de cada mês, em qualquer agência 

bancária ou casa lotérica, por meio do DAS – Documento de Arrecadação do Simples 

Nacional, documento gerado automaticamente na internet. 

 Somente no caso de o empreendedor individual possuir um empregado contratado,  

como forma de “proteger-se contra reclamações trabalhistas e o seu empregado terá direito a 

todos os benefícios previdenciários como, por exemplo, aposentadoria, seguro-desemprego, 

auxílio por acidente de trabalho ou doença ou licença maternidade” (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, 2012), afora o salário do 

funcionário, os tributos acima mencionados são acrescidos dos custos trabalhistas relativos ao 

trabalhador registrado. O EI deve entregar, por meio do sistema Conectividade Social da 

Caixa Econômica Federal, e até o dia 7 de cada mês, a Guia do FGTS e Informação à 

Previdência Social (GFIP). Ao preencher e entregar a GFIP deverá depositar o FGTS, 

calculado à base de 8% sobre o salário do empregado, assim como deverá recolher 3% desse 

salário para a Previdência Social, sendo que, visando facilitar e agilizar o processo, todas 

essas contas são feitas automaticamente pelo sistema GFIP, programa que está acessível para 

download na página da Receita Federal na internet. 

 Ainda como forma de facilitar a gestão do negócio, o empreendedor individual está 

dispensado de proceder à contabilidade formal da empresa, ou seja, a ele não é cobrado que se 

escriture nenhum livro e razão, apenas deverá apresentar: 

a) o Relatório Mensal das Receitas Brutas, até o dia 20 de cada mês, informando as receitas 

que obteve no mês anterior e anexando as notas fiscais de compras de produtos e de serviços, 

bem como as notas fiscais que emitiu no período, lembrando que o EI somente tem 

obrigatoriedade na emissão de nota fiscal nas vendas e nas prestações de serviços realizadas 

para pessoas jurídicas (de qualquer porte), ficando dispensado desta emissão quando realizar 

venda ou prestar serviços para o consumidor final, pessoa física; 

b) a Declaração Anual Simplificada, que apresenta o valor do faturamento do ano anterior, 

sendo que a primeira declaração poderá ser preenchida, gratuitamente, por um contador ou 

empresa de contabilidade optante pelo Simples e cadastrada para o auxílio a novos 

empreendedores individuais. 

 Ambulantes e donos de outros tipos de negócios que necessitem atender seus clientes 

em ponto comercial fixo, devem ainda, ao tornarem-se empreendedores individuais, solicitar 

um alvará de funcionamento, que será concedido com prazo inicial de 180 dias, sob o nome 
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Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento 

Provisório, conforme as normas dos Códigos de Zoneamento Urbano e de Posturas 

Municipais de cada município, razão pela qual:  
a maioria dos municípios mantém o serviço de consulta prévia para o 
empreendedor investigar se o local escolhido para estabelecer a sua empresa 
está de acordo com essas normas. Além disso, outras normas deverão ser 
seguidas, como as sanitárias, por exemplo, para quem manuseia alimentos. 
Assim, antes de qualquer procedimento, o empreendedor deve consultar as 
normas municipais para saber se existe ou não restrição para exercer a sua 
atividade no local escolhido, além de outras obrigações básicas a serem 
cumpridas (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO EXTERIOR, 2012).  

 

No momento da inscrição on-line para a formalização, exige-se que o candidato a 

empreendedor individual declare conhecer, compreender e ter a intenção de cumprir a 

legislação municipal, sob pena de, no caso de não ser fiel ao cumprimento das normas como 

declarou, estar sujeito a multas, apreensões e até mesmo ao fechamento do empreendimento e 

cancelamento de seus registros, tendo o seu alvará cancelado. Caso não haja nenhum tipo de 

descumprimento e não havendo manifestação da prefeitura do município de localização do EI 

quanto à correção do endereço onde ele está estabelecido ou ainda quanto à impossibilidade 

de exercer a atividade empresarial no local desejado, vencido o prazo de validade do alvará 

provisório, o documento provisório se converterá, automaticamente, em Alvará de 

Funcionamento. 

Em resumo, os benefícios que justificam a formalização do empreendedor individual 

são, em grande medida, relativos à facilidade e a nenhum custo de registro, à 

desburocratização dos controles, visto a dispensa de contabilidade formal e a declaração única 

que necessita ser apresentada anualmente, e ao baixo custo de manutenção da empresa, mas 

dizem respeito, também, ao direito que o EI e sua família passam a ter aos benefícios sociais 

como auxílio-doença, aposentadoria por idade, salário-maternidade, pensão e auxílio reclusão, 

à possibilidade de abertura de conta bancária, acesso à linhas de crédito e financiamento, em 

particular aos projetos de fomento do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. 

 Além disso, a reunião de empreendedores individuais é bem vista por empresas 

e pelo governo, para a formação de grupos e consórcios com o objetivo de efetuar compras 

em conjunto, para a melhor negociação de preços e condições de pagamento, em razão do 

volume de compras.  A formalização permite, ainda, a emissão de notas fiscais e a 

participação em qualquer tipo de processo e/ou negociação que, necessariamente, seja 

realizado entre empresas portadoras de CNPJ. Por fim, ressaltamos que o fato de estar 
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amparado por uma lei confere ao empreendedor individual “grande segurança jurídica de que 

as regras atuais não serão alteradas facilmente” (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, 2012), e o encaminham para o resgate de sua 

cidadania, conforme declara o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, 

2012): 

a cidadania não tem preço e ela começa com o direito à dignidade que se 
traduz na condição humana de autorrealização pessoal, profissional e social. 
Ser um empreendedor formalizado significa andar de cabeça erguida e poder 
dizer eu sou cidadão, eu exerço minha profissão de acordo com as leis do 
meu País. Ser formal é também ser cidadão. 

 

Em vista desse incentivo e esforço dos poderes executivo, legislativo e judiciário para 

a criação de uma verdadeira política de Estado para fazer frente ao problema da informalidade 

e da exclusão dos trabalhadores que atuam por conta própria no Brasil, ao término do ano de 

2011, o cadastro da Receita Federal somava mais de 1,8 milhão de empreendedores 

individuais formalizados (MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO EXTERIOR, 2012) e, para se ter uma ideia do quão expressiva é a evolução no 

número de empreendedores individuais no país, o levantamento realizado pelo SEBRAE 

(SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS. 2011a) 

sobre o segmento, que ocorreu entre os dias 09 de maio e 17 de junho de 2011, apontava que 

havia, em 31 de maio do mesmo ano, um total de 1,1 milhão de empreendedores individuais 

formalizados, o que representava, à ocasião, um crescimento de 283% em relação aos doze 

meses anteriores. 

 Segundo especialistas do SEBRAE (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2011a, p.11), de maneira geral, “a instituição do 

Empreendedor Individual tem servido como ferramenta importante para: regularização de 

negócios que estavam há anos à margem da economia formal; inclusão produtiva; e 

facilitação do empreendedorismo por oportunidade”, afirmação que é confirmada pelo fato de 

que 57% do total de 974.905 empreendedores individuais entrevistados em todo o território 

nacional, em pesquisa realizada com o intuito de traçar o perfil do empreendedor individual 

Brasil, já possuía um negócio na informalidade; pela informação de que 60% dos 

respondentes apontou que os benefícios do registro formal e a séria intenção de expandir os 

negócios foram as principais razões para que tenham se tornado empreendedores individuais; 

e pela conclusão de que 21% tinham um emprego formal, com carteira assinada, antes de se 
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tornarem empreendedores individuais, o que leva a crer que se formalizaram porque viram 

uma oportunidade de negócio que parecia mais rentável do que o trabalho delas. 

Além de informações como o número significativo de empreendedores individuais 

mulheres, o que demonstra que a figura do EI colabora para a inclusão feminina no mercado 

de trabalho; chama a atenção: a) que a faixa etária com maior número de EI estar 

compreendida entre os 30 e os 39 anos de idade, o que permite inferir que o EI é uma espécie 

de “porta de entrada” dos jovens no empreendedorismo; b) o fato de o negócio formalizado 

ser a única fonte de renda da maioria dos EI e a significativa concentração deste tipo de 

empresa na região nordeste do Brasil, o que leva a crer que a formalização dos EI é 

inversamente proporcional à presença de empresas formais, como forma de se criar uma 

alternativa de renda; c) a conclusão de que o Empreendedor Individual é, em geral, mais 

escolarizado do que a média da população brasileira, constatação que leva a crer que "pessoas 

mais escolarizadas que antes não exerciam atividades empreendedoras passaram a fazê-lo 

após a instituição da figura do Empreendedor Individual, já que isso facilitou e tornou menos 

custosas a abertura e a manutenção de um pequeno negócio” (SERVIÇO BRASILEIRO DE 

APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2011a, p.22). 

Ao saírem da informalidade, esses novos empresários ganham acesso a um 
ambiente seguro e propício para o exercício do empreendedorismo, mediante 
inclusão previdenciária, econômica e social [...]. Com o fortalecimento de 
suas atividades, a Lei tem contribuído em temas cruciais da agenda nacional, 
como o combate à pobreza, a geração de trabalho, emprego e promoção de 
melhor distribuição da renda, redução da informalidade, promoção do 
empreendedorismo e adensamento do tecido social e econômico do País 
(SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS, 2011a, p.9).  
 

 

 

1.2.2. Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 

 

 Pesquisadores considerados expoentes da área de administração de empresas e de 

áreas afins, como Porter (2005) e Longenecker, Moore, Palich e Petty (2007) são partidários 

da ideia de que as microempresas e as empresas de pequeno porte (ou pequenas empresas), 

comumente denominadas MEs e EPPs, ou ainda MPEs (sigla para micro e pequenas 

empresas), contribuem de forma significativa para o crescimento econômico de um país, entre 

outros motivos, porque atuam, de forma expressiva, em mercados que complementam os 

negócios e processos das grandes empresas, trabalhando em parceria com os 
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empreendimentos de maior tamanho, mas também porque se estabelecem como elo da cadeia 

produtiva, pois muitas vezes são compradores de produtos e serviços dos empreendedores 

individuais e fornecedores das médias e grandes empresas, porque geram, na consecução de 

suas atividades, menos prejuízos ao meio ambiente e, porque criam grande número de postos 

de trabalho, tanto direta quanto indiretamente. 

 Dados provenientes de um documento de análise das estatísticas de emprego no Brasil, 

publicado em fevereiro de 2012 (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS, 2012a, p.3), corroboram a afirmação, revelando que as micro e 

pequenas empresas "foram responsáveis por 71,5% do saldo líquido de empregos gerados" no 

segundo mês do ano. 

 Na literatura, é possível encontrar muitas definições para os termos microempresa e 

pequena empresa, na tentativa de impor certo nível de padronização aos conceitos, os 

pesquisadores têm utilizado parâmetros como o volume de ativos, o faturamento, o volume de 

vendas e o número de funcionários para classificar as empresas em função de seu tamanho 

(D’AMBOISE; MULDOWNEY, 1988). 

 Considerando a grande dificuldade existente na tarefa de determinar o tamanho das 

empresas, Drucker (1998) ressalta que uma profunda análise da estrutura administrativa de 

cada negócio possivelmente seja o único parâmetro realmente confiável, sobretudo no que se 

relaciona à alta administração, uma vez que, na medida em que uma empresa cresce, sua 

organização administrativa vai se tornando mais complexa e passa a demandar novos níveis 

hierárquicos entre o empresário e seus funcionários, pois empresas de diferentes portes 

apresentam problemas distintos, deficiências típicas e, portanto, demandam uma estrutura 

administrativa específica.  

 Para Solomon (1989), cabe uma distinção em função da relação entre propriedade e 

mão de obra, de maneira que, na microempresa, o proprietário é, além de gestor, o principal 

operário, mesmo que haja um determinado número de funcionários trabalhando sob sua 

supervisão, ao passo que, na pequena empresa, o proprietário tende a administrar o negócio e 

dirigir/ supervisionar o trabalho de seus empregados, sem que, na maioria dos casos, necessite 

assumir função operacional. 

 De maneira geral, Julien (1998) ressalta seis características que podem colaborar para 

que se distinga as micro e as pequenas empresas: o tamanho, definido pelo número de 

funcionários; o nível de centralização administrativa, ou seja, o maior ou menor grau em que a 

gestão é centrada no proprietário; o baixo nível de especialização dos dirigentes, 

equipamentos e funcionários; a tendência à aplicação de estratégias informais ou até mesmo 



 

 

82 

intuitivas; a utilização de um sistema simplificado de informações internas, transmitidas na 

empresa pelo contato direto entre funcionários e dirigente, na ausência de processos 

estruturados; e a utilização de um sistema simplificado para o processamento de informações 

externas, que resulta do contato direto entre os dirigentes da empresa e seus clientes e 

fornecedores. 

 D’Amboise e Muldowney (1988) concordam com Leone (1991) ao afirmar que, entre 

outras razões, o que torna tão complexo o estudo das micro e pequenas empresas é sua 

heterogeneidade, pois há inúmeras micro e pequenas empresas, atuando nos mais diversos 

segmentos de todo o tipo de mercado. Esta dificuldade constitui uma grande barreira ao 

desenvolvimento de pesquisas que busquem identificar os problemas típicos desses dois tipos 

de empresas e, consequentemente, para que consigam sugerir soluções. 

 Leone (1991; 1999) e Tafner (1995) concordam sobre a particularidade de aspectos 

dos pequenos empreendimentos. A. G. Oliveira (2004), por sua vez, assegura que as micro e 

pequenas empresas possuem características muito próprias em comparação às empresas de 

qualquer outro porte, ressaltando algumas singularidades nelas observadas como a 

flexibilidade de localização e a composição do capital, predominantemente nacional. 

 Cher (1990) afirma que as microempresas e as empresas de pequeno porte apresentam 

desempenho significativamente melhor em atividades que demandam maior habilidade e em 

serviços mais especializados, além de conseguirem ser mais rápidas do que as demais ao lidar 

com seus diversos públicos, visto que tendem a desenvolver relacionamento mais próximo e a 

conhecer melhor seus clientes, fornecedores, concorrentes, consumidores e funcionários. 

 Dandridge (1979) também defende a existência de características únicas do contexto 

das micro pequenas empresas, o que justifica a atenção às particularidades das MPEs, uma 

vez que não lhes é possível, exatamente em função de tais singularidades, espelhar-se no 

modelo, nas operações, na estrutura, nos processos, na tomada de decisões e nos princípios 

das médias ou das grandes empresas. Nesse sentido, Welsh e White (1981) compartilham a 

ideia de que o tamanho diferenciado das microempresas e das empresas de pequeno porte cria 

uma condição especial e única, que as distingue das grandes empresas em diversos aspectos 

de gestão, requerendo uma abordagem diferenciada de gerenciamento. 

 Para Rattner (1985), se é consenso que as MPEs não apresentam características 

semelhantes às de nenhuma outra empresa, é preciso admitir suas particularidades, motivo 

pelo qual o pesquisador apresenta alguns aspectos qualitativos que as distinguem, tais como a 

pouca divisão social e técnica do trabalho, a concentração das funções no proprietário-
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dirigente e em seus familiares, a pouca ou nenhuma qualificação dos funcionários, a ausência 

de sistemas informatizados para a tomada de decisões e a escassez de recursos próprios. 

 Sob o ponto de vista do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2003, p.18), são 

características das micro e pequenas empresas: 
baixa intensidade de capital; altas taxas de natalidade e de mortalidade [...]; 
forte presença de proprietários, sócios e membros da família como mão de 
obra ocupada nos negócios; poder decisório centralizado; estreito vínculo 
entre os proprietários e as empresas, não se distinguindo, principalmente em 
termos contábeis e financeiros, pessoa física e jurídica; registros contábeis 
pouco adequados; contratação direta de mão-de-obra; utilização de mão-de-
obra não qualificada ou semiqualificada; baixo investimento em inovação 
tecnológica; maior dificuldade de acesso ao financiamento de capital de giro; 
e relação de complementaridade e subordinação com as empresas de grande 
porte. 

 

 O Fórum Permanente da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MINISTÉRIO DO 

DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR, 2007, p.11-12), leva em 

consideração, para a elaboração de propostas e ações de políticas públicas orientadas às 

MPEs, os seguintes aspectos observados em sua realidade:  
reduzido nível de organização contábil, gerencial, estrutural; as demandas 
quase sempre vêm de uma idéia, ou de uma necessidade pertinente à 
empresa; as ME e EPPs têm dificuldade de comprovar, por meio de 
demonstrativos contábeis ou técnicos, suas necessidades e aptidões; capital 
social reduzido; pouca capacidade de desenvolver parcerias com os técnicos 
e acadêmicos; ausência de: recursos humanos qualificados para elaboração 
de propostas que atendam às exigências técnicas e legais dos instrumentos de 
apoio disponibilizados por instituições; de mão de obra qualificada para 
gestão, monitoramento, avaliação finalização (prestação de contas) de 
projetos; infraestrutura básica para atendimento à demanda dos instrumentos 
de apoio (insumos, equipamentos, material de expediente, etc); as ME e 
EPPs não têm facilidade de estabelecer parcerias que garantam o 
cumprimento das exigências estabelecidas nos instrumentos de contrato; 
suas necessidades são de níveis mais elementares (inovações incrementais e 
não radicais); o retorno aos pleitos das ME e EPPs é moroso, e não 
corresponde à urgência que elas têm de soluções; a característica básica das 
ME e EPPs é a falta de estrutura na empresa, falta de visão e ausência de 
conhecimento técnico. Geralmente o empresário é responsável por todas as 
áreas da empresa; seus recursos humanos não são suficientes nem 
apropriados para as atividades de P&D; falta de entendimento das empresas 
sobre a importância da inovação, não reconhecendo este processo como 
elemento alimentador da longevidade dos seus negócios; falta de cultura; as 
ME e EPPs normalmente focam ações que geram resultados operacionais de 
curto prazo; desconhecimento destas empresas sobre as questões 
tecnológicas que envolvem as suas áreas de atuação e sua importância para o 
seu desenvolvimento; nível de faturamento baixo; questões relativas à 
qualidade; design, tecnologia, RH e infraestrutura; as ME e EPPs são mais 
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fragilizadas no tocante a incentivos fiscais/tributários. Há necessidade de 
políticas específicas para estimulara inovação; capacidade de gerar postos de 
trabalho; e capacidade de resposta (agilidade). 

 

 Uma característica marcante, de acordo com Cavalcanti e Mello (1981), é o fato de 

que as a pequenas empresas geralmente têm atuação local, contam com um sistema de 

produção enxuto e uma estrutura de gerência e administração reduzida - normalmente ligada a 

seus proprietários e representada individualmente ou por um grupo pequeno de pessoas -, 

geralmente funcionando no mesmo ambiente físico. 

 Para Pinheiro (1996), as micro e pequenas empresas se definem por uma série de 

características qualitativas ou circunstâncias relacionadas às suas particularidades, que estão, 

na maioria das vezes, delimitadas pelos seguintes fatores ou condições: a empresa é de 

propriedade de um só indivíduo ou pequeno grupo de pessoas; a empresa é administrada pelos 

proprietários; o capital é financiado basicamente pelos proprietários; a empresa atua em uma 

área limitada, geralmente restrita à sua localização ou à região onde está situada; e a atividade 

produtiva da empresa não ocupa lugar de destaque ou predominância no mercado em que 

atua. 

 Escrivão Filho (2006) adverte que nem tudo flores é positivo em relação às 

características identificadas exclusivamente nas micro e pequenas empresas, pois, dependendo 

da situação, do propósito e da análise, elas podem, ora representar grande diferencial 

competitivo em relação aos concorrentes de maior porte, ora tornarem-se dificuldades, 

empecilhos e até mesmo desvantagens, como é o caso, por exemplo, da íntima relação de 

pessoalidade entre a gestão e a propriedade das micro e pequenas empresas, que por um lado 

são características favoráveis ao relacionamento próximo com os stakeholders do 

microambiente (clientes, consumidores, fornecedores e funcionários, entre outros) e por outro 

lado podem representar amadorismo empresarial, se houver falta de regras e imaturidade 

profissional, problemas típicos da gestão paternalista. 

 Diante de tanta heterogeneidade, vantagens e limitações, e considerando a enorme 

relevância das micro e pequenas empresas para a economia e para a sociedade, assim como a 

crescente evidência dos problemas comuns enfrentados por elas (muitas vezes responsáveis 

por seu elevado índice de mortalidade), justificam-se o interesse em conhecer e a tendência de 

aprofundar as questões relativas à gestão destas empresas, para que se proponham alternativas 

viáveis e adequadas a esses negócios (FIGUEIREDO; MARTINELLI, 2002; SILVA; 

PEREIRA, 2004). 
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1.3. Importância Econômica e Social dos Pequenos Negócios 

 

 Ao longo de todo o século XX, e especialmente até a década de 1980, a crença de que 

as grandes corporações assumiram papel de destaque na economia dos diversos países foi 

quase uma unanimidade, em grande parte pelo cenário de forte industrialização impulsionada 

pelo desenvolvimento econômico e social e pela febre da produção em massa, motivo pelo 

qual, nesse período, as políticas governamentais favoreceram largamente as grandes unidades 

de fabricação e conglomerados multinacionais, havendo quem chegasse a proclamar que as 

pequenas empresas estavam com os dias contados e tendiam a desaparecer no longo prazo, 

devido à burocratização dos sistemas sociais e ao crescimento contínuo das grandes empresas.  

A partir de então, contrariando as expectativas e sob a influência das transformações 

mundiais do final da década 1980 e de uma grave crise econômica que se instalou em diversos 

países que adotavam o modelo industrial apoiado na produção em massa, observou-se um 

significativo aumento no número de pequenas empresas, culminando com o fenômeno da 

reemergência dos pequenos negócios como atores relevantes para a economia e para a 

sociedade tanto nas nações desenvolvidas como nos países em desenvolvimento. 

 Atualmente, em virtude das transformações ocorridas na sociedade e na indústria - que 

incluem o incremento do setor de prestação de serviços, a diminuição dos níveis hierárquicos 

nas empresas, o enxugamento das estruturas organizacionais e o desenvolvimento dos 

negócios virtuais -, os pequenos negócios compreendem a maioria dos estabelecimentos 

industriais, comerciais e de serviços em todo o mundo, o que sugere que, de alguma forma, o 

papel das empresas de menor porte não só tem muito mais representatividade na sociedade e 

na economia global, como também as pequenas organizações são apontadas como as formas 

empresariais que poderão tornar-se as propulsoras do crescimento econômico nas próximas 

décadas, ressaltando-se que a prevalência do setor se altera, nos diversos países, em função da 

infraestrutura econômica, do acesso ao capital de risco e do apoio governamental ao comércio 

e à educação (DAY, 2000; LONGENECKER; MOORE; PALICH, PETTY, 2007). 

 A economia mundial, que tem se caracterizado fortemente pela diminuição das 

barreiras comerciais e pela formação de blocos regionais de comércio, pela maior intensidade 

no uso da informação e do conhecimento, pelo deslocamento massivo das empresas em 

direção ao setor de serviços e pelas frequentes fusões e alianças entre as empresas, sofreu, 

diante de tais fatores, abalos consideráveis que reduziram, por um motivo ou por outro, as 

oportunidades de emprego, incentivando cada vez mais o empreendedorismo, estimulado em 
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grande parte pelo processo crescente de terceirização de atividades nas grandes empresas 

(LALKAKA, 1997). 

O interesse pelas MPEs [micro e pequenas empresas] aumentou 
principalmente pelo papel que elas vêm desempenhando na criação líquida 
de empregos, mesmo em períodos de recessão. Além disso, em diversos 
setores as MPEs produziram um volume maior de inovações do que as 
grandes empresas e provaram ser flexíveis e capazes de se adaptar 
rapidamente às mudanças tecnológicas. Nos Estados Unidos, o crescimento 
das pequenas empresas de informática tem sido extraordinário. [...] Na Itália, 
as MPEs localizadas em distritos industriais foram responsáveis por uma 
parcela bastante significativa das exportações de têxteis, peles, cerâmicas, 
joias e máquinas agrícolas (PUGA, 2000, p.7). 

 
 A relevância dos empreendedores individuais, microempresas e pequenas empresas, 

para um país, reside não apenas nos números absolutos que descrevem sua abrangência, mas 

principalmente nas contribuições que o segmento dos pequenos negócios oferece à nação. De 

acordo com Terence (2008, p.64-65):  

cumpre importante função social, ao absorver mão de obra, gerando 
emprego e renda; desenvolve tecnologia e inovações que atendem a 
mercados específicos; facilita a dispersão da atividade manufatureira; 
diminui os desequilíbrios regionais, evitando as concentrações urbanas, 
desempenhando assim um importante papel na interiorização do 
desenvolvimento; auxilia na formação de uma classe nacional de 
empresários; estimula a competição e contribui para a pulverização do 
mercado. 

 
 Souza e Guimarães (2005) voltaram sua atenção para as possíveis trajetórias 

percorridas pelos pequenos negócios após os anos 1990, quando, em consequência de 

reestruturações econômicas, tecnológicas e sociais, aconteceu a chamada reemergência das 

pequenas empresas na sociedade. Conforme descrevem os estudiosos, foi possível identificar 

quatro principais caminhos estratégicos escolhidos pelos empreendedores para sua atuação, 

sobrevivência e crescimento à ocasião: 

a) pequenas empresas que atuavam em mercados altamente competitivos, nos quais o 

diferencial das empresas residia em aspectos como flexibilidade, estratégia competitiva e 

menores custos de mão de obra, perceberam que poderiam se associar às grandes empresas 

via terceirizações e subcontratações; 

b) algumas pequenas empresas apoiaram-se fortemente nas características empreendedoras 

dos empresários que as fundaram e as geriam, garantindo seu bom desempenho graças à sua 

perspicácia, pois atentos às condições do momento, conseguiram perceber oportunidades e 

reunir os elementos necessários para explorar novos nichos de mercado; 
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c) outras pequenas empresas, compreendendo ser mais simples agruparem-se para, então, 

fortalecerem-se, entraram no mercado conjuntamente, em forma de cooperativas, e assim, a 

partir de ações conjuntas e coordenadas, conseguiram obter ganhos e vantagens que lhes 

garantiram o crescimento; por fim, 

d) um bom número de pequenas empresas optou por interagir, de maneira mais contundente, 

com as grandes empresas, passando a integrar suas estratégias e submetendo-se, assim, ao seu 

controle mais direto e veemente.  Em alguns casos, passaram a ser totalmente subordinadas ao 

comando das contratantes, se beneficiando passivamente do privilégio de estar sob a 

"proteção" de uma grande empresa, assumindo funcionalidades tão estratégicas que 

adquiriram forte poder de barganha junto a seus pagadores. 

 De acordo com dados recolhidos pelo Instituto Brasileiro de Planejamento e 

Tributação na pesquisa "Empresômetro: perfil empresarial brasileiro 2013" (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO, 2013), que tem como base 

informações divulgadas pelas próprias empresas, pela Receita Federal do Brasil, pelas 

Secretarias Estaduais da Fazenda, pelas Secretarias Municipais de Finanças, pelo Ministério 

do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE, além de agências reguladoras, cartórios de registro de títulos e 

documentos, juntas comerciais, portais da transparência.  Até 30 de setembro de 2013, havia 

14.561.267 empresas ativas no Brasil, sendo que deste total, os empreendedores individuais, 

as microempresas e as empresas de pequeno porte totalizavam aproximadamente 74% de 

todos os empreendimentos. A pesquisa aponta ainda que, do total de empresas, incluindo-se 

as de médio e grande porte, a atividade de comércio varejista de artigos do vestuário e 

acessórios concentra o maior número de empresas ativas em todo o país, seguida pelas 

atividades de minimercados, mercearias e armazéns e pelas lanchonetes e similares, o que 

leva a uma primeira noção da importância dos pequenos negócios no Brasil atualmente. 

 Segundo o SEBRAE (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS, 2012b), a importância das micro e pequenas empresas tanto para a 

estrutura econômica quanto para as questões relacionadas à empregabilidade é inegável, já 

que representavam, em 2011, segundo os dados do Ministério do Trabalho, cerca de 6,3 

milhões de estabelecimentos, responsáveis por 15,6 milhões de empregos formais privados 

não agrícolas. 

O bom desempenho da economia brasileira no período 2000-2011, aliado às 
políticas de crédito, impulsionou o crescimento das micro e pequenas 
empresas (MPE) no país e confirmou sua expressiva participação na 
estrutura produtiva nacional. Entre 2000 e 2011, verificou-se aumento do 
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número de estabelecimentos das MPEs e do emprego gerado por estes 
estabelecimentos. Em 2011, as MPEs responderam em média por 99% dos 
estabelecimentos, mais da metade dos empregos formais de estabelecimentos 
privados não agrícolas do país e por parte significativa da massa de salários 
paga aos trabalhadores destes estabelecimentos. Seguindo o movimento de 
formalização de toda a economia, cresceu também o número de empregos 
com carteira de trabalho assinada, assim como o rendimento médio real 
recebido (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS, 2012a, p.27). 

 

 Acrescentemos, em relação aos números relativos aos empreendedores individuais, 

que o processo de formalização de pequenos profissionais que trabalhavam na informalidade 

teve início em julho de 2009, com a instituição da figura do EI, e desde então, tem sido 

possível notar intenso incremento no número de novos empreendedores registrados, que 

passaram de 2.056.015 em abril de 2012 (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO 

E PEQUENAS EMPRESAS, 2012b, p.13) para 3.487.565 no início de novembro de 2013 

(PORTAL DO EMPREENDEDOR, s.d.). 

 Em um ambiente em que as grandes empresas vivem em constante processo de 

adaptação a inovações tecnológicas e, consequentemente, incorporam mudanças significativas 

nos processos de trabalho, os pequenos negócios assumem papel significativo na geração de 

empregos, como revelam os números do SEBRAE (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS,2012a), que indicam que entre os anos de 2000 e 2011, 

as micro e pequenas empresas geraram, no Brasil, cerca de 7 milhões de empregos e, por se 

concentrarem nos setores do comércio e serviços, colaboram para melhorar os indicadores de 

padrão de consumo e distribuição de renda no país, assim é possível concluir que os pequenos 

negócios contribuem sobremaneira para a economia do país como um todo.  

 Longenecker, Moore, Palich e Petty (2007) ressaltam que, além dos aspectos 

diretamente relacionados à empregabilidade, os pequenos empreendimentos ainda são 

responsáveis pela introdução de inovações e pelo estímulo à competitividade, assim como têm 

papel fundamental na consecução dos negócios das grandes empresas, pois fornecem auxílio, 

de diversas maneiras, à rede de distribuição e à sua cadeia de suprimentos. 

 Escrivão Filho (2006) acrescenta outras justificativas para a relevância dos pequenos 

empreendimentos, como o estímulo à livre iniciativa e à capacidade empreendedora, o efeito 

amortecedor dos impactos das flutuações na atividade econômica, a manutenção de um certo 

nível de atividade econômica em determinadas regiões, a contribuição para a descentralização 

da atividade econômica e o potencial de assimilação, adaptação, introdução e geração de 

novas tecnologias de produto e de processo. O pesquisador conclui, afirmando que os 



 

 

89 

pequenos negócios assumem um importante papel na promoção social, na estabilidade 

política e no desenvolvimento dos países. 

 Diante desse cenário, como forma de estimular o desenvolvimento dos pequenos 

negócios, os governos buscam constantemente aprimorar o sistema de apoio a esses 

importantes protagonistas do ambiente socioeconômico, procurando facilitar o acesso dessas 

empresas ao sistema financeiro e diversificar os mecanismos de concessão de empréstimos 

em condições especiais; oferecer suporte, assistência e serviços de apoio antes e depois do 

início das atividades das empresas; e incentivar a cooperação entre elas, seja tomando 

iniciativas por si só ou em parcerias com entidades privadas, universidades, associações de 

indústrias e cooperativas. 

 Além de gerarem um número significativo de postos de trabalho e de renda, e de 

colaborarem para o crescimento do comércio e do setor de serviços, os pequenos negócios são 

um espaço de trabalho altamente democrático, no qual mulheres e negros têm igual 

oportunidade e representatividade e no qual as relações entre os empresários e a sociedade são 

muito mais próximas e menos impessoais. Ademaispodem ser consideradas, em grande parte, 

responsáveis pela sobrevivência das médias e grandes empresas, que não teriam como existir 

e manter-se competitivas sem o apoio das menores, poisos pequenos negócios são os 

principais fornecedores da maioria dos serviços essenciais ao bom funcionamento das 

empresas maiores (APPLEGATE, 2003; SACHS, 2002; SOIFER, 2002), tal fato ao consenso 

de que os empreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte são 

atores de papel fundamental na economia e na sociedade, não só no Brasil, mas em todo o 

mundo (SAUVÉ, BOUTIN, GUÉRIN-LAJOIE & THERRIEN, 2005).  

 

 

1.3.1. Evolução dos Pequenos Negócios no Capitalismo 

 

 Desde o século XVIII, os economistas já conseguiam reconhecer o importante papel 

dos empreendedores, e de seus empreendimentos, no processo de desenvolvimento dos países. 

Apesar de, inicialmente, os economistas associarem a figura dos empreendedores unicamente 

a indivíduos que eram capazes de reconhecer uma oportunidade de mercado e aproveitá-la, 

com vistas à obtenção de renda, mais adiante, passaram a considerar como empreendedores 

aqueles que, de alguma forma, associavam o conceito de inovação a seus negócios, 

distinguindo-se, portanto, do capitalista clássico, que dava ênfase ao resultado da equação 

investimento x lucro x riscos da operação (SCHUMPETER, 1989). 
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 Segundo Mills (1969), é possível, relacionar a formação histórica dos EUA com a 

ideologia do pequeno negócio, pois desde esse passado remoto verifica-se a existência de 

pequenos negócios, à época caracterizados por donos de pequenos negócios independentes, 

homens de negócio e pequenos proprietários de terra que conseguiam produzir volume 

considerável de excedente, vendido a terceiros. A regulação das negociações e do mercado era 

feita de maneira individual, a partir de acordos e entendimentos que dispensavam a 

interferência de um poder ou autoridade maior. Para o estudioso, tal situação foi sendo tão 

significativamente modificada com o curso dos anos, que os pequenos empresários, que antes 

desfrutavam de privilegiada posição social e serviam de modelo e inspiração para os demais, 

foram apresentados ao declínio de suas atividades, a partir das transformações advindas com a 

revolução industrial, sendo a tendência à concentração do capital e dos mercados as mais 

relevantes dentre as mudanças advindas com a moderna sociedade industrial. 

 Não se sabe ao certo o momento exato em que surgiram as micro e pequenas empresas 

no Brasil, o que faziam e nem onde se localizavam, mas as obras de Prado Júnior. (1995) e 

Furtado (1980) nos levam a crer que a pequena propriedade sempre esteve presente no Brasil 

e que surgiu juntamente com a atividade produtiva colonial, o que significa que a história do 

país está intimamente ligada à história dos pequenos negócios nacionais. 

 Ao que tudo indica (PALÁCIOS, 2002), as primeiras pequenas empresas surgiram, no 

Brasil, no momento em que os índios brasileiros, que se dedicavam à agricultura de 

subsistência, passaram a fornecer alimentos para os centros urbanos, entretanto, estudos 

históricos recentes apresentam indícios de que a pequena empresa, à época, participava 

diretamente da atividade econômica principal, não se resumindo às atividades secundárias e 

de apoio à grande empresa colonial: 

ao amparo de uma crise sem paralelo na oferta de força de trabalho escrava 
para a região, os cultivadores pobres livres crescem e se expandem até 
ocupar, nas últimas décadas do século XVII, articulados por impulsos 
provenientes de Manchester e Liverpool, a linha de frente da produção 
agrícola nordestina e o mais forte canal de articulação do Brasil com o 
mercado mundial: o algodão (PALÁCIOS, 2002, p.37). 

 
 Souza, Machado e Oliveira (2007) revelam que há um sem número de referências à 

atividade de pequenos empreendedores nos relatos de viajantes e cientistas que se 

aventuraram pelo Brasil durante o início do século XIX, os quais mencionavam a produção e 

a comercialização, ao longo do território brasileiro, de diversos tipos de furtas e verduras, 

alimentos processados, como pastéis, pipoca, fubá e polvilho, e produtos manufaturados, 

como cola de sapateiro, vinho, aguardente e outras bebidas, charutos, doces, bolos e quitutes. 
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Assim, segundo os pesquisadores, no Brasil, antes mesmo de sua independência, já havia 

surgido um considerável número de micro e pequenas empresas dos ramos de produção 

agrícola, manufatura, comércio e serviços. 

 No resto do mundo, no século XIX, a base econômica da maioria das nações era 

formada por um grande número de pequenas empresas, que baseavam suas estratégias de 

comercialização na lei da oferta e da procura e se autorregulavam a partir do que se chamou 

de "mão invisível", conceito desenvolvido por Adam Smith, em seu clássico livro "A Riqueza 

das Nações", que descreve como, apesar da inexistência de uma instituição, entidade ou 

pessoa que coordene e oriente o interesse comum, a própria interação dos indivíduos em uma 

economia resulta em uma determinada ordem (McCREADIE, 2010). 

 Nessa mesma época, em 1867, Karl Marx, em seu clássico livro "O Capital" (MARX, 

2008), ponderava sobre a sobrevivência e a expansão da pequena empresa em uma economia 

capitalista, e a partir de 1870, convencionou-se substituir o termo capitalismo por capitalismo 

monopolista, nomenclatura mais adequada ao aumento expressivo não só do tamanho das 

empresas, mas também do grande controle que passaram a exercer na economia mundial. 

 O papel da pequena empresa no desenvolvimento de sociedades capitalistas na 

primeira metade do século XX teve, relativamente, pouco destaque na literatura e na pesquisa 

econômica, muito provavelmente, em virtude da suposição de que os mercados alcançariam 

um estágio de concorrência perfeita, que se caracteriza pela competição igualitária travada 

entre empresas de tamanho e comportamento homogêneos, visto que o tamanho médio das 

empresas continuou a aumentar até o início dos anos 1970, ocasião em que o quadro começou 

a ser alterado, quando "a crise do padrão fordista de produção em massa e a emergência da 

terceira revolução industrial, capitaneada pela microeletrônica, estimularam a recuperação do 

interesse pelo tema" (GUERRA; TEIXEIRA, 2010, p.133). 

 Solomon (1989, p.9) enfatiza que, “contrariando todas as expectativas, o papel 

totalmente imprevisto das pequenas empresas adquiriu destaque a partir do choque dos preços 

do petróleo em 1973”, e que “antes mesmo de as dimensões das fábricas começarem 

efetivamente a encolher na década de 70, já se sabia que muitas instalações industriais eram 

operadas a uma escala maior do que a ótima” (SOLOMON, 1989, p.178). 

 Schumacher (1973, p.58-59), na ocasião, defendeu os pequenos negócios:  
Para o trabalho construtivo, a principal tarefa é sempre restaurar certo tipo de 
equilíbrio. Hoje, sofremos de uma idolatria quase universal do gigantismo. É 
necessário, por isso, insistir nas virtudes da pequenez – onde ela caiba. Se 
existisse uma idolatria predominante da pequenez, independente do assunto 
ou finalidade, ter-se-ia de procurar exercer influência no sentido oposto. 
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 Exatamente nesse período, na década de 70, em vários países ao redor do mundo, 

surgem leis específicas e órgãos governamentais de apoio aos pequenos negócios, com o 

intuito de discriminar e conceder a estes empreendimentos benefícios legais, fiscais, 

creditícios e técnicos. Conforme apresenta Tafner (1995, p.7):  

Também no Brasil, a partir dos anos 70, torna-se mais evidente a 
preocupação governamental com as pequenas empresas. Em 1972, é criado o 
Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa - Cebrae, e em 
1976, é legalmente atribuída ao Banco do Brasil a missão de contribuir para 
o conhecimento da pequena e média empresa (PME), através de estudos e de 
participar do atendimento financeiro a esse segmento econômico. [...] Em 
1977, o Grupo de Trabalho GT-PME do Banco do Brasil divulgou alentado 
trabalho nesse sentido, elegendo faturamento e ativo fixo como as variáveis 
capazes de, conjuntamente, permitir o enquadramento das empresas nas 
diferentes regiões do país e nos vários setores e ramos da economia. O 
Cebrae, por sua vez, definia sua atuação distinguindo as pequenas das 
médias empresas com base em pessoal ocupado. Ao final dos anos 70, o 
Cebrae amplia a estratificação, passando a admitir as microempresas, já 
então com presença dominante na estrutura econômica do país. Em 1984, a 
realidade ímpar da microempresa é legalmente reconhecida através de seu 
estatuto. Na mesma época, os rótulos empresa e empresário passam a abrigar 
desde o trabalhador por conta própria, com atividades de "fundo de quintal", 
até os grandes industriais e comerciantes. 

 
 Entretanto, ainda no início dos anos 1980, refletindo o "espírito" e os ânimos da época, 

ainda havia quem, influenciado pelo contínuo crescimento do tamanho dos empreendimentos, 

assegurasse que as pequenas empresas tendiam a desaparecer, em vista da burocratização dos 

Estados e das grandes empresas (MOTTA; PEREIRA, 1983).  Também havia quem 

defendesse que os pequenos empreendimentos não encontrariam lugar nos anos vindouros, 

declarando que a pequena empresa tenderia a "desaparecer e ceder lugar à empresa grande, 

planejada tecnicamente" (GALBRAITH, 1982 p.36), ao que, algum tempo depois, Lustosa 

(1989, p.391), respondeu, afirmando que “o grande inimigo dos pequenos é [...] o 

condicionamento de novas elites a lidar com os grandes empreendimentos, de feição 

oligopolista, caracterizando o que classifico de síndrome do faraonismo”. 

 A partir de então, presenciou-se um crescente interesse no assunto, e grande número 

de estudos foram iniciados para colocar à prova a hipótese de que, ante a nova faceta do 

capitalismo que se desvendava, marcada por mercados altamente segmentados e pela 

competição globalizada, certamente seria necessário que as empresas desenvolvessem um 

novo padrão de atuação e de gestão, que contemplasse mais flexibilidade e adaptabilidade do 

que jamais foi necessário (WINTER, 1995; C. LEMOS, 2003). Os pequenos negócios 

poderiam facilmente apreender, tais características, visto suas particularidades inerentes, as 

quais poderiam colocá-los em posição privilegiada em relação às empresas maiores. Aliando 
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sua capacidade de adaptação ao acesso facilitado a equipamentos eletrônicos e tecnológicos, 

que passaram a ter preço reduzido, os pequenos negócios progrediram e verificou-se o 

surgimento de um novo paradigma produtivo e organizacional, que substituiria a produção em 

massa e seria caracterizado pela produção customizada, especializada e dirigida das pequenas 

empresas (PIORE; SABEL, 1990).  

 Para Winter (1995), as evidências não deixaram dúvidas de que existia um movimento 

sólido e crescente não só de expansão do volume de pequenas empresas, mas especialmente 

da consolidação da importância de seu papel, cuja relevância o mundo não pode mais negar e 

prescindir, e esse período ficou conhecido como a época do renascimento das pequenas e 

médias empresas, termo criado por Julien (1997). Escrivão Filho (2006, p.91) aponta como 

causas desse movimento: 
1) Causa geral ligada à mudança na economia, associada: a) à tendência à 
segmentação de uma parte crescente dos mercados, o que favorece a 
produção em pequenas séries; b) às novas aspirações dos trabalhadores por 
informalidade e por fuga à superespecialização que poderiam ser mais bem 
atendidas nas pequenas empresas; c) à capacidade das novas tecnologias 
informatizadas em atendem as necessidades da pequena escala; 2) Crítica à 
economia de escala, pois sabe que já foi alcançado o ponto da deseconomia 
de escala no estresse dos funcionários, nos custos de controle, além da perda 
de qualidade de vida nas grandes cidades; 3) Causas específicas, como a 
entrada em massa de jovens provenientes do boom de nascimentos da década 
de 50, que rejeitam os empregos “burocráticos” das grandes empresas; e a 
entrada das mulheres em pequenos negócios no setor de serviços com 
horários flexíveis.  

 
 Recentemente, a grande participação das micro e pequenas empresas na geração de 

postos de trabalho e o clima favorável à abertura de um negócio próprio em todo o mundo 

geraram o que Loveman e Sengenberger (1990, p.3) chamaram de “um entusiasmado abraço 

dos economistas ortodoxos à ideia do novo empreendedorismo”, e Solomon (1989, p.22) a 

percebeu como uma adequação “ao ideal [...] do homem que vence na vida por esforço 

próprio”.  

 Segundo Escrivão Filho (2006, p.92), em 1985, a Organisation for Economic Co-

operation and Development comunicou formalmente a verificação de uma forte tendência, 

dentre os países membros da organização, de reconhecer a maciça geração e concentração de 

empregos nos pequenos negócios e, consequentemente, passar a apoiar esse tipo de empresa, 

entendendo-se apoio governamental como "apoio fiscal-tributário na forma de alíquotas 

menores de impostos, apoio financeiro por meio de financiamento de diversas modalidades e 

taxas diferenciadas do mercado, e apoio de treinamento técnico-gerencial voltado às 

necessidades desse porte de empresa". 
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  A esse respeito, Tafner (1995) argumenta que desde o início dos anos 50 - quando no 

pós-guerra acontece o retorno de um enorme contingente de pessoas, até então envolvidas na 

indústria da guerra, para o mercado de trabalho -, agências públicas e privadas de todo o 

mundo dedicam-se a definir critérios para classificar as empresas segundo seu porte, para fins 

de bem compreender as características dos pequenos negócios e, a partir de então, inferir a 

intensidade e as modalidades de benefícios necessários aos empreendimentos. Na ocasião, aos 

governos cabia incentivar o autoemprego, garantir um mercado competitivo e estimular as 

vocações empresariais dos indivíduos, o que, de certa forma, aliviava a forte pressão sobre a 

previdência e sobre o mercado de trabalho. 

 Observando a evolução dos pequenos negócios segundo a dinâmica capitalista, Marx 

(2008), afirmou que a utilização de inovações tecnológicas, ao longo do tempo, promoveu 

significativo desenvolvimento nas unidades já mecanizadas da grande indústria, ao mesmo 

tempo em que, a cada inovação incorporada pelas grandes empresas, as pequenas empresas, 

que não possuíam capital para acesso às inovações e, portanto, necessitavam manterem-se 

obsoletas, sofreram severos impactos negativos. 
A batalha da concorrência é conduzida por meio da redução do preço das 
mercadorias. Não se alterando as demais circunstâncias, o barateamento das 
mercadorias depende da produtividade do trabalho e este da escala de produção. Os 
capitais grandes esmagam os pequenos. Ademais, lembramos que, com o 
desenvolvimento do modo de produção capitalista, aumenta a dimensão mínima do 
capital individual exigido para levar adiante um negócio em condições normais. Os 
capitais pequenos lançam se, assim, nos ramos de produção de que a grande 
indústria se apossou de maneira esporádica ou incompleta. A concorrência acirra se 
então na razão direta do número e na inversa da magnitude dos capitais que se 
rivalizam. E acaba sempre com a derrota de muitos capitalistas pequenos, cujos 
capitais ou soçobram ou se transferem para as mãos do vencedor. (MARX, 2008, 
p.489). 
 

 Nessas condições, segundo a análise de Marx (2008), tudo levava a crer que as 

pequenas empresas estariam fadadas a sucumbir diante do poderio das grandes indústrias, 

tendo em vista que o acesso às novas tecnologias e ao crédito, fatores basilares para a 

sobrevivência e a expansão das empresas no modo de produção capitalista, são praticamente 

impossíveis para os pequenos empresários. Entretanto, a sobrevivência dos pequenos 

negócios ocorre em virtude da reacomodação do pequeno capital sob a dominação de 

capitalistas mais poderosos, o que, de certa maneira, representa uma dispersão do capital, que 

por sua vez, fomenta o nascimento contínuo de novas empresas e garante a sobrevivência de 

outras que, sendo complementares às grandes, convivem lado a lado com elas. 

 Embora legalmente independentes, as pequenas empresas necessitavam cumprir a 

demanda e satisfazer as condições técnicas e administrativas ditadas pela grande empresa, e 
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assim, foram conservando a relação que lhes garantiu a sobrevivência, num cenário em que as 

pequenas empresas com menor capacidade de incorporar o progresso tecnológico, passaram a 

estabelecer, com as grandes empresas, uma relação de subordinação, e o que lhes possibilitou 

acumular capital foi a intensificação do capital das grandes firmas, de maneira que o 

crescimento do capital das maiores:  
não impediria e até colaboraria para que as pequenas empresas realizassem 
sua acumulação sob condições aparentemente adversas, dando, dessa 
maneira, condições para sua sobrevivência e, até mesmo, expansão. Assim, o 
grande capital e o pequeno cumpririam funções complementares no processo 
de acumulação capitalista (GUERRA; TEIXEIRA, 2010, p.128). 

 
 A visão de Marshall (1996), um dos mais importantes economistas da história da 

Inglaterra, sobre o papel das pequenas empresas no sistema capitalista, leva em conta que em 

um cenário econômico em que se destacam a divisão do trabalho e as grandes economias de 

escala, tornam-se nítidas as condições adversas com as quais as pequenas empresas precisam 

conviver. Para o pesquisador: 

a divisão de tarefas na grande empresa criaria a oportunidade para a 
especialização do trabalho e a utilização de mão de obra e equipamentos 
específicos para as diversas etapas do processo produtivo, estimulando a 
instalação de um maquinário cada vez mais caro e gerador de maior 
produtividade. Já nas pequenas empresas, o maquinário seria de uso 
genérico, pois a baixa capitalização, além da pequena escala, não lhes 
permitiria comprar equipamentos especializados. Na grande empresa, a 
especialização é a palavra de ordem, presente, por exemplo, na área 
técnico‑ administrativa, expressão da separação entre propriedade e gestão. 
Na pequena empresa tem‑ se a figura do empresário “faz de tudo” que, ao 
lidar com todos os problemas do dia a dia, ficaria incapacitado de pensar a 
empresa do ponto de vista estratégico. A esse conjunto de vantagens das 
grandes empresas incorporam‑ se aquelas conquistadas pela sua atuação no 
mercado, tais como: compras de grandes lotes; redução nas tarifas de 
transportes, e ganhos adquiridos pelos gastos em propaganda (GUERRA; 
TEIXEIRA, 2010, p.129). 

 
 Diante desse cenário aparentemente tão pouco esperançoso e promissor para os 

pequenos negócios, Marshall (1996) sugere que o espaço dos pequenos está garantido na 

medida em que as grandes empresas não podem crescer indefinidamente, tanto porque as 

habilidades dos empresários tendem a regredir com o passar do tempo; porque as 

competências de seus herdeiros tendem a ser insuficientes para acompanhar a evolução da 

sociedade; porque a concorrência tornou-se acirrada; porque a inexistência de barreiras de 

entrada no mercado demandaria a substituição contínua de empresários decadentes por novos 

empresários, que surgem e crescem; quanto pela dificuldade de ampliar enormemente e 

constantemente o negócio, em virtude da concorrência e da dependência que as firmas têm de 
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manter na economia de escala, o que imporia à empresa uma situação em que, no longo prazo, 

fosse congelada em um dado tamanho adequado, auferindo apenas lucros normais, pois 

crescer além desse tamanho implicaria em custos unitários crescentes, ou seja, deseconomia 

de escala. 

 Ademais, Marshall (1996) destaca, como fatores que sustentam a existência, o 

crescimento e o desenvolvimento dos pequenos negócios, a capacidade dos pequenos 

empresários de reunir capital e mão de obra, sua disposição para assumir riscos na 

implantação de um pequeno empreendimento - que se justificaria pela satisfação de serem 

chamados de homens de negócio, classificando como indivíduos que fazem o papel de 

intermediários entre os operários e os capitalistas -, e o sistema de terceirização a partir da 

contratação de pequenas oficinas ou trabalho individual e caseiro, largamente utilizado pelos 

capitalistas grandes empresários para evitar o registro de grande número de trabalhadores em 

seus livros contábeis. 

 O renomado pesquisador econômico Josef Steindl, no livro "Pequeno e Grande 

capital" (STEINDL, 1990), aborda os problemas econômicos ligados diretamente ao tamanho 

das empresas, ele menciona que, no sistema capitalista, dificilmente uma grande empresa 

surge como resultado do crescimento expressivo de uma pequena empresa, mas sim da 

formação de novas sociedades anônimas ou por meio de fusões e aquisições, entre outros 

motivos. Um pequeno negócio, mesmo que consiga sobreviver graças à manutenção de um 

mercado ou parcela do mercado que lhe seja cativo, teria que crescer muitas vezes para atingir 

o tamanho de uma grande empresa, o que lhe tomaria tanto tempo que seria improvável de 

acontecer, tendo em vista a altíssima taxa de mortalidade das pequenas empresas. Apesar de 

acreditar que ao longo do tempo seria inevitável a eliminação do pequeno capital, pois com a 

ampliação do mercado, as empresas maiores gozariam, cada vez mais, de vantagens 

diferenciais, há algumas razões que poderiam explicar a sobrevivência dos pequenos 

negócios. 

 Para Steindl (1990), a primeira explicação residiria no fato de que os pequenos 

empreendimentos só desapareceriam na medida em que as grandes empresas fossem 

crescendo ainda mais e tomando-lhes o mercado, processo associado às demandas de 

competitividade inerentes ao avanço do capitalismo, no qual predominam os oligopólios, que 

poderia ser lento e, portanto, permitiria à pequena empresa certo tempo de sobrevivência. 

Outra justificativa seria a falta de interesse, por parte das grandes empresas - líderes de 

mercado em virtude de baixos custos de produção - em eliminar as pequenas empresas que se 

estabelecem em segmentos pouco significativos do mercado, desinteresse fundamentado no 
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alto custo de eliminação, que não compensaria os ganhos das grandes empresas em termos de 

expansão de mercado e não colaboraria significativamente com o aumento de seu poder. 

 Por fim, Steindl (1990) argumenta que a persistência dos empreendedores seria um 

fator chave para a sobrevivência dos pequenos negócios, primeiro porque uma sociedade 

capitalista, em que a posição social de um empresário é bastante valorizada, uma vez que o 

indivíduo tenha montado seu negócio e se estabelecido, investirá todos os seus esforços para 

sustentar o empreendimento e o status que está vinculado e ele, mas principalmente porque 

ser proprietário de um negócio significa, também, dar emprego a si próprio e, muitas vezes, a 

seus familiares. 

 Schumpeter (1975, p.105-106), por sua vez, compreende o capitalismo como um 

sistema em contínua transformação no qual a inovação (técnica e gerencial), é essencial e 

basilar. Para o estudioso, a inovação é a mola propulsora que renova continuamente os meios 

e as formas de produção, e assim, colabora para o desenvolvimento da economia, pois seria: 
o impulso fundamental que põe e mantém em funcionamento a máquina 
capitalista procede dos novos bens de consumo, dos novos métodos de 
produção ou transporte, dos novos mercados e das novas formas de 
organização industrial criados pela empresa capitalista. 

 
 Schumpeter defende que o lucro é o principal elemento motivador do esforço das 

empresas para inovar, e por esse motivo, se considerarmos especialmente o acesso facilitado 

ao crédito e a possibilidade de contar com uma equipe de especialistas, a probabilidade de as 

grandes empresas inovarem é muito maior e mais frequente, razão pela qual sustenta que a 

grande indústria seria a unidade produtiva que move o capitalismo, em virtude de ser um 

espaço produtivo mais propício para a inovação, pois “num negócio em larga escala são 

possíveis um arranjo mais adequado e uma utilização de fatores de produção melhor do que 

em negócios menores; e, além disso, é possível a escolha de uma localização mais favorável” 

(SCHUMPETER, 1982, p.90). 

 Apesar disso, Schumpeter afirma que é possível verificar um esforço inovador nos 

pequenos negócios e descarta com veemência a existência de uma tendência fatalista de 

eliminação geral do pequeno capital, argumentando que fatores como o crescimento, a 

estagnação ou a falência das empresas estão muito mais relacionados ao ritmo inovador das 

firmas do que a seu porte, afirmando, ainda, que as pequenas empresas desempenham tão 

importante papel político nas sociedades que uma nação seria drasticamente afetada pela 

falência de um grande número de pequenas empresas, cujos "donos, gerentes, dependentes, 

agregados e conexões contam, quantitativamente, nas urnas" (GUERRA; TEIXEIRA, 2010, 

p.133). 
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 Longenecker, Moore, Palich e Petty (2007) consideram que, muito provavelmente, os 

aspectos do capitalismo contemporâneo que mais colaboram com o relevante crescimento do 

número de pequenos negócios, em todo o mundo, são: 

a) as novas tecnologias, que por um lado, por serem mais modernas, permitem uma produção 

eficiente em menor escala e com menor custo de mão de obra, possibilitando que os pequenos 

negócios possam oferecer ao mercado produtos de tanta qualidade quando os comercializados 

pelas grandes empresas, por outro lado, ao substituírem a mão de obra por máquinas e 

ferramentas automatizadas, geram a diminuição de postos de trabalho, “despejando” na 

sociedade grande quantidade de desempregados que, por sua vez, tendem a empreender; 

b) a exigência, por parte do mercado e da concorrência acirrada, de que as empresas sejam 

mais competitivas globalmente, o que demanda maior flexibilidade nos processos 

administrativos e de produção e maior capacidade de adaptação, habilidades que os pequenos 

negócios têm de sobra e que, frequentemente, faltam às empresas de maior porte; 

c) a contratação de um número cada vez maior de mulheres, para cargos de gestão, o que 

confere aos pequenos negócios uma série de características que as diferenciam sobremaneira 

como flexibilidade, intuição, percepção aguçada e adaptabilidade; 

d) a preferência, cada vez mais destacada, dos consumidores, por produtos customizados ou 

mais personalizados, em detrimento de bens de consumo de massa, o que cria, certamente, 

grandes oportunidades para os pequenos negócios. 

 

 

1.3.2. Mortalidade e Sobrevivência dos Pequenos Negócios 

 

 Em boa parte dos países do mundo, os pequenos negócios respondem pela 

significativa maioria das unidades produtivas criadas anualmente, o que certamente é um dado 

positivo, visto que a criação de novos empreendimentos é uma dinâmica altamente desejável, 

na medida em que permite a geração de novos empregos, gera oportunidades para a 

mobilidade social, contribui para o aumento da competitividade e desempenha um papel 

relevante na renovação da economia.  

 Por outro lado, a despeito de em determinados setores essas unidades mostrarem ter 

estrutura ágil e bastante flexível, com forte capacidade de resposta às demandas do mercado 

(em especial às que priorizam as inovações), as empresas de menor porte fatalmente 

enfrentam obstáculos para desempenhar suas atividades e crescer. Fatores como a 

inexperiência do empresário; a falta de planejamento, de conhecimento a respeito dos 
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instrumentos de gestão e administração de empresas, que levam à má gestão do negócio; as 

incertezas quanto à demanda do produto/ serviço e a imposição de preços por fornecedores e 

clientes; as limitações naturais do mercado; o reduzido conhecimento sobre os acontecimentos 

políticos e econômicos do país; e a baixa disponibilidade de capital e dificuldades para obter 

recursos financeiros, faz com que essas empresas tornem-se vulneráveis às oscilações da 

economia e, consequentemente, elevem as estatísticas relativas à mortalidade dos pequenos 

negócios nos primeiros anos de atividade (RESNIK, 1990; CHER, 1990; PINHEIRO, 1996; 

TERENCE, 2008).  

 É sabido que as taxas de sobrevivência de novas empresas são baixas em todo o 

mundo e estima-se que, em geral, mais de 50% das empresas se extinguem antes de completar 

cinco anos, comprovando o fato de que criar uma empresa é investimento muito arriscado 

(SHANE, 2008). Ademais, estudos indicam que a taxa de mortalidade das empresas é 

inversamente proporcional ao porte e à idade do estabelecimento, ou seja, quanto menor e 

mais jovem uma empresa, mais vulnerável ela é, e maior chance ela terá de não sobreviver ao 

mercado (STINCHCOMBE, 1965; AUDRETSCH, 1999; CARROL; HANNAN, 2000; 

TIMMONS; SPINELLI JR., 2009; DAY, 2000). Esse baixo índice de sobrevivência pode ser 

explicado tanto pelo fato de que nos primeiros anos de atividade - em virtude do resultado da 

produção em escala ineficiente, que implica em baixa produtividade e baixos salários - um 

negócio geralmente tem custos excessivos, situação agravada pela inexperiência do 

empresário e de seus empregados, o que, com o passar do tempo, tende a se amenizar 

(AUDRETSCH, 1999); quanto pelo fato de que as empresas maiores e já consolidadas no 

mercado apoiam-se em vantagens advindas com o tempo de atuação - como aprendizado, 

reputação, fluxo de caixa positivo, economia de escala e estratégias bem sucedidas de 

marketing e distribuição - para explorar melhor as oportunidades (SHANE, 2005). 

 Para Stinchcombe (1965), independente do porte que tenham, as novas empresas 

enfrentam contratempos para se estabelecer indo desde o desconhecimento de especificidades 

regulatórias do setor até a falta de experiência relativa aos aspectos técnicos dos produtos ou 

serviços que começam a oferecer, o que obviamente agrava a situação das pequenas novas 

empresas, visto que, além dos obstáculos citados, incorrem em altos custos devido à baixa 

escala e ao investimento inicial necessário e têm menor poder de negociação e barganha 

diante de fornecedores e clientes. 

 Segundo Day (2000), os problemas de sobrevivência enfrentados pelas pequenas 

empresas são significativamente maiores que os das grandes organizações porque decorrem, 

basicamente, da administração precária e da vulnerabilidade do negócio às mudanças na 



 

 

100 

economia e no mercado, motivo pelo qual Day cita como justificativas para a alta taxa de 

mortalidade dos pequenos negócios o comportamento empreendedor pouco desenvolvido dos 

empresários, o que envolve seus conhecimentos, habilidades e atitudes; a falta de 

planejamento prévio; a gestão deficiente; a insuficiência de políticas governamentais de 

apoio; a conjuntura econômica; os problemas pessoais dos proprietários; a falta de capital; a 

escassez de clientes; e os altos índices de inadimplência e dificuldades de gestão do negócio. 

 Carroll e Hannan (2000) defendem que, ao competir com seus concorrentes por 

mercados, recursos e clientes, variáveis como o tamanho, a idade e o ano de criação da de 

uma empresa, sugerindo a importância das condições macroeconômicas, assim com sua 

afiliação a outras empresas, como franquias e filiais, e a existência de sócios, são fatores que a 

tornam mais apta a enfrentar a competitividade e, portanto, colaboram para o aumento da 

probabilidade que esta empresa tem de perdurar. 

 No tocante às evidências de menor mortalidade nas empresas de grande porte 

vinculadas a outros estabelecimentos, Nucci (1999) aponta que esses resultados se justificam 

quando se compreende que o porte e o vínculo com outras empresas são elementos que 

facilitam o acesso das empresas ao capital humano e financeiro. 

 Sobre a existência de sócios, Astebro e Bernhardt (2003), assim como uma pesquisa 

realizada pelo SEBRAE (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS/SÃO PAULO,2008a), indicam que, dentre os sobreviventes, há maior número 

de empresas formadas por mais de um sócio, o que nos leva a crer que os pequenos negócios 

que pertencem a somente um empresário podem ter seu desempenho prejudicado pelo 

acúmulo de tarefas sob a responsabilidade de uma única pessoa, ao passo que, quando há 

sócios que participam ativamente da administração da empresa, o negócio é favorecido pela 

melhor divisão de trabalho e consequente maior grau de organização das atividades de gestão 

e controle. 

 Aparentemente, há diversos aspectos, das mais diferentes naturezas, que podem 

influenciar, de alguma forma, a mortalidade dos pequenos empreendimentos. Numa tentativa 

de aprofundar os estudos a respeito, correntes teóricas têm analisado tais fenômenos à luz de 

três fatores determinantes básicos: perfil do empreendedor, particularidades da empresa e 

características do ambiente empresarial (SHANE, 2005; BARON; SHANE, 2007; SHANE, 

2008; PARKER, 2009). 

 Parker (2009) se propôs a efetuar um levantamento acerca dos estudos científicos que 

abordam os pequenos negócios e utilizam uma metodologia de análise de variáveis em que, 

necessariamente, as variáveis se relacionam com o tempo de existência das empresas. O 
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pesquisador identificou, a partir de então, uma série de variáveis que, de alguma maneira, 

impactam a sobrevivência dessas unidades produtivas, as agrupando, posteriormente, sob a 

categoria de variáveis individuais, variáveis empresariais ou variáveis ambientais. 

 No nível individual, ou seja, em relação aos atributos do empresário, o autor assinalou 

que as variáveis que aparentam ter maior relevância para a longevidade dos pequenos 

empreendimentos são a idade e a educação formal do empreendedor, a experiência que o 

empreendedor tem no setor específico de atuação da empresa e a quanto tempo dedica-se ao 

negócio. Por outro lado, os tipos de pessoas que mais tendem a elevar os índices de 

encerramento de um pequeno negócio são os desempregados e as mulheres, possivelmente 

porque muitos dos empresários que decidiram empreender por necessidade desconhecem o 

mercado em que iniciam sua atividade, possuem capital humano obsoleto e informações 

pouco qualificadas sobre as oportunidades de negócio, assim como muitas das mulheres que 

criam um novo negócio possuem metas menos arrojadas que os empreendedores masculinos, 

dedicam menos horas de trabalho ao negócio e criam a empresa como forma de conseguir 

uma ocupação flexível, que as dê condições de cuidar dos assuntos relativos à família e aos 

filhos (PARKER, 2009). 

 No nível empresarial, que avalia a relevância dos aspectos intrínsecos às empresas, 

Parker (2009) verificou que as variáveis mais impactantes para a sobrevivência ou a 

mortalidade dos negócios são a disponibilidade de capital e o porte, entendendo-se que quanto 

maior a empresa, maior sua capacidade de sobreviver em segmentos em que a economia de 

escala representa uma vantagem competitiva importante. 

 Por fim, no nível ambiental, em que são consideradas as influências do mercado, da 

sociedade e da economia sobre os pequenos negócios, a pesquisa apontou para evidências de 

que as empresas que atuam nos setores mais inovadores possuem maiores taxas de 

sobrevivência; assim como empresas que iniciam suas atividades em setores novos ou muito 

dinâmicos, em que as mudanças tecnológicas acontecem rapidamente, são bem sucedidas ao 

longo do tempo auferindo vantagens ao explorar ideias inovadoras; e empresas que atuam em 

setores menos competitivos (PARKER, 2009). 

 Leone (1999) alerta que, além dos já citados fatores que dificultam o sucesso, nos 

pequenos negócios, os processos de planejamento, gestão e controle também são, geralmente, 

pouco formalizados e quantificados, em virtude não só do estilo de direção, mas da 

capacidade dos empresários e da complexidade das atividades, o que leva a restrições na hora 

de utilizar, de maneira eficiente, as informações disponíveis no ambiente, muitas vezes em 

função da falta de ferramentas adequadas para a organização e o processamento de dados. 
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 Especificamente, em relação ao contexto brasileiro no âmbito da mortalidade e da 

sobrevivência dos pequenos negócios, especialistas entrevistados pelo programa de pesquisa 

Global Entrepreneurship Monitor (GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, 2012) 

assinalaram que os principais fatores de restrição ao desenvolvimento do empreendedorismo 

no país são: as políticas governamentais ainda deficientes; a incapacidade do poder público 

em fomentar o empreendedorismo; a elevada carga tributária e a burocracia excessiva, a 

dificuldade de acesso a recursos financeiros e financiamentos; o alto custo do crédito e o 

despreparo do empreendedor, em geral pouco capacitado ou mal preparado sob o ponto de 

vista da educação formal.  
De fato, a burocracia aumenta o custo de formalização das empresas, 
consome recursos para o sucesso das empresas nascentes e restringe as suas 
condições de competitividade. Além de afetar diretamente a rentabilidade 
das empresas, os tributos são acompanhados de obrigações acessórias que 
aumentam ainda mais a burocracia governamental. A constante mudança na 
legislação tributária e trabalhista gera insegurança jurídica e impacta 
consideravelmente os custos das empresas para se adaptarem às novas 
regras. O cumprimento da lei torna-se tão complexo que dificulta o exercício 
regular tanto dos negócios iniciais quanto dos estabelecidos e aumenta ainda 
mais a imprevisibilidade da atividade empreendedora, funcionando como 
desestímulo ao desenvolvimento do país (GLOBAL 
ENTREPRENEURSHIP MONITOR, 2012, p.34).  

 
 Uma pesquisa realizada pelo SEBRAE (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS 

MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2013) em âmbito nacional, com o intuito de avaliar as 

taxas de sobrevivência e mortalidade das micro e pequenas empresas brasileiras com até 2 

anos de atividade, evidencia que não só a criação de novas empresas tem aumentado em todo 

o Brasil, como também a taxa de sobrevivência das empresas tem melhorando a cada ano: em 

dezembro de 2012, havia 7,1 milhões de empresas registradas no SIMPLES Nacional - regime 

especial oferecido aos pequenos negócios para a arrecadação unificada, reunindo oito tributos 

e contribuições federais, estaduais e municipais em um único imposto -, número 26% acima do 

verificado em dezembro do ano anterior. Nesse cenário, a taxa de sobrevivência das empresas com até 

2 anos de atividade foi de 75,6%, sendo as maiores taxas identificadas no setor industrial (79,9%) e na 

região Sudeste do país (78,2%), e as taxas mais baixas identificadas no setor de serviços (72,2%) e na 

região Norte (68,9%). Notamos que, na comparação com estudos anteriores, em 18 estados 

brasileiros as empresas com até 2 anos de atividade apresentaram maior taxa de 

sobrevivência. 

 O estudo revela que, especificamente no setor industrial, a taxa de sobrevivência varia 

entre 59% nas indústrias de fabricação de bebidas e 86% nas indústrias de fabricação de 

equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, o que pode ser explicado pelo 
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fato de o segmento de bebidas ser bastante consolidado e estar possivelmente saturado, 

diferentemente do segmento de equipamentos eletrônicos, altamente inovador, com grande 

potencial de diferenciação e enorme demanda. Quanto ao comércio, a taxa de sobrevivência 

chega a 44% no segmento de representantes comerciais e agentes do comércio de produtos 

alimentícios, bebidas e fumo, segmento em que predominam estruturas simples de negócio, a 

89% no segmento de comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios, 

segmento altamente especializado e com demanda sempre crescente. Já no setor da 

construção, observam-se taxas de sobrevivência que estão entre 62%, dentre as empresas de 

obras de urbanização - ruas, praças e calçadas, e 84% dentre as empresas de incorporação de 

empreendimentos imobiliários. Por fim, no setor de serviços, a taxa de sobrevivência das 

empresas de seleção, agenciamento e locação de mão de obra é de 44% e a taxa de 

sobrevivência das empresas de reparação e manutenção de equipamentos de informática e 

comunicação e de objetos pessoais e domésticos é de 81% (SERVIÇO BRASILEIRO DE 

APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2013). 

 Em relação às taxas de sobrevivência dos pequenos empreendimentos em cada um dos 

estados da federação, a pesquisa chama a atenção para o fato de que, em sua maioria, as 

empresas situadas nas capitais tendem a sofrer com maiores índices de mortalidade em 

relação às outras cidades do mesmo estado, o que pode estar relacionado: 
ao fato de que tendem a ter uma concentração maior de empresas, o que 
pode estar gerando sobreoferta de produtos e serviços, frente à demanda (em 
especial nos setores mais tradicionais); 
às “deseconomias de aglomeração”, que tendem a aparecer à medida que as 
cidades crescem em tamanho. São exemplos: o elevado custo do espaço 
urbano (valores muito alto dos aluguéis, dos preços dos imóveis, do IPTU, 
etc), a força dos sindicatos que gera elevação dos salários, as dificuldades de 
mobilidade (devido a sistemas de transporte deficientes, congestionamentos 
que ampliam os custos dos deslocamentos, dificuldade de acesso dos 
clientes, do transporte de cargas etc), as regulamentações municipais que 
geram despesas maiores para as empresas, o aumento da poluição e da 
criminalidade e outros problemas de infraestrutura (estrangulamentos nos 
sistemas de abastecimento de energia, água, transporte e comunicações). As 
"deseconomias de aglomeração" ajudam a explicar, por exemplo, a fuga de 
indústrias que ocorre em muitas metrópoles em todo mundo (SERVIÇO 
BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 
2013, p.26). 

 
 Em suas pesquisas sobre a sobrevivência de empresas no estado de São Paulo 

Mizumoto et al. (2008) concluíram que o setor de atividade a que pertence o negócio, a idade 

do empreendedor, a experiência prévia ou a motivação para empreender não são fatores 

significativos para indicar maior ou menor probabilidade de fechamento de uma empresa. 
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Entretanto, os pesquisadores verificaram que, em geral, a probabilidade de sobrevivência de 

um negócio é tanto maior quanto: o maior grau de escolaridade do empreendedor; o maior 

tempo gasto no planejando do negócio, ressaltando a importância da criação de competências 

e habilidades individuais; o maior interesse do empresário por informações que possam 

auxiliar na tomada de decisões; o maior foco do empreendedor em alcançar seus objetivos; a 

maior atenção às oportunidades; e a maior possibilidade de antecipação dos acontecimentos, o 

que permite ao empresário preparar-se para enfrentar os problemas. Segundo os estudiosos, 

tais resultados sugerem a importância do comprometimento do empreendedor com sua 

empresa, ressaltam a importância da rápida adaptação do negócio ao mercado e indicam que 

mesmo que o empreendedor não tenha experiência no ramo de atividade em que escolheu 

atuar, o fato de capacitar-se e procurar inteirar-se sobre o mercado colabora para a diminuição 

da taxa de mortalidade dos pequenos negócios. 

 Também avaliando especificamente a realidade e dificuldades dos pequenos negócios 

no mercado paulista, o SEBRAE/SP concluiu, em um estudo comparativo sobre a 

sobrevivência e a mortalidade de empresas no período entre 1998 e 2007 (SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS/SÃO PAULO, 2008a), 

que a redução da taxa de mortalidade de empresas com até 4 anos de existência está associada 

a razões como o perfil do empresário (escolaridade, conhecimento do negócios, etc.) e a 

melhora do ambiente de negócios (estabilidade econômica, ampliação das políticas de apoio 

às pequenas empresas, etc.), ao passo que o aumento da taxa de mortalidade de empresas com 

até 5 anos parece estar mais diretamente ligado a aspectos relacionados à gestão do negócio. 

 Apesar de as taxas de mortalidade no período terem caído no estado ano após ano, 

segundo o estudo (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS/SÃO PAULO, 2008a), em média, quase 88 mil empresas, das 134 mil abertas 

no estado, não completam 12 meses de atividades, o que significa que aproximadamente 267 

mil postos de trabalho deixam de existir e a perda financeira alcança patamares próximos a 

R$16 bilhões, índices explicados, em termos gerais, pelo comportamento empreendedor 

pouco desenvolvido dos empresários, por deficiências estratégicas no planejamento da 

empresa antes da abertura do negócio, por carências na gestão do empreendimento após a 

abertura, por falta de políticas governamentais de apoio às empresas, por problemas 

relacionados ao cenário econômico e por problemas pessoais do próprio empresário. 

 A pesquisa revelou, ainda, que os empresários consideram que um bom planejamento 

antes da abertura do negócio, políticas governamentais de apoio aos pequenos negócios e uma 

boa gestão do negócio após a abertura são os fatores mais importantes para a sobrevivência 
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dos pequenos empreendimentos. A pesquisa indica, também,  como os motivos mais comuns 

para o encerramento das empresas a falta de volume suficiente de clientes para garantir as 

vendas, a inadimplência, assuntos relativos à disponibilidade de capital, questões ligadas ao 

planejamento e à gestão, problemas particulares, revezes da relação entre sócios, dificuldades 

legais, alta carga tributária e encargos elevados, lucro abaixo do esperado ou prejuízo e 

concorrência acirrada (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS/SÃO PAULO, 2008a). 

 Considerando que a resolução do problema da alta taxa de mortalidade dos pequenos 

negócios é assunto de extrema relevância, visto sua importância social e econômica, Day 

(2000) e Bortoli Neto (2005) sugerem que talvez a única saída para ajudar esses 

empreendimentos a sobreviver e prosperar seria o uso de abordagens gerenciais mais eficazes, 

que possam leva-los a se tornarem mais competitivos, visto que entendem que grande parte 

das dificuldades que enfrentam deriva de questões estratégicas. 

 No entanto, Dornelas (2003) defende que instrumentos administrativos e boa gestão 

somente não são suficientes para o sucesso de um empreendimento, e acrescenta que para 

encarar tão grande responsabilidade, o novo empresário precisa ainda ter grande afinidade 

com a atividade a ser desenvolvida e conhecimento profundo sobre as características e o 

tamanho de mercado no qual pretende atuar, assim como sobre a legislação que o rege, os 

padrões de qualidade exigidos pelo setor, obviamente, acesso ao o capital necessário para a 

operação do negócio. 

 Vale ressaltar ainda que o fenômeno sobrevivência deve ser analisado profundamente, 

em virtude de algumas conclusões equivocadas que uma observação superficial pode suscitar. 

Por exemplo, sobrevivência não implica, necessariamente, em desempenho econômico 

(BARNEY, 1997), tendo em vista que algumas empresas continuam sobrevivendo única e 

exclusivamente às custas do aporte financeiro dos seus fundadores, que por motivos diversos, 

recusam-se a encerrar a unidade mesmo sem auferir lucro. Assim como também é possível 

dizer que, necessariamente, o fato de um pequeno negócio não sobreviver signifique fracasso, 

uma vez que há casos de fechamento intencional, em que o empreendedor, propositalmente, 

monta um novo negócio para atender a uma demanda momentânea e, alcançados seus 

objetivos, encerra a empresa para iniciar outra (RIQUELME; WATSON, 2002). Ademais, 

ainda há que se considerar a situação dos chamados "empreendedores seriais", que Parker 

(2009) descreve como os indivíduos considerados empreendedores por estarem à frente de um 

negócio, mas, na verdade, empreendem constantemente, porque fracassam inúmeras vezes, o 
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que leva a crer que a constância de um indivíduo como empreendedor não equivale à 

sobrevivência de seus negócios. 

 Diante de todas essas questões, é possível constatar que dificilmente será possível 

encontrar uma única causa que justifique a mortalidade ou a sobrevivência dos pequenos 

negócios, visto que tais fenômenos são influenciados simultaneamente por variáveis relativas 

às condições e características do empreendedor, da empresa e do ambiente socioeconômico, e 

que, portanto:  
o fechamento das empresas está associado a um conjunto de “fatores 
contribuintes”. As empresas encerram suas atividades não apenas devido a 
uma única causa, mas sim, devido a uma sucessão de falhas ou problemas 
que, por não serem resolvidos no tempo apropriado, levam à paralisação de 
suas atividades (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 
PEQUENAS EMPRESAS/SÃO PAULO, 2008, p.57). 
 

 Para que se possa melhorar esse quadro geral de mortalidade das menores empresas, 

que representa um custo expressivo para a sociedade em virtude da eliminação de postos de 

trabalho e da perda financeira, recomenda-se ações de atenção e apoio aos pequenos negócios 

voltadas para: 

a) o estímulo ao comportamento empreendedor, com a inserção de disciplinas voltadas ao 

empreendedorismo no currículo dos cursos de Ensino Fundamental e Médio, assim como nas 

universidades, com o intuito de desenvolver nas crianças e nos jovens os valores e as 

habilidades empreendedoras; 

b) o apoio aos empreendedores antes mesmo de terem oficialmente aberto suas empresas, para 

que possam desenvolver um plano de negócio baseado em um planejamento estratégico; 

c) a capacitação dos empreendedores em termos de gestão empresarial, para torna-los aptos a 

estarem constantemente atentos às demandas de mercado, às necessidades de adequação do 

produto ou serviço que ofereçam, às estratégias de comunicação com o público-alvo, ao 

monitoramento do fluxo de receitas e despesas, ao controle de custos e à precificação; e 

d) a ampliação dos instrumentos formais e das políticas públicas de suporte aos pequenos 

negócios, incluindo-se a redução da carga tributária, a facilidade de acesso ao crédito e a 

desburocratização dos processos (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS/SÃO PAULO, 2008a). 

 Por conseguinte, notamos que a criação de uma empresa bem-sucedida é um caminho 

árduo, que manifesta altas taxas de fracasso, situação agravada pelo reconhecimento de que há 

ainda um longo caminho a ser percorrido até que os empreendedores brasileiros estejam 

realmente preparados para assumir a responsabilidade de abrir um negócio, assim como para 
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se consiga consolidar, no país, um ambiente empreendedor verdadeiramente estimulante e 

desburocratizado. O processo de desburocratizqação, digamos assim,  foi iniciado com a 

implantação do regime de recolhimento de impostos SIMPLES (procedimento fiscal 

descomplicado, diferenciado e favorável aos pequenos negócios); com a criação da figura do 

Empreendedor Individual, com o crescimento dos programas de microcrédito como o 

Programa Nacional de Microcrédito do Governo Federal, e com os programas de estímulo ao 

empreendedorismo do SEBRAE e a aprovação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas. 

 Com o intuito de motivar os empreendedores individuais, micro e pequenos 

empresários a manterem-se firmes em seu propósito de dar consecução à atividade de suas 

empresas e caminhar na direção de seus objetivos e sonhos, o que fatalmente gera impactos 

expressivos na economia dos países, em virtude da maior oferta de empregos, dos melhores 

salários, da arrecadação de impostos, da melhor distribuição de renda ou do aumento do bem-

estar social, Shane (2008, p.111) aconselha, ao mesmo tempo em que montra a imensa 

complexidade envolvida no processo de empreender: 

Nunca comece um negócio sozinho. Nunca comece um negócio com outra 
pessoa. Mantenha a simplicidade. Comece com uma ideia complexa que 
ninguém possa copiar. Comece com pessoas boas, elas não sabem o que 
fazer. Olhe para as pessoas como embusteiras. Faça aquilo que os 
consumidores desejam. Surpreenda os consumidores. Gaste tão pouco 
dinheiro quanto possível. Você recebe pelo que paga. Tenha persistência. 
Não jogue dinheiro após um fracasso. Seja autoconfiante. Seja humilde. 
Trabalhe muito. Trabalhe com inteligência. Seja um líder. Siga a liderança 
dos outros. Descubra uma tendência. Siga um caminho diferente. 

 

 

1.3.3. Contribuição dos Pequenos Negócios para o Desenvolvimento Econômico e Social 

do Brasil 

 

 O cenário turbulento da economia global contemporânea, pleno de incertezas e 

mudanças, caracterizado, entre outros aspectos, pela diminuição das barreiras comerciais, pela 

formação de grandes blocos regionais, pela grande intensidade no uso da informação e do 

conhecimento, pelo deslocamento das atividades econômicas da indústria para o setor de 

serviços, pela grande incidência de fusões, aquisições e alianças estratégicas entre empresas, 

é, provavelmente, o principal pano de fundo para a ocorrência dos dados publicados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2003) que informam que a forte instabilidade da economia 

brasileira e as baixas taxas de crescimento econômico afetaram de maneira relevante o 
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Produto Interno Bruto - PIB do país, que com exceção do ano 2000, cuja taxa de crescimento 

foi de 4,4%, em todos os outros anos entre 1998 e 2002 a taxa de crescimento foi inferior a 

2%, culminando, em 2003, com o crescimento negativo de -0,2%. 

 Durante esse período, os índices de desemprego, passaram de 14% para 19,9%, e em 

decorrência da situação, os salários sofreram um verdadeiro impacto, e a renda da população 

nas regiões metropolitanas chegou a apresentar decréscimo de 2,8% em média. 

Diante da incerteza acerca da retomada dos investimentos e da demanda 
enfraquecida em decorrência do baixo consumo global das famílias, que 
alternou anos de baixo crescimento com fases de redução no período, além 
da situação de juros altos no mercado financeiro, as empresas, especialmente 
as de maior porte, adotaram atitude conservadora em suas políticas de 
emprego. Evitaram ampliar seus quadros de funcionários e recorreram a 
diversas alternativas para o atendimento de elevações temporárias na 
demanda, tais como a utilização de horas extras, terceirização de atividades 
não diretamente relacionadas aos negócios próprios, subcontratação de fases 
da produção, utilização efetiva da inovação tecnológica, terceirização, entre 
outras iniciativas, visando reduzir o custo da mão de obra (OLIVEIRA; 
OLIVEIRA, 2006, p.96). 

 
 A redução das oportunidades de emprego, dos postos de trabalho, do emprego formal 

e dos investimentos do setor público, comumente responsável pela geração de grande número 

de vagas, motiva, a cada ano, uma quantidade cada vez maior de pessoas a criar seu próprio 

negócio, empregarem-se nas pequenas empresas ou trabalhar na informalidade, por falta de 

melhor oportunidade, aumentando assim, de uma forma ou de outra, o número de pequenos 

negócios que formam e participam ativamente dos mais variados mercados (LALKAKA, 

1997). 

 Em todo o mundo, os pequenos negócios vêm desempenhando importante papel na 

economia dos países, mesmo em períodos crises e recessão, seja em virtude do aumento da 

quantidade de empresas deste tipo, estimulado pelos processos de terceirização adotados pelas 

grandes empresas, seja pela capacidade incomum de gerar inovações, por razões ligadas ao 

emprego e à geração de renda (PUGA, 2000), pela capacidade que têm de absorver a parcela 

da população que, em virtude de sua pouca ou nenhuma qualificação, não encontra emprego 

nas empresas de maior porte (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2003) ou pela infinidade de setores econômicos em que se encontram e que, 

de alguma forma, não podem prescindir de sua existência, conforme ressalta Chiavenato 

(2005, p.42-43): 

 comércio atacadista: empresas atacadistas de medicamentos, comércio 
atacadista de alimentos, materiais de escritório, materiais de construção, etc.; 
construção: contratantes de edificações, engenharia de construção, serviços 
de manutenção de edifícios, etc.; comércio varejista: lojas em geral, 
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restaurantes, pizzarias, postos de gasolina, etc.; serviços: agências de 
viagem, salões de beleza, barbearias, entregas rápidas, etc.; finanças, seguros 
e imobiliárias: agências de seguros, empresas corretoras de imóveis, etc.; 
mineração: empresas de areia e cascalho, minas, etc.; transporte e utilidades 
públicas: empresas de táxi, estações locais de rádio e TV, etc.; manufaturas: 
padarias, oficinas de automóveis, oficinas de bicicletas e motos etc. 

 
 No Brasil, para que se possa compreender a magnitude da soma dos resultados de 

todos os empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, tendo em mente a grande 

variedade de pequenos negócios que existem, nos mais diversos ramos de atuação, basta 

observar que no ano de 2001, somente os pequenos empreendimentos do setor de comércio 

formalizados geraram uma receita de aproximadamente R$168 bilhões (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2003); e que em 2002, as micro e 

pequenas empresas representavam 99,2% do número total de empresas formais do país, eram 

responsáveis por 57,2% dos empregos totais, que geraram 60% dos empregos formais do setor 

privado e detinham 20% de participação no total do PIB nacional (SERVIÇO BRASILEIRO 

DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2005), participação que é ampliada 

consideravelmente quando se incorpora a economia informal. 

 Se, ainda, for considerado que grande parte dos pequenos negócios no país funciona 

na informalidade - segundo estimativas do SEBRAE (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO 

ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2005), o número aproximado era de 10,3 milhões 

de pequenos negócios informais no país em 2003, envolvidos, especialmente, com atividades 

econômicas de comércio, serviços de reparação domiciliar e de diversão, construção civil, 

indústria e serviços de alojamento e alimentação, os quais empregavam cerca de 13,8 milhões 

de pessoas – fica fácil perceber que os pequenos negócios não só são fundamentais para a 

economia brasileira como também para a sociedade como um todo. 

 Posteriormente, o crescimento que pode ser acompanhado no desempenho da 

economia brasileira durante o período compreendido entre os anos de 2000 e 2011, 

juntamente com o aprimoramento das políticas de crédito no país, trouxe novo fôlego para os 

pequenos negócios, que foram largamente impulsionados, cresceram em número e 

representatividade e reafirmaram sua significância na estrutura produtiva nacional, o que, por 

sua vez, resultou em aumento do número de estabelecimentos e do número de empregos 

gerados por esses estabelecimentos. Assim, o número de pequenos negócios no Brasil nos 

setores da indústria (incluindo a construção civil e a extração mineral), do comércio e dos 

serviços teve crescimento expressivo, passando de 4,2 milhões para 6,3 milhões de 

estabelecimentos em atividade e atingindo a marca de 99% do total de todas as empresas 
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estabelecidas no país (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS, 2012b). 

 Especificamente em relação às micro e pequenas empresas, o impacto positivo gerado 

por seu crescimento é percebido com clareza no processo de geração de empregos e 

confirmado pelos dados que mostram a evolução do número de postos de trabalho: entre 2000 

e 2011, os micro e pequenos empresários disponibilizaram 7 milhões de novos empregos com 

carteira assinada, elevando o total de postos de trabalho criados de 8,6 milhões em 2000 para 

15,6 milhões em 2011, o que significa que estes empreendimentos tornaram-se responsáveis 

por mais da metade dos empregos formais dentre as empresas privadas não agrícolas 

(SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2012b). 

 Ressaltamos que, a despeito de algumas turbulências ocorridas ao longo do período, 

como crises econômicas, flutuações da taxa básica de juros e oscilações do câmbio, certas 

mudanças no contexto institucional ajudaram a minimizar os efeitos adversos das crises 

externas na economia local e a criar um ambiente mais favorável às MPEs, que, seguindo a 

tendência de formalização incentivada pelo governo federal, registraram maior número de 

funcionários com carteira de trabalho assinada e contribuíram para o aumento do rendimento 

médio dos trabalhadores, que passou de R$1.019, em 2000, para R$1.203, em 2011, 

representando um crescimento de 1,5% ao ano, resultado superior ao crescimento da renda 

média de todos os trabalhadores formalizados (1,2 % ao ano) e dos trabalhadores das médias e 

grandes empresas (0,8% ao ano). Ademais, estima-se que de cada R$100 pagos a 

trabalhadores do setor privado não agrícola, cerca de R$40 foram pagos por micro e pequenas 

empresas (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 

2012b). 

 Outro importante dado que ajuda a confirmar a representatividade das MPEs, para o 

desenvolvimento socioeconômico do Brasil, leva em consideração o número de pessoas que 

trabalhavam por conta própria no país, que passou de 17 milhões para 19,7 milhões no 

período compreendido entre os anos de 2000 e 2011, com predominância de homens na faixa 

etária acima de 40 anos, embora a participação feminina e de empreendedores de outras 

idades também tenha crescido (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS, 2012a). 

 Somando ao número de indivíduos que se autoempregam o número total de 

empregadores no país, o Sebrae (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E 

PEQUENAS EMPRESAS, 2012b) calculou o contingente aproximado dos empreendedores 

brasileiros e chegou à conclusão de que o volume total passou de 20,2 milhões para 22,8 
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milhões, o que significa que entre 2000 e 2011 o número de empreendedores no Brasil 

aumentou em 2,6 milhões, representando uma expansão de 1,2 % ao ano. Ademais, ressalta-se 

que houve uma elevação significativa na escolaridade dos empreendedores no período 

analisado: em 2000, 51,7% dos empregadores e 18,9% dos trabalhadores por conta própria 

possuíam, ao menos, o ensino médio completo, já em 2011, este percentual subiu para 63,6% 

e 32,2%, respectivamente. 

 Por fim, ao analisar os setores de atividade mais impactados pelas atividades das 

microempresas e das empresas de pequeno porte, foi possível ao Sebrae (2012) verificar que o 

comércio manteve-se, de 2000 para 2011, como a atividade com maior número de pequenos 

empreendimentos no Brasil, respondendo por mais da metade do total desses, seguido pelo 

setor de serviços e pela indústria, que a cada ano apresenta queda em termos de participação 

relativa no total das MPEs. 

 Com vistas a acrescentar às informações sobre as MPEs dados relativos à relevância 

dos empreendedores individuais para as questões sociais e econômicas brasileiras, o SEBRAE 

(SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2012c) 

avaliou os dados cadastrais de mais de 2 milhões de empreendedores individuais e entrevistou 

cerca 1,8 milhões de empreendedores individuais em todo o território nacional, concluindo 

que o número total de empreendedores individuais formalizados passou de 1 milhão em abril 

de 2011 para 2,1 milhões em março de 2012, sendo que os estados que contam com o maior 

número de empreendedores individuais são; São Paulo (23,7%), Rio de Janeiro (12,4%), 

Minas Gerais (10,1%), Bahia (7,7%) e Rio Grande do Sul (5,6%), o que sugere que a 

formalização dos empreendedores individuais ocorre proporcionalmente com maior 

intensidade nas regiões onde há uma menor presença de outros tipos de empresas, visto a 

comparação com a participação regional no total de micro e pequenas empresas: a região 

norte contribui com 7% dos empreendedores individuais do Brasil e com 4% das MPEs do 

país; a região nordeste com 21% dos EIs e 17% das MPEs; o centro-oeste com 9% dos EI e 

7% das MPEs; o sul com 14% dos EIs e 22% das MPEs; e o sudeste com 49% dos EI e 50% 

das MPEs. 

 Em relação ao perfil demográfico dos empreendedores individuais, a pesquisa 

(SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2012c) 

identificou que a maioria dos EIs no Brasil são homens e que a faixa etária com maior número 

de EIs, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino é a de 30 a 39 anos (33%), seguida 

pela faixa de 40 a 49 anos (23,6%) e pela faixa de 25 a 29 anos (15,8%), o que permite 
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afirmar que, de uma forma geral, os empreendedores individuais no Brasil são relativamente 

jovens, já que cerca de 60% deles tem menos de 40 anos. 

 Segundo o Sebrae (SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 

EMPRESAS, 2012c, p. 34), ao considerar a motivação para empreender:  

é interessante notar que a maioria dos microempreendedores individuais 
afirmou não estar envolvida em atividades empreendedoras antes de se 
registrar. Em especial, os 38% que afirmaram possuir um emprego formal 
antes de se formalizar parecem constituir um grupo de empreendedores “por 
oportunidade” (e não “por necessidade”) e são, em geral, mais escolarizados 
do que a média de MEI. Outro dado interessante sobre esse público em 
específico é que 20% dele (7,6% do total) afirmaram manter o seu emprego. 
Isso reforça a imagem de empreendedorismo por oportunidade – a maior 
parte dessas pessoas saiu de um emprego formal para empreender, porque 
parece ter visto no empreendedorismo uma forma mais promissora de se 
sustentar. Porém, é importante ressaltar que 14% dos microempreendedores 
individuais declararam que tinham um negócio informal anteriormente, o 
que mostra que, além de ser uma porta de entrada para novos 
empreendedores, a figura do EI também é uma relevante porta de saída para 
a informalidade. 

 

 Por fim, em relação aos setores da economia que concentram maior número de EIs, 

observa-se que o comércio tem a maior proporção de empreendedores individuais (39%), 

seguido pelos serviços (36%), pela indústria (17%) e pela construção civil (8%), sendo as 

atividades de “comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios”, “cabeleireiros” e 

“obras de alvenaria” as que apresentam maior número específico de EIs, deduzimos assim que 

em parte, esse resultado é impactado pela própria natureza das atividades permitidas para o 

EI. Por outro lado, tais números também significam que há maior concentração de 

empreendedores individuais em atividades que, em geral, exigem menos investimentos 

iniciais e menor necessidade de capacitação. 

 Diante de todos esses dados, é possível concluir que a importância dos pequenos 

negócios para o desenvolvimento econômico e social do Brasil é tão grande quanto a extensão 

territorial do país, e está associada não apenas à geração de empregos, ao aumento da renda da 

população e ao acesso dos indivíduos ao mercado, como também a seu caráter social 

inclusivo, que não discrimina localidades para instalação dos empreendimentos ou faixa de 

renda dos consumidores e, assim, lhes permite abranger empreendedores e trabalhadores 

independentemente de gênero, idade, raça, grau de escolaridade e qualificação.  

 Levando-se em consideração a estimativa de que o Brasil deverá ter, nos próximos 

anos, uma empresa para cada 24 habitantes, atingindo o número aproximado de 9 milhões de 

unidades produtivas em 2015, assim como uma população total de cerca de 210 milhões de 
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habitantes, ocasião em que o universo de empreendedores individuais, micro e pequenas 

empresas do país deverá alcançar a marca de 8,8 milhões de empreendimentos (SERVIÇO 

BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS/ SÃO PAULO, 2009a), 

a importância dos pequenos negócios expande-se ainda mais e alcança contornos de 

representatividade inimagináveis, para os quais o país não poderá deixar de dar a devida 

atenção. 



 

 

114 

CAPÍTULO II.  ASPECTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNICAÇÃO NO 

CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

 Há algumas décadas, e antes da instituição do conceito moderno de comunicação 

organizacional, a comunicação corporativa incorreu em falhas, em sua maior parte por razões 

ligadas a sua característica mandatória e de controle, assim como à fragmentação dos 

processos, que se dividiam em virtude das variadas atividades comunicacionais, ligadas à 

função institucional, à função mercadológica, à função administrativa e à função de 

comunicação interna. 

 A falta de um claro posicionamento das organizações em relação aos resultados 

esperados, a restrição de recursos destinados às ações de comunicação, a ausência de um 

planejamento institucionalizado para a área e a pouca qualificação dos profissionais também 

colaboraram para a deficiência das atividades de comunicação nas empresas, que muitas vezes 

limitavam-se a comunicados internos (transmitidos de forma não recomendável e 

compreendidos das mais diferentes maneiras) e a algumas raras iniciativas de comunicação 

institucional voltadas para os públicos externos, o que conferia pouca ou nenhuma 

credibilidade à atividade e à área de comunicação. 

Àquela época, a comunicação nas empresas, de caráter imediatista, persuasivo, 

coercitivo e impositivo, apesar de ter sido capaz de atender aos propósitos impostos pela 

administração tradicional, não encontrou espaço no ambiente complexo da era digital, em que 

se fazia necessário levar à prática o conhecimento aprofundado em relação às partes 

interessadas, trabalhar para a mudança de comportamentos por meio da informação e da 

geração de conhecimento, agregar e comprometer a cúpula das organizações e tornar exitosos 

os processos de interação e compartilhamento. 

 Conforme menciona Vilaça (2012, p.131),  

as organizações sempre tiveram múltiplos canais de comunicação e partia-se 
do princípio de que exatamente por isso elas soubessem se comunicar bem. 
Paradoxalmente, o que se percebia era que quanto mais comunicação era 
produzida, mais as organizações se distanciavam do tornar comum, objetivo 
primeiro da comunicação. A onipresença do monólogo comunicativo podia 
ser percebida no tom que era dado aos seus discursos: divulgavam 
mensagens que eram do seu interesse, traduziam a projeção que desejavam 
para a sua imagem, e, com isso, corriam sérios riscos de um encasulamento 
que as desconectavam da realidade. 

 
 Enfim, era evidente a falta de uma cultura de comunicação nas empresas e, assim, o 

processo de comunicação, que deveria ser organizado e envolver-se na estratégia das 
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organizações, de forma a constituir-se de um parceiro relevante para o apoio à gestão, era, na 

verdade, um processo de caráter mecânico, instrumental, unidirecional (de cima para baixo) e 

limitado a questões de ordem operacional, de controle, coerção, ordem e disciplina. Em outras 

palavras, a comunicação organizacional buscava incessantemente a melhor mensagem e o 

melhor meio de contato com os públicos de interesse, visava basicamente a imposição de uma 

única maneira de pensar e agir (conforme o ponto de vista do corpo diretivo da instituição) e 

intentava influenciar as decisões dos públicos externo e interno no sentido que mais convinha 

à empresa. 

Desde então, em face das grandes transformações socioeconômicas que o mundo 

presenciou, e especialmente diante das mudanças ligadas à globalização dos mercados, ao 

advento da internet e às novas tecnologias de informação e comunicação, as empresas 

presenciaram grandes desafios e viram-se diante de demandas completamente novas. Após 

admitirem-se inseridas em um ambiente complexo, que segundo Morin (1990, p. 20) é 

formado por um "conjunto de acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações e 

acasos", as organizações perceberam-se também complexas e passaram a dar crédito a 

questões relacionadas à confusão, à desordem, à ambiguidade e à incerteza, compreendendo 

que estes são fatores inerentes a qualquer ambiente organizacional.  

Em face dessa realidade, as organizações identificaram que alguns elementos como a 

comunicação e a informação seriam fundamentais para a condução dos processos corporativos 

de transformação e evolução, o que as levou a repensar profundamente seus processos de 

comunicação, que agora compreendiam ser imprescindíveis para o diálogo e o relacionamento 

com todos os seus stakeholders, levando em conta não apenas os públicos de interesse e a 

forma como eles se articulam e tornam-se ativos nos discurso, mas também as formas de 

interação possíveis e disponíveis, motivo pelo qual Genelot (1998, p. 164) é categórico ao 

afirmar que, “no mundo atual, sendo caracterizado pela complexidade, não está 

surpreendendo que as apostas de poder sejam deslocadas para o controle do sistema nervoso 

das organizações complexas: a informação e a comunicação". 

 Assim, aos poucos, ao longo dos anos, o modelo de comunicação instrumental, 

unidirecional e coercitivo começou a perder espaço, suas bases conceituais sofreram duras 

críticas e as organizações perceberam, enfim, que a comunicação nos tempos vindouros 

deveria tanto escutar quanto falar (LAVILLE, 2009). A partir dessa nova forma de percepção, 

a comunicação passou então a ser compreendida menos como uma ferramenta operacional e 

mais como um processo inerente às organizações, o qual deve constituir-se em um fenômeno 

dinâmico e sistêmico, que fornece aos membros da organização informações a seu respeito e a 
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respeito das mudanças que nela ocorrem, desempenhando, portanto, função de fonte de 

informações e relacionamento com valor inestimável e estratégico. 

Baldissera e Sólio (2004) ressaltam que compreender a comunicação sob essa ótica 

permite às organizações, finalmente, assumir, sem resistência, a existência de aspectos 

subjetivos próprios do contexto institucional, o que, durante muito tempo, relutaram em 

admitir, pelo simples receio de lidar tais questões. Segundo os pesquisadores:  

a superação dessa resistência impõe: a) autocrítica; b) decisão para 
reconhecer e escutar o outro; c) criar lugares de fala/ escuta; d) estimular a 
participação comunicativa; e ) valorar a fala do outro como diversidade, 
informação, comprometimento, soma/ potencialização; f) processar essas 
falas/ diálogos, realimentando o sistema – transformar-se, transformar e 
permitir ser transformado. Nesse sentido, evidenciam-se os processos 
comunicacionais como via para a nova configuração, isto é, trata-se de 
reconhecer a comunicação como instituição para a qualificação 
organizacional. (BALDISSERA; SÓLIO, 2004, p. 9) 

 
Atualmente, o que se entende por comunicação organizacional compreende um 

fenômeno estratégico, democrático, descentralizado e dialógico, que envolve todos os 

esforços realizados com o intuito de promover uma imagem positiva, forte e consolidada da 

organização, com o objetivo de criar na opinião pública e no público interno uma atitude 

favorável em relação à empresa, a suas atividades e a seus produtos. Trata-se, ainda, de um 

processo que entende e respeita as particularidades dos funcionários da empresa e de seus 

públicos externos de interesse, que tenta inferir como cada um percebe e processa mensagens 

e estímulos, funcionando de modo complexo, inserido na realidade dinâmica do ambiente 

corporativo e do ambiente socioeconômico, que pretende provocar comportamentos 

inovadores e participativos. Por fim, conforme ressalta Kunsch (2009a, p.79), a comunicação 

organizacional, nos dias de hoje, é reconhecida como "fenômeno inerente à natureza das 

organizações e aos grupamentos de pessoas que as integram". 

A comunicação organizacional toma, assim, contornos de rede que interliga e aglutina 

pessoas e organizações, públicos interno e externo; de elemento que tem a capacidade de 

trafegar por diferentes universos simbólicos, traduzi-los e media-los; e de ação disseminadora 

das intenções e da cultura das empresas, importando-se com a verdade, com a ética, com a 

transparência, com a sociedade e com o meio ambiente, observando os consumidores de 

forma individualizada, compreendendo que as tradicionais formas de consumo modificam-se 

constantemente - em virtude das particularidades dos meios de interação e da postura cidadã 

dos indivíduos -, e assegurando aos empregados das empresas o papel de colaboradores, que 
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transformados pela influência da informação a que têm acesso e pelas mudanças ocorridas nas 

relações de trabalho, participam ativamente do processo corporativo. 

A esse respeito, Habermas (2012) ressalta que, uma vez que os indivíduos valorizam a 

promoção do diálogo e a reciprocidade (ações que lhes trazem realização pessoal e coletiva), 

ganha posição de destaque a empresa que respeita seus stakeholders, implanta espaços 

comuns de questionamento, oferece possibilidades de construção compartilhada de seu 

universo simbólico, mostra interesse em abolir qualquer traço de coerção ou imposição e 

permite que suas escolhas institucionais tornem-se não uma imposição de padrões, mas a 

resultante de um verdadeiro processo de negociação. O pesquisador defende, portanto, que a 

comunicação organizacional trabalhe para a instauração de diálogo argumentado, 

fundamentado e democrático entre as organizações e seus públicos, garantindo, a todas as 

partes interessadas, direitos e poderes igualmente fortes. 

Segundo Baldissera e Sólio (2004, p. 6): 
essa percepção de comunicação vai exigir que a organização vislumbre uma 
gestão aberta e auto-eco-organizada, cuja tessitura se apoie em ações 
descentralizadas; que contemple os resultados do esforço conjunto, 
desmistifique, ofereça ‘escuta’ ao empregado e o perceba como uma 
identidade/ singularidade, sem deixar de reconhecer que existem diferentes 
níveis de competências individuais e anseios pessoais. 

 
Assim, o conceito de comunicação organizacional torna-se, na atualidade, muito mais 

abrangente do que a simples convergência do composto de comunicação (comunicação 

institucional, comunicação mercadológica, comunicação interna e comunicação 

administrativa) em uma atuação sinérgica, com vistas a alcançar eficácia em suas ações, e 

trata, também, do estabelecimento de uma política global de comunicação que direciona as 

ações comunicativas de toda a empresa sob uma mesma perspectiva, que dá atenção aos 

ambientes interno e externo com mesma intensidade, que expressa a visão de mundo que a 

organização e seus colaboradores têm, que integra a organização ao ambiente, que contribui 

para que ela se insira com adequação no cenário mercadológico e que cumpre sua função de 

mediadora da ética, da transparência e da verdade e que, por fim, representa a pedra 

fundamental em que se alicerça e toma forma a organização, assumindo caráter de elemento 

que perpassa todas as suas partes e se confunde com ela própria. 

 Nesse contexto, assume-se, para esta pesquisa, a perspectiva de que a comunicação 

organizacional é um processo múltiplo, dinâmico, crítico, estratégico, dialógico e 

participativo, que estando em permanente função de construção de sentidos, busca criar 

engajamento, sinergia, relacionamento e comprometimento a partir da construção, 
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distribuição e compreensão de seus discursos, motivo pelo qual se constitui “num dos 

elementos essenciais no processo de criação, transmissão e cristalização do universo 

simbólico” (CURVELLO, 1997, p. 4) das organizações. 

 Ressaltamos, a título de esclarecimento, que a despeito das variadas nomenclaturas 

empregadas para definir as práticas de comunicação no contexto das instituições empresariais 

(a saber, comunicação empresarial, comunicação institucional, comunicação corporativa, 

comunicação organizacional...), apesar de serem defendidas com propriedade por um 

determinado grupo de autores da área e de serem, à sua medida, justos os argumentos de cada 

um desses grupos, para efeitos deste trabalho, sempre que possível, optamos por privilegiar a 

utilização do termo comunicação organizacional, que nos parece mais abrangente e adequado 

em virtude da compreensão de que se aplica a quaisquer tipos de organização, sejam elas 

empresas ou não, grandes, pequenas, com ou sem fins lucrativos, do primeiro, segundo ou 

terceiro setor. 

 

 

2.1. Resgate Histórico e Evolução do Conceito de Comunicação Organizacional 

 

 A palavra comunicação tem origem no vocábulo communicationem, que em latim 

significa "ação de tornar comum", e deriva de communis, que por sua vez significa 

"pertencente a todos ou a muitos", o que nos permite compreender que a base do significado 

da palavra tanto está relacionada ao conceito unidirecional de transmissão como está 

relacionada ao conceito participativo de compartilhamento, o que demonstra que desde o 

princípio, qualquer análise relativa ao contexto da comunicação será permeada por uma 

grande pluralidade de sentidos e, fatalmente, terá caráter multidisciplinar, como comentam 

Mattelart e Matellart (1999, p. 9-10): 

situados na encruzilhada de várias disciplinas, os processos de comunicação 
suscitam o interesse de ciências tão diversas quanto a filosofia, a história, a 
geografia, a psicologia, a sociologia, a etnologia, a economia, as ciências 
políticas, a biologia, a cibernética ou as ciências cognitivas. 

 
 É sabido que, desde que o homem é homem e, por necessidade, relaciona-se com 

outros indivíduos, a comunicação presta-se a colaborar com o processo de socialização. 

Assim, em sua forma de manifestação mais primária, a comunicação está relacionada à 

linguagem e aos sinais criados pelas civilizações para compartilhar informações e 

experiências, regular e regulamentar comportamentos ou para viabilizar a convivência e a 

evolução das sociedades, conforme destaca Cherry (1996, p. 24): 
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o desenvolvimento humano e o avanço das civilizações dependeram 
principalmente do progresso alcançado numas poucas atividades: a 
descoberta do fogo, a domesticação dos animais, a divisão do trabalho; mas, 
acima de tudo, da evolução dos meios de receber, de comunicar e de 
registrar o conhecimento, e particularmente do desenvolvimento da escrita 
fonética.  

 
Considerando que cada indivíduo possui capacidade comunicativa e interpretativa 

única, desenvolvidas a partir de sua vivência e de seu universo de signos e significados, 

ressaltamos que cada homem constrói para si uma realidade ímpar, uma maneira particular e 

exclusiva de ler o mundo, e tem necessidade de expressar sua bagagem e suas verdades aos 

demais, motivo pelo qual Berlo (1999) defende que o ser humano adulto, pensante e 

socialmente ativo, apropria-se da comunicação como ferramenta de apoio para concretizar a 

interação necessária a sua participação nos grupos sociais a que pertence e com o objetivo de 

obter uma resposta ou reação específica de uma pessoa ou de um grupo de pessoas.  

Santaella (2001, p.22-23), apresentando uma definição bastante ampla acerca do tema, 

define comunicação como sendo:  
a transmissão de qualquer influência de uma parte do sistema vivo ou 
maquinal para uma outra parte, de modo a produzir mudança. O que é 
transmitido para produzir influência são mensagens, de modo que a 
comunicação está basicamente na capacidade de gerar e consumir 
mensagens. 
 

Buscando a concepção de comunicação descrita por Thayer (1976), é possível notar a 

intenção do autor de promover o conceito como um processo dinâmico, de direção dupla e de 

interação entre pessoas, proposta que pode ser percebida quando, recorrentemente, o 

estudioso classifica comunicação como o processo a partir do qual duas ou mais pessoas se 

entendem; a troca mútua de ideias, por meio de qualquer meio que se julgue e se torne 

efetivo; a transmissão ou intercâmbio de pensamentos, opiniões e informações, por meio da 

fala, da escrita e/ ou de símbolos; e a conjugação de estímulos com vistas a produzir 

determinado comportamento. 

 Assim, a comunicação pode ser compreendida como fator imprescindível para toda e 

qualquer organização humana, uma vez que propicia a interação entre indivíduos sociais, 

permite o intercâmbio de pensamentos, viabiliza a compreensão, é poderoso instrumento de 

legitimação de estruturas sociais e governos, constrói e destrói reputações, forma verdadeiros 

mitos, confere status, ensina, vende, persuade e, portanto, configura-se como elemento base 

para todo tipo de relações humanas, tornando-se essencial à sobrevivência das civilizações e 

da própria humanidade. 
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 Conforme descreve Thompson (2009), a comunicação assume tal posição de tamanho 

destaque porque, desde as mais antigas formas de relacionamento até o surgimento das 

modernas tecnologias de transmissão de dados, a produção, o armazenamento e a circulação 

de informações e de conteúdo simbólico têm sido aspectos centrais da experiência de vida em 

sociedade. Stockinger (2001, p.67), complementa o pensamento de Thompson ao afirmar que 

a estrutura, o processo e as relações sociais em sim são gerados, alimentados e estabilizados 

pela comunicação, que:  
é o modus operandi de sistemas sociais e com isso o motor da evolução 
social. Comunicação é o gerador, variador e estabilizador de estruturas e 
processos sociais. Relações sociais se constituem exclusivamente de 
comunicações. Apenas comunicação é capaz de comunicar (STOCKINGER, 
2001, p.67). 

 
 Para Stockinger (2011), durante muito tempo, o modelo básico de comunicação 

mecânica descrito por Shannon e Weaver (1949) - o qual pressupunha um processo linear em 

que o emissor emitia uma mensagem que, propagada por um canal transmissor, alcançava o 

receptor - foi aplicado também, e sem grandes adaptações, à comunicação humana, revelando-

se simplista para tal fim, na medida em que desconsidera do resultado fatores como a 

compreensão, os eventuais efeitos causados pela mensagem transmitida, os novos sentidos da 

mensagem provocados pelos ruídos, assim como não leva em conta que o processo de 

comunicação entre pessoas, por ser infinitamente mais complexo, requer, pelo menos, uma 

abordagem mais refinada e detalhada. 

 Por esse motivo, Stockinger (2001, p. 71) ressalta que, para que fosse possível utilizar 

esse modelo mecanicista de comunicação para os fins das Ciências Sociais, seria necessário 

ao menos providenciar uma adaptação em que as figuras do emissor e do receptor fossem 

"pensados como sistemas não triviais, não determinados um pelo outro, mas como sistemas 

que processam sentido, cada um do seu modo", além de adequar a ideia de canal à noção de 

"meio mediatizador com qualidades criativas (por exemplo, a linguagem), onde qualquer 

'ruído no canal' está sujeito a interpretações pelo receptor". Para ele, ainda: 

Adaptou-se o modelo técnico a uma realidade social de "comunicação 
interpessoal", cujos participantes formam expectativas baseadas na sua 
experiência, e se orientam nelas. Isso quer dizer que um modelo social de 
comunicação tem de levar em conta, que emissores escolhem suas 
informações dependendo das reações que esperam do receptor. Eles 
antecipam possíveis reações, esperando-as e imaginando-as, e orientam sua 
mensagem conforme esta antecipação (STOCKINGER, 2001, p. 72). 

 
Notamos que, independente da perspectiva de análise, é fato irrefutável que a 

comunicação é um fenômeno muito mais intrincado do que uma simples descrição linear pode 
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prever, visto que envolve aspectos diversos, tais como a natureza e a intenção dos 

participantes do processo, os atributos e as particularidades do canal, as propriedades da 

mensagem, entre outros. 

 Sob o ponto de vista das ocorrências internas às organizações, a comunicação em nível 

organizacional pode ser descrita, grosso modo, como os processos e atos de interação, 

planejados ou espontâneos, que se estabelecem entre os diversos públicos de uma empresa, 

sendo, para muitos, impossível compreender totalmente uma organização sem ter clareza de 

suas atividades, estratégias e processos de comunicação. Tal razão talvez explique o fato de 

que já no princípio do século XX era possível perceber, nas ideias de Taylor (1990), Fayol 

(1989) e Weber (1992) acerca da administração das corporações, a importância do papel da 

comunicação para a gestão dos processos e do corpo de funcionários, que à ocasião, limitava-

se à prescrição e divulgação de normas, procedimentos e regras disciplinares com o intuito de 

suprir as necessidades de controle da hierarquia rígida, assumindo caráter impositivo, 

persuasivo, mandatório e unilateral. 

 A partir de então, diversas áreas do conhecimento como a administração, a sociologia, 

a linguística e a psicologia social passaram a ocupar-se dos estudos relativos à importância e à 

influência da comunicação sob o ponto de vista de gestão, como é possível perceber, por 

exemplo, nos estudos realizados pelos humanistas e behavioristas, que defendiam a 

necessidade de humanizar e democratizar da administração a partir da valorização do 

empregado, e encontraram na comunicação a ferramenta para tornar a gestão mais 

participativa e para incentivar o diálogo com os funcionários. Como destaca Daniels et al 

(1997, p.6), os pesquisadores de todas essas áreas compreendiam a comunicação como:  
um dos vários tipos de comportamentos motivacionais em organizações ou 
que ela é um meio de motivar membros organizacionais. Deste ponto de 
vista, a comunicação é somente um ingrediente entre muitos na receita do 
comportamento organizacional. O problema central é entender a motivação 
humana nas organizações e o papel da motivação na eficiência 
organizacional. A comunicação é meramente um conceito periférico. 

 
 Somente por volta dos anos de 1940 começaram a surgir, na academia, os primeiros 

pesquisadores realmente interessados em se dedicar mais profundamente aos processos de 

comunicação que podiam ser observados nas empresas, dando origem, assim, ao campo de 

estudos da comunicação organizacional. Daniels et al (1997) comentam que a origem dos 

estudos da comunicação organizacional pode ser creditada aos interesses conjuntos das 

empresas e da indústria da mídia e do entretenimento, que em um esforço para definir uma 

nova área do conhecimento que pudesse dar conta de estudar e explicar as novas demandas do 
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final da guerra, conectou pesquisadores de áreas afins como linguística, a comunicação de 

massa, as Ciências Sociais e administração de incumbiu-lhes de construir um referencial 

teórico que fosse focado na comunicação sob o ponto de vista do cenário corporativo e da 

orientação gerencial. Conforme aponta Mumby (2009, p. 2-3), na ocasião, as pesquisas então 

se debruçaram sobre: 
a demonstração de causalidade entre os processos de comunicação e a 
produtividade-eficiência corporativa, cobrindo áreas como a difusão de 
informação, comunicação ascendente e descendente, redes de comunicação, 
técnicas de melhoramento das habilidades comunicativas e questões de 
relações humanas. 

 
 Dessa forma, o início do pensamento teórico sobre a comunicação organizacional, 

largamente influenciado pela preocupação com a eficiência administrativa, foi marcado pela 

perspectiva que observava a comunicação como uma ferramenta administrativa de coerção, 

controle, disciplina, orientação e eficácia que, aplicada à organização - que era vista como 

uma máquina, formada por um engenhoso conjunto de partes interconectadas que operam por 

meio do controle gerencial -, colaborava para que o processo de envio de mensagens aos 

funcionários fosse eficaz e surtisse, nos trabalhadores, o efeito que se pretendia, de maneira 

que respondessem agindo exatamente da maneira como a gestão julgava necessário para 

atingir os objetivos da empresa (BERGER, 1977; FARACE; MONGE; RUSSEL, 1977). 

Nos anos posteriores, a visão mecanicista da empresa e, consequentemente, a função 

da comunicação nas organizações foi predominante. Durante toda a década de 1950, as firmas 

deram ênfase ao produto e a suas características, assim como em atividades de produção e 

comercialização. No Brasil, a exemplo do ocorrido nos demais países do mundo, a relevância 

da comunicação para as empresas acentuou-se a partir dos anos 1950, em virtude da demanda 

por instrumentos para a informação e a coerção dos funcionários, além da necessidade 

institucional de divulgação (KUNSCH, 2009c), de modo que, aos poucos, com o 

amadurecimento das organizações no país e de suas estratégias de gestão e posicionamento, a 

comunicação foi encontrando e ocupando outros espaços de atuação, como ressalta Nassar 

(2010, p. 320): 
Constata-se que o modelo de administração taylorista, fortemente enraizado 
nas empresas brasileiras dos anos 60 e 70, priorizava os processos internos 
organizacionais e relegava os aspectos relacionados aos contextos histórico, 
político e social que, de alguma forma, influenciavam as ações de uma 
empresa ou instituição. No entanto, esse enfoque do modelo administrativo 
não eliminava as demandas públicas, oriundas das relações entre as 
organizações e a sociedade brasileira. Demandas sociais que traziam às 
organizações brasileiras a necessidade de ajustarem seus processos 
administrativos e de trabalho aos parâmetros de competência, legalidade e 
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legitimidade, aceitos pela sociedade e pelos trabalhadores. E mais, que essa 
adequação organizacional fosse comunicada para a sociedade. 

 
Ao longo da década de 1960, os administradores começaram a notar uma tendência 

nos consumidores de demonstrar interesse por quem produzia o que eles, diariamente, 

consumiam, e assim o foco dos executivos timidamente começou a pender para questões 

relacionadas à imagem que os consumidores tinham das empresas, e para como seria possível 

fazê-la favorável aos interesses organizacionais. 

Somente no final da década de 1960 começou a ganhar força a tendência dos 

estudiosos defenderem a consolidação da comunicação organizacional como importante área 

de atenção, corrente que em princípio apregoava que a necessidade de compreender a 

comunicação nas empresas residia na importância de sua função operacional de intercâmbio 

de informações, de seus atributos administrativos e de suas aplicações como instrumento de 

suporte à gestão. Aos poucos, com o amadurecimento das pesquisas e das observações, foi 

possível perceber, então, o quão abrangente é a contribuição da comunicação para as 

organizações. Desse modo, o interesse dos gestores e pesquisadores tornou-se mais 

abrangente, envolvendo os impactos e a colaboração da comunicação em aspectos internos 

como o clima e a cultura organizacional, assim como em aspectos externos como a imagem 

institucional e a reputação das empresas. 

Também no final da década de 1960, com a fundação da Aberje - Associação 

Brasileira de Comunicação Empresarial - instituição que nasceu a partir da demanda das 

empresas por conhecimento em comunicação organizacional e da necessidade de discutir o 

que e como a comunicação poderia agregar aos processos de gestão e à imagem institucional 

das empresas, tanto nas perspectivas administrativas e políticas quanto na perspectiva 

estratégica -, a comunicação organizacional no país deu um importante passo para a 

consolidação de suas atividades de forma profissional, embora estivesse, ainda, extremamente 

influenciada pela gestão mecanicista das empresas. 

No início da década de 1970 foram implantados no Brasil os primeiros cursos de 

Comunicação, e no final desta mesma década e início dos anos 1980, com a alocação no 

mercado dos profissionais com formação acadêmica na área, a comunicação começou a 

assumir uma posição estratégica e realmente importante nas organizações, acolhendo ações de 

relacionamento com o público interno e promovendo o engajamento dos funcionários em 

torno dos objetivos das empresas.  

Assim, a partir do bom resultado das ações de comunicação nas empresas, ao longo de 

toda a década de 1980 a comunicação organizacional ganhou grande impulso e fortaleceu-se. 
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Nesse momento, as organizações, apesar de trabalharem com a ideia de comunicação 

institucional e comunicação mercadológica como áreas diferentes, e de apresentarem 

resquícios da comunicação mecanicista, começaram a realmente compreender relação entre a 

comunicação organizacional e a estratégia das empresas. 

Nessa mesma época, trabalhos como os de Putnam e Pacanowsky (1983), sobre a 

impossibilidade de dissociar a comunicação e a organização, de Torquato (1985) e de Kunsch 

(2003) - esse último lançado em 1986 - sobre a importância estratégica de integrar entre as 

diversas especialidades da comunicação; assim como a realização do I Congresso Brasileiro 

de Comunicação Empresarial, promovido pela empresa Contexto Comunicação Empresarial, 

do Prof. Wilson da Costa Bueno; e o lançamento do plano de comunicação social da empresa 

Rhodia no Brasil, que intentava promover a sinergia entre as ações de publicidade, de 

pesquisa mercadológica, de assessoria de imprensa e de relações públicas; constituíram-se as 

principais manifestações acerca da comunicação organizacional no período, e deram mostras 

de que as mudanças no papel da comunicação e dos comunicadores eram urgentes e 

prementes, em virtude das transformações socioeconômicas pelas quais o país vinha 

passando. 

Posteriormente, nos anos 1990, as organizações deram por encerrado o período em que 

se mantinham distantes, à margem e desligadas da realidade social, política e ambiental do 

país (KUNSCH, 2010) e, neste meio mais democrático, em que as empresas tornaram-se 

cientes de seu papel na sociedade, o conceito de comunicação empresarial se refinou, como 

descreve Bueno (2009b, p.9-10):  
a Comunicação Empresarial deixou de ser um mero conjunto de atividades, 
desenvolvidas de maneira fragmentada, para constituir-se em um processo 
integrado que orienta o relacionamento da empresa ou entidade com todos os 
seus públicos de interesse. Essa mudança acarretou um novo perfil para a 
área, demandando planejamento, recursos, tecnologias e profissionais 
capacitados para exercê-las. Da mesma forma, estimulou as empresas e 
entidades que a assumiram no seu sentido moderno, a criar uma autêntica 
cultura de comunicação e atendimento, com a consequente valorização dos 
públicos internos e a adoção de atributos fundamentais como o 
profissionalismo, a ética, a transparência, a agilidade e o exercício pleno da 
cidadania.  

 
No final dos anos de 1990, quando a demanda de mercado por estratégias de 

aproximação com os públicos foi ao encontro do interesse acadêmico em desenvolver 

conhecimento mais aprofundado acerca da área de comunicação organizacional, 

pesquisadores de diversas áreas relacionadas à disciplina, tais como a comunicação social, a 

administração, a psicologia, a administração e a linguística, buscaram realizar trabalhos em 
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conjunto, dando início à criação de um referencial teórico multidisciplinar e a estudos de 

caráter prático e interdisciplinares (DEETZ, 2000; TAYLOR; ROBICHAUD, 2004). 

 Por fim, nos anos 2000 consolidou-se a tendência de ampliação tanto do escopo de 

atuação quanto da abrangência e das responsabilidades da área de comunicação 

organizacional, que passou a ser considerada como aliada estratégica para o alcance dos 

objetivos organizacionais, função que se realiza por meio da contribuição decisiva que a 

comunicação organizacional assume para o fortalecimento dos relacionamentos entre a 

empresa e seus mais diversos stakeholders; para a competitividade das empresas; para o 

alinhamento das equipes às metas institucionais; para a geração e a disseminação do 

conhecimento no ambiente organizacional; para a conquista de novos clientes e a manutenção 

dos atuais consumidores; para a sustentação da imagem institucional; para a valorização da 

marca e da reputação das empresas; para a viabilização das trocas mediadas pela virtualidade; 

e para o equilíbrio entre os interesses organizacionais e os interesses dos variados públicos 

vinculados às organizações. 

 Atualmente, em função de todas as habilidades citadas anteriormente e creditadas à 

comunicação, é cada vez mais forte a tendência de que a comunicação organizacional se 

estabeleça como a área, dentro das empresas, que melhor se articula com os demais 

departamentos, uma vez que, de uma maneira outra, está sempre ligada aos objetivos macro 

das organizações, sejam eles de caráter institucional ou mercadológico. Assim, tendo em vista 

sua capacidade de se envolver com as mais variadas demandas organizacionais e de lidar com 

as transformações da sociedade, a comunicação vai se institucionalizando como o elo, a cola 

que une os interesses da empresa em torno de uma única estratégia, que nos dias de hoje, 

envolve aspectos ligados à sustentabilidade, à responsabilidade social e à governança 

corporativa, assuntos até pouco tempo relegados a áreas específicas nas empresas. 

 Além disso, em uma realidade que impõe aos gestores das empresas uma grande 

revisão de conceitos, políticas, procedimentos e metodologias, para alcançar o equilíbrio entre 

o que é socialmente justo, financeiramente atrativo e ambientalmente correto, a comunicação 

organizacional ou a comunicação empresarial - expressões compreendidas como tendo o 

mesmo sentido sob o ponto de vista desta tese - apresenta-se como o "conjunto integrado de 

ações, estratégicas, planos, políticas e produtos planejados e desenvolvidos por uma 

organização para estabelecer a relação permanente e sistemática com todos os seus públicos 

de interesse" (BUENO, 2009a, p.4). 
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2.2. Função Estratégica da Comunicação Organizacional e Suas Aplicações 

Contemporâneas 

 

 Em virtude da complexa realidade da contemporaneidade, em que o indivíduo, em 

uma sociedade globalizada e modernizada, tem voz ativa, expressa suas intenções e objeções, 

cobra, critica e compreende-se como parte de um todo muito maior, que não encontra 

fronteiras, as organizações são constantemente confrontadas com demandas que dizem 

respeito a relações comerciais que exigem transparência, ética e responsabilidade, assim como 

são cobradas a prestar contas à sociedade de sua atuação econômica, social e ambiental; rever 

relações de trabalho, parcerias e relações com fornecedores, priorizando relacionamentos mais 

honestos e duradouros; e lidar com consumidores cada vez mais engajados, conscientes e 

sedentos por interação.  

 Inseridas nesse contexto, caracterizado por um longo histórico de utilização de um 

padrão produtivo que exclui a preocupação com os impactos sociais e ambientais, as 

organizações necessitam perceber-se de que modo grandes espaços de interação e 

participação, que atendem às necessidades individuais e coletivas de um sem-número de 

públicos, ao mesmo tempo em que competem por mercados e crescem em meio a um 

processo rápido e contínuo de mudanças, sobre o qual não têm poder absoluto e no qual 

precisam garantir não só sua própria sustentabilidade financeira, mas também a 

sustentabilidade do planeta, garantindo assim sua existência no mercado ao longo do tempo. 

Atualmente, a organização que pretende garantir sua sustentabilidade em longo prazo 

necessita ser competente para administrar com maestria uma enorme rede de relacionamentos 

formada pelos mais diversos stakeholders e para que possa gerenciar com competência toda a 

complexidade e extensão de relacionamentos com atores sociais tão diversos, necessita 

centrar-se em políticas democráticas de gestão, que reconheçam nas pessoas, na informação, 

no conhecimento e na comunicação os componentes fundamentais para a consolidação de um 

ambiente corporativo impregnado dos valores hoje imprescindíveis à sobrevivência de 

qualquer empresa junto ao mercado, como cooperação, reputação, credibilidade e confiança.  

O aumento vertiginoso da competitividade, que requer constante gerenciamento de 

informações e exige que as organizações operem avanços cada vez mais significativos em 

todos os seus processos, buscando maior controle e monitoramento em todas as suas 

atividades, encontra-se ainda com um novo consumidor, que tendo acesso facilitado à 

informação, torna-se vigilante e consciente de seu papel social; consome buscando o 

equilíbrio entre sua satisfação pessoal e o bem-estar da sociedade e do meio ambiente; 
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acredita que pode promover mudanças no sistema econômico vigente; e demonstra seu poder, 

exercendo pressão e boicote sobre as empresas que comercializam produtos de baixa 

qualidade ou prestam serviços inadequados, gestores veem-se em situação delicada em que 

com frequência percebem certo grau de impaciência nas relações comerciais, e rogam por 

uma alternativa de suporte que lhes sirva de aliada tanto nas decisões e tarefas cotidianas 

como na definição e prática das mais importantes estratégias.  

 Acrescente-se a esse cenário a importância grandiosa que a informação vem 

adquirindo no desenrolar da história, em virtude não apenas de seu conteúdo, mas também do 

seu enorme crescimento em termos de volume, de velocidade de circulação e de capacidade 

de armazenamento e transmissão, características impulsionadas pela expansão da tecnologia, 

que facilitou a busca, a disponibilização e a circulação de informações por meio das inúmeras 

possibilidades de interação oferecidas por dispositivos de comunicação simultâneos, digitais, 

portáteis e interativos, ampliando as possibilidades de comunicação. 

 Agora, a informação é considerada um bem econômico, uma fonte de riquezas, 

prestígio e poder e, por isso mesmo, é tratada como moeda das mais valiosas nas relações 

sociais, políticas, culturais e econômicas, influenciando atividades e decisões, modificando e 

repercutindo nos relacionamentos, permitindo que os indivíduos compreendam sua realidade e 

ajam sobre ela, afetando a organização da sociedade e da economia de maneira macro. 

As informações, e consequentemente a comunicação que possibilita a troca de tais 

informações, são elementos básicos para as estruturas organizacionais, na medida em que, no 

momento em que os fluxos informacionais são distribuídos, ocorre a criação de novas 

informações e sua circulação por meio da comunicação, o que leva os públicos a diferentes 

interpretações e compreensões, gerando, por sua vez, novas informações e conhecimento,  em 

um processo cíclico que amplifica o conteúdo e faz com que a comunicação que ocorre entre 

indivíduos colabore para a criação de padrões cada vez mais complexos, que indicam as novas 

direções estratégicas. 

Assim, tendo em vista a necessidade premente de captação e circulação de 

conhecimentos, obtenção e interpretação de insumos para o processo de tomada de decisões e 

redução de incertezas, as organizações que melhor desenvolvem habilidades para adquirir, 

interpretar e disponibilizar informação destacam-se em competitividade, o que torna inegável 

o valor que a comunicação organizacional assume para a consecução das atividades 

institucionais e eleva sua posição a um patamar absolutamente estratégico, à medida em que 

compreende-se que a informação e o conhecimento necessários para que as organizações 

possam manter-se competitivas e cumprir sua função social, são produzidos e consumidos por 
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meio de complexos processos comunicativos, que entre outros aspectos, têm a função de 

filtrar, fazer circular e articular as informações em virtude de seu valor e significado. 

Entendendo-se estratégia como as ações ofensivas e defensivas que uma empresa 

empreende para enfrentar com sucesso as forças ambientais, visando criar uma posição 

defensável em seu setor de atuação e, assim, obter maior retorno sobre seus investimentos 

(PORTER, 2005) e os planos da alta administração para alcançar resultados consistentes com 

a missão e os objetivos gerais da organização (WRIGHT, KROLL, PARNELL, 2000), a 

comunicação então, tem a oportunidade de assumir um dos principais papéis na gestão 

estratégica da organização, atuando como o mais importante elo de interação existente na 

cadeia de valores, agilizando e distribuindo o fluxo de informações entre as diversas áreas e, 

assim, estabelecendo contato e sinergia entre as atividades das mesmas. 

Dessa forma, a comunicação organizacional, compreendida como um recurso 

estratégico fundamental para a atividade institucional torna-se uma competência única, um 

consistente diferencial competitivo no mercado, um elemento interdependente e interagente, 

capaz de gerar valor real para a empresa, porque é a grande responsável pelo processo de 

formação de uma consciência estratégica na organização, concretizada quando toda a 

organização compartilha dos mesmos objetivos e se engaja em torno de propósitos coletivos.  

 Conforme salienta Sabbatini (2010, p.147):  
no papel de peça chave na gestão contemporânea das empresas, a 
comunicação organizacional não só contribuiria, mas também determinaria e 
influenciaria a criação de novos processos e estruturas de gestão 
organizacional, visando a construção de um ambiente democrático, flexível e 
integrado, possibilitando assim que as ações de comunicação permeiem 
todos os processos de gestão. Ao mesmo tempo, transformaria o 
relacionamento da empresa com seus diversos públicos, contemplando 
questões antes pouco valorizadas como ética, responsabilidade social, 
preocupações com o meio ambiente e com a comunidade, e desenvolvendo 
desta forma, uma comunicação integrada e estratégica. 

 
 Bulgacov e Marchiori (2010, p.160) defendem a validade da comunicação afirmando 

que as organizações e suas estratégias "são socialmente construídas, legitimadas e 

institucionalizadas a partir das interações e das práticas sociais, sendo a comunicação uma 

realidade inerente ao processo de construção da estratégia como prática nas organizações da 

contemporaneidade". 

 Pérez (2008, p.463) argumenta que, no interior das organizações, imperam processos 

de intercâmbio e de interação constantes, os quais, especialmente considerando as 

configurações, desafios e demandas das empresas modernas, não podem prescindir da 

comunicação para se viabilizar, sendo categórico ao afirmar que "a realidade é que as 
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organizações só têm uma saída: comunicar-se bem. Em um sistema aberto, não se comunicar, 

além de ser uma escolha ruim, é impossível". Para o autor:   

a comunicação não é neutra e, se exerce o poder de influência e tem a 
capacidade de modificar nossa concepção de realidade e do conflito e de 
mobiliar para a ação, é porque na comunicação emergem, se configuram e 
coparticipam as hierarquias de valores que movem o mundo (PÉREZ, 2008, 
p.447). 

 
 Cheney et al (2004, p.320) complementam, comentando que se não houvesse qualquer 

outra justificativa para defender a importância estratégica da comunicação organizacional, as 

turbulências do cenário socioeconômico e tecnológico e a urgência por transformação e 

adequação que se impõem às empresas seriam suficientes para tal, uma vez que consideram 

que a comunicação é, para as organizações, ao mesmo tempo o meio condutor e o resultado 

da transformação de um ambiente mecânico para uma organização orgânica, democrática e 

flexível, e acrescentam, ainda, que a “comunicação é mais do que uma ferramenta para a 

mudança; comunicação é a mudança”. 

 Segundo Kunsch (2009c, p.54):  
Comunicação Organizacional precisa ser entendida de forma ampla e 
abrangente. Pode-se dizer que é uma disciplina que estuda como se processa 
o fenômeno comunicacional dentro das organizações e todo o seu contexto 
político, econômico e social. Como fenômeno inerente à natureza das 
organizações e aos agrupamentos de pessoas que a integram, a Comunicação 
Organizacional envolve os processos comunicativos e todos os elementos 
constitutivos. Nesse contexto faz-se necessário ver a comunicação inserida 
nos processos simbólicos e com foco nos significados dos agentes 
envolvidos, dos relacionamentos interpessoais e grupais, valorizando as 
práticas comunicativas cotidianas e as interações nas suas mais diversas 
formas de manifestação e construção social. 

 
 Com o objetivo de compreender, explicar e ampliar o referencial teórico acerca da 

comunicação organizacional estratégica, renomados pesquisadores (Bueno, 2003, 2005, 

2009a, 2009b; Kunsch, 1997, 1999, 2003, 2009a, 2009b, 2009c; Marchiori; 2006, 2008, 2010; 

Nassar, 2006, 2010; I. L. Oliveira, 2002; 2003; Torquato, 1986, 2004) têm se empenhado em 

estudar e descrever o tema, dedicando-se à reflexão acerca do assunto e à proposição de 

práticas que estejam centradas na busca pela aplicação de uma filosofia de comunicação 

sistêmica, integrada e democrática. 

Com grande destaque, I. L. Oliveira (2002) propõe um modelo de comunicação 

organizacional estratégica que contempla, dando vital importância aos processos de troca e de 

interação entre diferentes indivíduos e grupos, tirando do emissor e do receptor a 

responsabilidade única de emissão e recepção de mensagens, respectivamente, oferecendo-

lhes maior autonomia e considerando-os como interlocutores, o que, a despeito de implicar 
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num acordo prévio entre ambos para o compartilhamento de informações com vistas a 

promover o entendimento mútuo acerca do objetivo do processo que se realiza, atividade que 

reforça o sentido de cooperação entre os membros de uma organização, tal fato representa um 

convite ao diálogo, à negociação e à resolução de possíveis conflitos.  

Seu "Modelo de Interação Comunicacional Dialógica" (I. L. OLIVEIRA, 2002) 

contempla a organização como um ator social em permanente interlocução com diversos 

outros atores e como espaço de interação e diálogo, no qual as diferenças são aceitas, a 

negociação é vista como a dimensão impulsionadora da interação e o esforço coletivo e 

compreensivo se dá em direção à produção de sentidos, construindo, assim, significado para 

as ações organizacionais. Não por acaso, o modelo de comunicação estratégica da 

pesquisadora (I. L. OLIVEIRA, 2003, p.3) pressupõe:  
a prática dialógica entre a organização e os grupos com os quais ela se 
relaciona [e que assume] a inserção da ideia da interlocução no processo de 
relacionamento da organização tanto no ambiente interno como no externo. 
Ele se constitui a partir da criação imaginária de um campo comum, onde 
acontece a interação, como pode ser visto na representação gráfica 
apresentada a seguir. O campo comum acontece através da prática dialógica 
e da argumentação das opiniões, propostas e divergências.  
 

Quando menciona a comunicação organizacional estratégica, I. L. Oliveira (2003, p.6-

7) destaca:  
1 - O ponto central é a percepção do campo da comunicação organizacional 
como gerenciador dos relacionamentos da organização, que se materializam 
através de um processo de troca de informações, símbolos e bens culturais. 2 
– [...] adoção de metodologias que possibilitem incrementar o verdadeiro 
compartilhamento no processo comunicacional. [...] 3 – [...] o fato de estar 
aliada à estrutura do poder decisório para debater os problemas que surgem a 
partir das demandas e expectativas dos grupos de relacionamento. [...] 4 – 
[...] A partir de uma constante revisão e atualização de métodos, a 
comunicação avança e agrega novos pontos de vista, envolvendo as pessoas 
e grupos com as propostas e políticas traçadas. 5 – [...] concepção da 
comunicação como campo integrado e integral. Ela dá suporte à organização 
e trabalha a consolidação de sua identidade internamente e de seu conceito 
na sociedade e no mundo dos negócios [...]. 

 
Revendo o "Modelo de Interação Comunicacional Dialógica", Oliveira e Paula (2007, 

p.21) reforçaram que a comunicação organizacional estratégica "engloba políticas e 

estratégias de comunicação elaboradas a partir dos valores e objetivos da organização, numa 

dimensão articulada à gestão organizacional, bem como às expectativas dos atores sociais 

com os quais interage", o que a transforma em um inegável instrumento do qual as 

organizações podem e devem lançar mão para conseguir alcançar seus esforços, no sentido de 

estabelecerem vínculos com seus stakeholders.  
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Segundo as estudiosas (OLIVEIRA; PAULA, 2007), para que a comunicação 

organizacional assuma caráter estratégico, é imperativo que seja tratada como um processo 

planejado, capaz de ser avaliado e monitorado; que cumpra a função de gerenciamento dos 

relacionamentos da organização visto sua capacidade de perceber com mais facilidade que as 

demais áreas as possibilidades de interação e chances de diálogo com os diversos atores 

sociais que interessam à organização; e, especialmente, que seja verdadeiramente inserida na 

cadeia de decisões, assumindo “um papel balizador do ambiente interno e externo, na medida 

em que permite sinalizar cenários e considerar a perspectiva dos atores sociais nas decisões, 

indagando-se sobre o sentido daí decorrente para eles” (OLIVEIRA; PAULA, 2007, p. 45).  

 Deetz (2010), realizando reflexão sobre os processos de gestão contemporâneos e as 

rotinas padronizadas que estão longe de atender às demandas impostas pelas transformações 

com as quais as empresas se deparam atualmente, questiona real a posição que a comunicação 

ocupa na maioria das organizações, uma vez que, no seu entender, está relegada a um papel 

secundário, acessório, na gestão estratégica, entretendo-se - ainda - com atividades voltadas 

ao convencimento e operacionalizando - somente - ações previamente definidas por um 

planejamento estratégico do qual não participou. Assim, o universo criativo e de 

possibilidades simbólicas da comunicação estratégica estaria resumido à venda (de produtos, 

conceitos, posicionamentos...) e limitaria, ou até eliminaria a possibilidade de surgimento de 

novas ideias e posições, tão fundamentais para a construção e a manutenção de ambientes 

democráticos e colaborativos.  

Pérez (2008) entende que as organizações somente estarão utilizando a comunicação 

organizacional de maneira estratégica quando, efetivamente, se apoiarem na comunicação 

para alcançar êxito na busca por objetivos que sejam, para o negócio, estratégicos, o que, em 

certa medida, passaria pela superação da ideia comum de que a comunicação não gera 

resultados efetivos para as organizações, motivo pela qual é ainda, em muitos casos, relegada 

a um papel periférico no ambiente organizacional. A esse respeito, Bueno (2009c, p.375) 

ressalta que a comunicação somente conseguirá assumir sua condição estratégica se admitir 

que “maximiza a importância das condições sociais, dá ênfase à dimensão cultural e aceita o 

planejamento multifatorial, ou seja, não se limita às vertentes econômica ou financeira nem as 

prioriza, embora necessariamente as inclua". Entretanto, Bueno (2009b, p.37) alega ser 

bastante comum nas organizações brasileiras certa resistência, por parte dos executivos, em 

permitir que a área de comunicação assuma uma posição realmente estratégica, e, em virtude 

disso, na prática, a equipe de comunicação não é consultada, não participa e é deixada de lado 

no momento da tomada de decisões, ficando relegada a "uma condição prioritariamente 
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operacional, tática, ‘tarefeira’, desvinculada de uma perspectiva verdadeiramente estratégica". 

E complementa considerando que a comunicação organizacional estratégica, para ser bem 

sucedida:  

requer obrigatoriamente, a construção de cenários fundamentais para um 
planejamento adequado e que, efetivamente, levem em conta as mudanças 
drásticas que vêm ocorrendo no mundo dos negócios e da própria 
comunicação. Ela deve considerar a segmentação dos mercados e da 
audiência, o que implica, necessariamente, atender para novos nichos de 
mercado e múltiplos papéis, portanto, múltiplas demandas informativas 
(BUENO, 2009b, p.62). 

 
 Para que seja possível implantar a comunicação organizacional estratégica nas 

organizações de maneira eficiente e efetiva, Kunsch (2009a) avalia que seria necessário, 

primeiramente, que as organizações compreendessem a real importância de um planejamento 

estratégico e permitissem que a área ocupasse lugar estratégico no organograma da empresa, o 

que, infelizmente, ainda não é uma realidade muito comum, como explicita: 
cremos que, mesmo em pleno terceiro milênio, as organizações não 
mudaram muito seu comportamento. Muitas vezes, elas têm uma retórica 
moderna, mas suas atitudes e ações comunicativas são ainda impregnadas 
por uma cultura tradicional e autoritária do século XIX. A abertura de canais 
de diálogo e a prática da “comunicação simétrica” requerem uma nova 
filosofia organizacional e a adoção de perspectivas interpretativas e críticas, 
capazes de incorporarem atitudes coerentes com os anseios da sociedade 
pós-moderna (KUNSCH, 2009a, p.72). 

 

 Entretanto, é relevante notar que não basta a formulação de políticas de comunicação 

estratégica para que o processo se concretize. É mister que a área de comunicação deixe de ser 

percebida pelos executivos das empresas como uma mera produtora de custos e passe a ser 

valorizada como uma área em que se faz investimentos para a busca de um diferencial 

competitivo.  

Para que assuma seu devido papel na inteligência empresarial, a comunicação 

necessita encontrar um ambiente aberto, democrático, em que as políticas busquem a 

participação de todas as partes interessadas e um relacionamento transparente. Além disso:   

os processos de comunicação devem se assentar fortemente no diálogo e nos 
fluxos de informação ascendentes (não confundir isso com caizinhas de 
sugestões) e horizontais (laterais). Processos que sejam reflexos de uma 
cultura de participação e de lideranças democráticas, que promovam os 
trabalhadores de espectadores a agentes desses processos (NASSAR, 2006, 
p. 35). 

 
Também o profissional de comunicação organizacional precisa assumir a postura de 

um estrategista político, de um articulador, incumbido de unir as partes da empresa que se 

encontram dissociadas, e de solucionar as dificuldades gerenciais contemporâneas que dizem 
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respeito à coexistência de aspectos aparentemente incompatíveis como a lógica econômica 

versus a preocupação ambiental; a realidade dos enxugamentos de custos e de pessoal versus 

o conceito de empresa cidadã; a definição de estratégias de venda versus a preocupação com 

os direitos do consumidor. Além disso, deve ainda possuir bom relacionamento com a 

imprensa e relacionar-se de bom grado com o sistema político, deve ser capaz de gerenciar 

conflitos e de colaborar para o bom clima interno e externo, além de perseguir os objetivos de 

negócio da empresa garantindo o alinhamento estratégico dos produtos da comunicação às 

metas institucionais. 

Assim, compreendemos que, em um estado ideal, a comunicação organizacional 

estratégica ocupa-se em melhorar as relações internas e externas, por meio do diálogo; 

aproximar a cúpula das empresas de seus funcionários, compatibilizando interesses e 

minimizando conflitos; obter sinergia para o alcance de metas coletivas e individuais, por 

meio da troca e disseminação de informações; mobilizar, motivar, integrar e estimular o senso 

crítico de seus públicos, por meio da consolidação de uma identidade corporativa forte e de 

uma imagem institucional sólida; ouvir, entender e tomar providências quanto aos anseios da 

sociedade; e, acima de tudo, consolidar-se como instrumento de inteligência empresarial, 

aproximando as empresas de seus públicos de interesse e oferecendo subsídios para as 

decisões gerenciais, oferecendo, a partir de sua visão integrada e abrangente, soluções capazes 

de suprir as necessidades mercadológicas das empresas e os interesses coletivos da sociedade. 

 A comunicação deveria, portanto, ser elemento imprescindível do planejamento global 

da organização, a fim de agregar valor e gerar resultados, envolver todas as áreas e estimular a 

interação e participação de todos, dar voz os diversos interlocutores, viabilizando o diálogo, 

considerando a cultura organizacional e a diversidade de significados e símbolos com os quais 

opera, revestindo-se, por fim, de valor significativo e contribuindo, efetivamente, para o 

alcance do êxito organizacional, sempre pautada pelos princípios da transparência, da ética e 

da sustentabilidade. 

Como se pode notar, a comunicação organizacional, nessa perspectiva 
abrangente, é por si só complexa. Nesse sentido a área de comunicação deixa 
de ter uma função meramente tática e passa a ser considerada estratégica. 
Em outras palavras, ela precisa agregar valor às organizações, devendo 
ajudar as organizações no cumprimento de sua missão, na consecução dos 
objetivos globais, na fixação pública dos seus valores e nas ações para 
atingir seu ideário no contexto de uma visão de mundo sob a égide dos 
princípios éticos. Ressalte-se, ainda, que as ações comunicativas precisam 
ser guiadas por uma filosofia e uma política de comunicação integrada que 
considerem as demandas, os interesses e as exigências dos públicos 
estratégicos e da sociedade. Isso significa que deve haver total integração 
entre a comunicação interna, a institucional e a de negócios na busca da 
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eficácia, eficiência e efetividade organizacional em benefício dos públicos e 
da sociedade como um todo, e não só da empresa isoladamente. Estudar, 
compreender e praticar a comunicação organizacional, portanto, é muito 
mais complexo do que se possa imaginar (KUNSCH, 2009a, p. 80). 

 

 

2.3. Comunicação Digital 

 

As frequentes transformações ocorridas, em alta velocidade, nos ambientes social, 

econômico e político em nível mundial, assim como o grande avanço tecnológico alcançado 

no último século, quando ocorreram modificações altamente significativas na produção e 

veiculação da informação, demandaram uma grande revisão nas formas de pensar, interagir e 

comunicar, essencialmente pelo fato de "operarem novas estruturas que moldam 

transformações nas atividades humanas nos mundos pessoal, público e do trabalho" 

(STOCKINGER, 2001, p.5). 

No cenário atual, em que as novas tecnologias alteram a forma como os indivíduos se 

relacionam, determinam as características da vida em sociedade e rearranjam as noções de 

distância, tempo e velocidade, a internet consolida-se como um verdadeiro protagonista, 

capaz de conectar tudo e todos, multiplicando caminhos e sentidos, proporcionando espaços 

de expressão, promovendo o diálogo, a interferência e a interação. 

 Nesse contexto, as chamadas TICs - Tecnologias Digitais de Informação e de 

Comunicação, que assumem na internet seu principal representante, reforçam o profundo 

vínculo existente entre a comunicação e a tecnologia e alçam a própria comunicação ao 

patamar de ator principal do ambiente moderno e componente indispensável para a formação 

da estrutura socioeconômica e política das nações. Lançando mão das enormes perspectivas 

de socialização e de diálogo promovidas pela internet, a comunicação então assume caráter 

digital e virtual, apropria-se da função de democratizar a informação e, assim, colabora 

sobremaneira no processo de moldar a sociedade contemporânea. 

Mosco (2004) defende que as transformações tecnológicas digitais ocorridas nas 

últimas décadas, impulsionadas principalmente por dispositivos como o computador, que 

levam as pessoas a transcenderem tempo e espaço, não só prometem revolucionar as relações 

sociais, políticas, pessoais e comerciais, como já estão promovendo uma grande mudança na 

sociedade.  Castells (2007, p.24) ao aprofundar sua análise acerca da complexidade da “nova 

economia, sociedade e cultura em formação” a partir da revolução da tecnologia da 

informação, assume que, em termos de impacto e importância, a tecnologia de informação e 
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de comunicação representa, para a sociedade atual, o mesmo que as novas descobertas em 

termos de fontes de energia significaram "para as Revoluções Industriais sucessivas, do motor 

a vapor à eletricidade, aos combustíveis fósseis e até mesmo à energia nuclear, visto que a 

geração e distribuição de energia foi o elemento principal na base da sociedade industrial" 

(CASTELLS, 2007, p.50), uma vez que se embrenha em todas as esferas da vida e da 

atividade humana. 

Para Corrêa (2009a, p.163):   
a digitalização na sociedade contemporânea é um fato. Difícil pensarmos 
nosso cotidiano sem a presença de algum dispositivo que transforma em bits 
simples operações como olhar as horas ou assistir à televisão. A 
digitalização hoje ocorre em rede mundial, conectando computadores, 
dispositivos e, especialmente, pessoas. Seja na forma mais imperceptível 
(quando realizamos uma transação por meio de um cartão magnético, por 
exemplo), seja na mais explicita (quando nos conectamos à internet), a 
sociedade conectada se faz presente e natural.  

 
 Designada sociedade em rede, a grande comunidade global que se forma na atualidade 

é definida por Castells (2007, p.77) como a organização social que, surgida a partir do 

desenvolvimento das tecnologias da informação que “agruparam-se em torno de redes de 

empresas, organizações e instituições para formar um novo paradigma sociotécnico”, foi-se 

construindo e assumiu forma em torno de fluxos de capital, informação, tecnologias, interação 

organizacional, imagens, sons e símbolos. 

Para Castells (2007), a sociedade em rede apropria-se de alguns paradigmas básicos, 

que a solidificam: a informação é a matéria-prima mais valiosa e poderosa dos processos de 

produção; a lógica das redes está em qualquer sistema ou conjuntos de relações que utilize as 

novas tecnologias; a flexibilidade de organizar e reorganizar pessoas, organizações e 

instituições é imperativa; a crescente convergência de tecnologias para um sistema altamente 

integrado é premente. 

Stockinger (2001, p.6), por sua vez, defende que diante dessa conjuntura em que o 

volume de informações e o acesso a essas informações é tão abundante, facilitado e 

impulsionado ao ponto de deixar os atores, de certa forma, saturados e sobrecarregados com 

dados que carecem de depuração e interpretação, sem o intermédio e a mediação dos 

processos de comunicação para ajudar a discernir, processar e criar significados:   

a informação efetiva, aquela que realmente "faz a diferença" fica encoberta, 
indistinguível, apenas armazenada em memória psíquica e arquivos 
mediáticos. Ela é apenas informação potencial, e não chega a ser 
significativa, ela não se torna real. A realidade social não tem outra maneira 
de se expressar a não ser em forma de comunicação. Vivemos numa 
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sociedade que não só oferece e consome informação, mas que sobretudo a 
processa do lado da recepção, muitas vezes no mesmo instante que a recebe. 

 
Assim, o mundo assiste às transformações por meio do suporte de um novo modelo de 

comunicação, que implica a utilização de computadores e outros muitos artefatos tecnológicos 

interligados, os quais formam grandes redes de interconexão e utilizam uma linguagem 

essencialmente digital. Nessa sociedade, as vozes, que estão globalmente distribuídas, são 

ativas e interagem entre si a todo tempo, em tempo real, instantaneamente, e o meio - que 

longe de determinar o conteúdo e o efeito das mensagens -, torna possível a diversidade e a 

autonomia dos fluxos de comunicação, é elemento indispensável para a construção e a 

reconstrução da produção de significados. 

 A comunicação mediada por computadores que se processa no meio digital - ou 

simplesmente comunicação digital - tem caráter dialético, permite e promove, frequentemente 

e simultaneamente, a interação e a troca de papéis entre emissores e receptores, utiliza a 

internet e os meios eletrônicos digitais como plataforma básica de veiculação e implica o uso 

das TICs, "e de todas as ferramentas delas decorrentes, para facilitar e dinamizar a construção 

de qualquer processo de comunicação" (CORRÊA, 2009b, p.321) 

 Segundo Castells (2007), a internet é a espinha dorsal da comunicação digital tanto 

porque liga gradativamente bilhões de partes envolvidas em todo o mundo. Números do 

IBOPE comprovaram que no primeiro trimestre de 2013 existiam 102,3 milhões de 

internautas no Brasil (NÚMERO, 2013) e previsões da ONU indicaram que no final de 2013, 

cerca de 2,7 bilhões de pessoas, ou aproximadamente 40% da população mundial, estariam 

conectadas à internet (PARA, 2013). A partir disso, são formadas redes poderosas, porque sua 

tecnologia permite a compactação e transmissão dos mais variados tipos de mensagens como 

sons, imagens e dados, dispensando o uso de centros de controle para a interpretação e 

compreensão dos símbolos e dos significados. 

 A comunicação digital, assim, supera o fluxo unidirecional da comunicação off-line; 

caracteriza-se pela capacidade viral de difusão; permite a participação coletiva; impõe uma 

linguagem mais objetiva e concisa; altera o foco das mensagens de grupos massificados e 

homogeneizados para audiências segmentadas e/ou agrupadas por interesses afins; oferece 

oportunidades de retorno, resposta e participação; e desponta como campo flexível, direto, 

ágil, e dinâmico de rápida disseminação e interação simbólica que, em caráter de permanente 

transformação, oferece a emissores/ receptores e a receptores/emissores um espaço para a 

geração e o compartilhamento de informações e significados, possibilidades de interação e de 

feedback.  
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2.3.1. Internet, Web 2.0 e Características do Meio Virtual 

 

 Em outubro de 1995, o Federal Networking Council, órgão do governo norte-

americano responsável pela inteligência e pelo desenvolvimento de assuntos ligados a redes 

de conexão via internet, aprovou, em conformidade com consultas realizadas junto a membros 

da internet e a comunidades de direitos da propriedade intelectual, uma resolução que definia 

o termo internet como NITRD (tradução nossa): 
sistema de informação global que (i) é logicamente ligado por um endereço 
único global baseado no Internet Protocol (IP) ou suas subsequentes 
extensões; (ii) é capaz de suportar comunicações usando o Transmission 
Control Protocol/ Internet Protocol (TCP/IP) ou suas subsequentes 
extensões e/ou outros protocolos compatíveis ao IP; e (iii) provê, usa ou 
torna acessível, tanto publicamente como privadamente, serviços de mais 
alto nível produzidos na infraestrutura descrita. 

 
 Resumindo-se e tornando tal conceito mais palatável, em linhas gerais, o termo 

internet refere-se ao um sistema que, sendo ligado a uma rede de computadores que se 

comunicam através de um endereço (protocolo comum), interliga milhões de computadores 

em todo o mundo, de vários tipos e tamanhos, marcas e modelos e com diferentes sistemas 

operacionais (MARTIN, 1996), ou ainda, segundo a Cyclades Brasil (2000, p.13), a internet é 

um conjunto de redes de computadores "interligadas pelo mundo inteiro, que têm em comum 

um conjunto de protocolos e serviços, de forma que os usuários a ela conectados podem 

usufruir de serviços de informação e comunicação de alcance mundial”. 

 Partindo de uma interface amigável, a internet, que funciona essencialmente como um 

ambiente de intercâmbio de informações, tornando-se, a cada interferência de um usuário, 

mais e mais complexa, é não apenas uma plataforma para a disseminação de informações 

como, principalmente, um mecanismo facilitador para a colaboração e a interação entre 

indivíduos e computadores, quaisquer que sejam suas localizações geográficas e distância 

física, razão pela qual sua aplicabilidade e influência atingem, além dos campos técnicos 

análogos às tecnologias de informação e comunicação, toda a sociedade em nível global. 

 Apesar de ter conquistado popularidade nos anos 1990, desde sua criação, no período 

pós II Guerra Mundial, a internet já se destacava como uma poderosa ferramenta de 

comunicação e controle de informações (OVASKA; LEINO, 2008).  

 Em 1969, quando a ARPA - Advanced Research Projects Agency, seção do Ministério 

da Defesa dos Estados Unidos, buscando garantir a liderança americana em termos de ciência 

e tecnologia militar, lançou a ARPANET, ferramenta precursora da internet que conectou 

computadores da Universidade da Califórnia que estavam nas cidades de Los Angeles e Santa 
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Bárbara, ao Instituto de Pesquisa de Stanford e à Universidade de Utah, já existiam redes de 

computadores que, desenvolvidas pelos próprios fabricantes dos equipamentos, tinham cada 

qual suas normas e linguagens específicas e incompatíveis com as demais (OVASKA; 

LEINO, 2008). 

 Segundo L. Lemos (2008), ao longo dos anos 1970 e no início dos anos 1980, a 

internet assumiu caráter essencialmente colaborativo, visto que seu principal propósito, ainda 

conforme o objetivo inicial, era o intercâmbio de informações, a troca de conhecimentos e a 

cooperação acadêmica. 

 Na busca por uma rede única, que permitisse ao receptor receber uma mensagem 

exatamente como havia sido enviada pelo emissor, permanecendo intacta e fidedigna durante 

a transmissão, e que pudesse ainda oferecer confiança aos usuários, foi criada, por Tim 

Berners-Lee, em 1980, a world wide web (www), que consistia na definição e na 

implementação de um software que obtinha e acrescentava informação de qualquer 

computador pela internet, o que viabilizou, em definitivo, o crescimento da internet. 

(CLARO, 2001). 

 Com o surgimento de redes independentes que facilitaram o acesso dos usuários a sites 

comerciais da web, sem que fosse necessário usar a rede mantida pelo governo americano 

para o acesso à internet, percebeu-se o grande potencial comercial da plataforma e, em 1992, 

foi lançado no mercado o Delphi, primeiro provedor de serviços comerciais on-line a oferecer 

acesso completo à internet a seus assinantes. 

 Entretanto, somente em meados do ano de 1995, quando passou a permitir a 

interconexão entre documentos e a conviver com os endereços eletrônicos (URLs), a internet 

realmente começou a tomar os contornos atuais, tornando-se mais complexa e ampliando sua 

atuação para fins comerciais, fato que incentiva sua apropriação estratégica para auxílio à 

exaltação da imagem das organizações e à competitividade dos mercados (C. F. TERRA, 

2010). 

 Castells (2007, p.255), defende que, para a sociedade contemporânea, a internet é 

muito mais do que uma simples tecnologia, “é um meio de comunicação, de interação e de 

organização social”, enquanto Lévy (2010) acredita que a internet é um espaço de prática da 

comunicação interativa, recíproca e comunitária, um verdadeiro horizonte de mundo virtual 

que além de tudo é vivo e heterogêneo, onde a cada indivíduo é dada a possibilidade de 

participar e contribuir.  

 Talvez por suas características tão marcantes e revolucionárias para a sociedade - 

operadas por fluxos e processos comunicacionais que envolvem a publicação de um para 
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muitos; a disseminação da informação; o diálogo bidirecional e interativo; a conectividade; a 

navegação hipertextual não linear; a instantaneidade e a velocidade; o alcance mundial e a 

personalização -, até mesmo Wolton (2001), considerado um dos grandes críticos mundiais da 

cultura que se gera a partir da web, assume que a internet significa poder e liberdade para seus 

usuários, exigindo autonomia, domínio e velocidade dos internautas. 

 Tais peculiaridades permitem afirmar que a internet, a partir das novas tecnologias de 

informação e comunicação, seja um instrumento extremamente rápido para a circulação e a 

propagação de informações dos mais diversos gêneros que, depois de recebidas, tratadas, 

incorporadas a determinados cenários e transformadas por cada um dos usuários em 

conhecimento pessoal, acréscimo de compreensão, sabedoria, ou valor para o mercado e para 

a sociedade, configuram-se, então, em novas perspectivas para que os indivíduos tornem-se 

emancipados e as organizações melhorem sua produtividade. 

 De fato, tanto ao nível científico, como sob o ponto de vista da divulgação 

mercadológica, da comunicação, das relações interpessoais, do conhecimento ou do 

entretenimento, a internet é, sem dúvida, um poderoso espaço de atratividade social, 

econômico, cultural e político, especialmente em virtude do inimaginável volume de 

informações disponíveis a partir de um acesso tão facilitado. E esta realidade, fatalmente, 

trouxe consigo uma imensa necessidade de adequação para a estrutura social, que agora, 

baseada em redes, exige uma economia marcada pela flexibilidade administrativa e pela 

globalização; demanda por liberdade individual e por comunicação aberta; e se depara com 

avanços extraordinários na computação e nas telecomunicações (CASTELLS, 2003). 

 Sob o ponto de vista da comunicação organizacional, apesar de a internet oferecer uma 

infinidade de possibilidades às empresas, as quais revolucionaram as relações comerciais e 

institucionais, até o fim da década de 1990, as principais ferramentas utilizadas pelas 

empresas como instrumentos de comunicação digital eram os sites, os hotsites, as intranets, os 

jornais e revistas on-line, os e-mails e as newsletters eletrônicas, numa clara referência à 

simples transposição das mídias tradicionais para o ambiente virtual.  

 Nesse momento, a interação dos usuários ocorria somente por meio de fóruns, chats e 

mensagens via e-mail ou canal "fale conosco", e verificou-se que a utilização das ferramentas 

web era feita de maneira limitada e não criteriosa, o que acarretou em ações não 

fundamentadas e posicionamentos controversos, razão pela qual Martin (1996, p.89) sugeriu, 

à ocasião, que cada empresa, ao tomar decisões acerca de sua presença digital, empreenda um 

esforço para a compreensão do real significado da internet para si: 
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a Internet não deve ser considerada apenas mais um meio de comunicação. 
Ela é o sistema de circulação da nova economia [...] a armadilha que 
geralmente vemos é confundir a tecnologia e o que ela possibilita através da 
internet com as necessidades do mercado. A internet é um meio para um fim 
e não um fim em si mesma. Reconhecer essa diferença é igual à 
compreensão da sociedade sobre o telefone, que se tornou uma aplicação 
fundamental por facilitar a comunicação e não porque era apenas uma 
inovação tecnológica. 

 
 Essa forma de interação relativamente simplória, pautada exclusivamente da 

disseminação de informações, que explorava um mínimo do potencial oferecido pela internet, 

limitava a atuação das empresas por desconhecimento da ferramenta ou por falta de práticas 

de referência, e impunha certo controle do emissor sobre o conteúdo e sobre as relações com 

os usuários, caracterizou o que os estudiosos chamam de web 1.0, ambiente muito diferente 

do universo de possibilidades que se vivencia atualmente, em que a internet funciona como 

verdadeira vitrine virtual e complexa de exposição institucional para organizações, 

organismos e indivíduos. 

 Para C. F. Terra (2010) o modelo da web 1.0 girava em torno da própria rede, de suas 

conexões, plataformas, transações operacionais e desenvolvimentos tecnológicos 

(webcentric), padrão que foi superado pela imensa importância das relações pessoais que se 

configuram na internet, dando lugar a um modelo centrado nas pessoas (people-centric), que, 

sobretudo em função das ferramentas colaborativas e interativas que permitem a produção 

coletiva de conteúdos, as tornou agentes do processo de comunicação e permitiu que 

pudessem expressar, divulgar e produzir conhecimento. A esta nova fase, marcada pela 

característica de comunicação interativa e dialógica da internet, chama-se web 2.0, termo 

criado em 2004, por Tim O'Reilly, "para descrever uma nova forma de interagir, trocar 

informações e colaborar uns com os outros por meio da internet e de websites que forneçam 

as ferramentas necessárias para que isso aconteça” (CIPRIANI, 2011, p. 178).  

 Considerada a segunda geração de serviços e aplicativos da internet que, agregada a 

modernos recursos, tecnologias e conceitos desenvolvidos com a evolução das tecnologias de 

informação, transmissão e comunicação, permite maior grau de interatividade e colaboração 

na utilização da rede mundial de computadores, a web 2.0 firma-se como a tendência moderna 

que "reforça o conceito de troca de informações e colaboração dos internautas com sites e 

serviços virtuais" (C. F. TERRA, 2010, p.31-32) de maneira intuitiva e que difere da 

"primeira geração da internet principalmente pelo dinamismo das interfaces" (C. F. TERRA, 

2010, p.32). 
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 Pautada na colaboração, na participação coletiva e no compartilhamento de 

conhecimentos, a web 2.0, também conhecida como web social, é profundamente marcada 

pela interatividade e tem, no aumento da participação dos usuários, no consequente papel de 

centralidade que esses ocupam no processo comunicativo e na existência de uma comunidade 

por trás de um serviço prestado, sua principal característica (KOZINETS, 2002). 

 O’Reilly (2005) afirma que para compreender a web 2.0 é necessário que se observe 

alguns pressupostos básicos para seu funcionamento e desenvolvimento, como a importância 

dos dados e da informação como fonte de valor; o alto nível de participação dos usuários na 

construção de conteúdos; os efeitos resultantes da formação de redes; a característica de 

cooperação, marcada pela construção e pela participação coletivas; e a infinidade de softwares 

conectados pela rede.  

 O pesquisador ressalta que os dispositivos e aplicações conectados a essa plataforma 

são o que, certamente, lhe conferem a maioria de suas vantagens, tendo em vista que é por 

meio desses mecanismos que a essência da web 2.0 se descortina, na medida em que os 

usuários consomem e transformam dados de múltiplas fontes ao mesmo tempo em que 

fornecem seus próprios dados e permitem que terceiros realizem modificações, criando assim 

um verdadeiro efeito de rede e proporcionando ricas experiências (O’REILLY, 2005). 

 Para o universo das interações requisitadas pela comunicação organizacional, a web 

2.0 traz grandes avanços, já que, "por potencializar as formas de publicação, 

compartilhamento e organização de informações, além de ampliar os espaços para interação 

entre os participantes do processo" (PRIMO, 2006, p.1), permite, por meio de ferramentas 

como as mídias e redes sociais digitais e com base em instrumentos e softwares colaborativos, 

que os usuários sejam participativos, compartilhem, exponham, opinem e interajam com os 

conteúdos gerados pelas organizações, reconfigurando as relações que mantêm com as 

corporações, que devem, por sua vez,  

incorporar as características-chave da comunicação nos meios digitais, a 
saber: a hipertextualidade – a capacidade de interconectar diversos textos 
digitais entre si; a multimedialidade – a capacidade, outorgada pelo suporte 
digital, de combinar na mesma mensagem pelo menos um dos seguintes 
elementos: texto, imagem e som; e a interatividade – a possibilidade do 
usuário interagir com a informação disponibilizada no meio 
digital"(CORRÊA, 2005, p.106). 

 
 A respeito dessas características, Deuze (2006) admite que a interatividade influencia 

e é influenciada por todos os outros aspectos da vida contemporânea, já que a mídia e as 

experiências mediadas tornaram-se, ao longo dos anos, perfeita e completamente integradas 

com tudo o que as pessoas realizam na atualidade. 
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 Primo (2006) defende que a interação talvez seja o conceito mais relevante da 

comunicação realizada por meio de computadores e dispositivos tecnológicos e menciona 

que, em tese, existem dois grandes grupos de processos interativos: a) a interação reativa, 

caracterizada pela automatização dos processos, por ações de estímulo-resposta e ação-reação, 

por processos de codificação e decodificação que se ligam por programação e pelas relações 

lineares, em que o reagente tem pouca ou nenhuma condição de alterar o agente e tudo é pré-

determinado, até mesmo um conjunto de possíveis ações que apenas aguardam por suas 

realizações; b) a interação mútua, que, baseada na construção cooperativa da relação e criada 

pelos próprios interagentes, acontece a partir de elementos interdependentes, que por 

relacionarem-se por meio de processos de negociação, recebem, decodificam e interpretam 

mensagens num fluxo dinâmico que pode gerar novas codificações. 

 Recuero (2009, p.30-31), por sua vez, menciona que a interação mediada pelo 

computador assume também papel de geradora e mantenedora das complexas relações que se 

estabelecem entre as organizações e seus stakeholders e conclui afirmando que tal interação é 

a "matéria-prima das relações e dos laços sociais”que as empresas constroem e mantêm com 

seus públicos de interesse a partir da internet. 

 Para C. F. Terra (2010), a capacidade de gerar engajamento na internet está 

intimamente ligada à interatividade e caracteriza-se pelo ato de compartilhar, trocar ideias, 

informações, conhecimentos, dados, entre usuários conectados à rede e que possuem 

mecanismos comunicacionais comuns entre si. 

 Trata-se, o engajamento, da relação favorável criada posteriormente ao contato entre 

duas partes (consumidor e marca ou empresa, por exemplo). Como resultado dessa relação, 

observam-se manifestações comportamentais dos consumidores que vão desde a propaganda 

boca a boca, passando por interações com outros clientes e chegando a recomendações 

severas (LON; BRAKE, 2009). 

 Consumidores engajados desempenham papel de grande importância na atividade de 

comunicação organizacional ao utilizar de suas manifestações comportamentais a favor da 

empresa ou da marca e disseminar, com grande velocidade e abrangência, por meio da 

internet, suas opiniões favoráveis (BRODIE et al., 2011). 

 A característica de multidirecionalidade da web 2.0 pressupõe que o processo de 

comunicação seja direto, instantâneo e ágil, e que permita a oportunidade de resposta e a 

interação entre os emissores e receptores de uma mensagem e mantenha sempre abertas as 

vias de diálogo, o que gera simetria e comprometimento, assim como elimina intermediários. 
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 Já o aspecto de viralidade da internet permite aos usuários aumentar exponencialmente 

o compartilhamento de conteúdos, em um processo de multiplicação e disseminação tão 

rápidas como a extensão de uma epidemia (LON; BRAKE, 2009). 

 Assume-se que, ao alcançar um receptor "suscetível", uma mensagem poderá "infectá-

lo". Estando à disposição do vírus, o indivíduo encaminhará o conteúdo a outros sujeitos 

suscetíveis, "infectando-os" também. Assim, enquanto cada usuário infectado envia a 

mensagem a mais e mais usuários suscetíveis, os resultados têm potencial para alcançar um 

grande número de indivíduos, os quais serão todos impactados pela mensagem, ampliando 

sobremaneira sua repercussão. 

 A característica de instantaneidade, marcada rapidez do acesso e aliada à facilidade de 

produção e de disponibilização propiciadas pela digitalização da informação e pelas 

tecnologias digitais, permite aos usuários da internet extrema agilidade de atualização de 

conteúdos (PALACIOS, 2003), o que por um lado traz benefícios valorosos tais como o 

acesso a informações em tempo real de maneira rápida, fácil e barata, entretanto, por outro 

lado, de certa forma oprime os emissores, que se sentem pressionados a realizar atualizações 

constantes a todo tempo e assim, gera oportunidade para que algumas falhas aconteçam como 

divulgação de informações não confirmadas e erros de digitação. 

 A hipertextualidade é considerada por muitos estudiosos da área de comunicação 

como a característica mais marcante da internet. Embasada na ideia de que a mente humana 

funciona de maneira não linear, mas sim através de associações que o cérebro faz indo de uma 

representação para outra ao longo de uma rede intrincada (LÉVY, 1999), o conceito de 

hipertexto foi apropriado pela web para caracterizar uma série de blocos textuais que, 

conectados entre si, possibilitam ao leitor diversas alternativas de apreciação do texto, a partir 

da possibilidade de navegar por links que transformam a leitura em um processo interativo de 

escolha, em um "formato de mosaico/caleidoscópio, reorganizando o tempo social na tela do 

computador" (CAPPARELLI, 2002, p.20). 

 LÉVY (1999) define o hipertexto como uma espécie de conjunto de nós ligados por 

conexões com a função de organizar o conhecimento (ou dados), a aquisição de informações e 

a comunicação, e destaca como suas principais características: 

a) o princípio da metamorfose, que pressupõe que a extensão, a composição e o desenho da 

rede hipertextual estão em constante construção e renegociação; 

b) o princípio de heterogeneidade, que destaca que os nós e as conexões de uma rede 

hipertextual são, por definição, heterogêneos, incluem imagens, sons, palavras, modelos, etc., 

e produzem mensagens que serão multimídia, multimodais, analógicas, digitais, etc.; 
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c) o princípio de multiplicidade e de encaixe das escalas, que assume que o hipertexto se 

organiza de modo que qualquer nó ou conexão, quando analisado, pode revelar-se como 

sendo composto por toda uma rede; 

d) o princípio de exterioridade, que relata que a rede hipertextual não é uma unidade orgânica 

nem possui um motor interno, razão pela qual seu crescimento ou diminuição, sua 

composição e sua recomposição dependem de um elemento exterior; 

e) o princípio de topologia, que diz respeito ao funcionamento por proximidade do hipertexto, 

em pressupõe-se que o curso dos acontecimentos é uma questão de topologia, de caminhos, e 

que não há espaço universal homogêneo contendo forças de ligação e separação, em que as 

mensagens poderiam circular livremente; e,  

f) o princípio de mobilidade dos centros, que admite que o hipertexto possui 

permanentemente diversos centros que se movem perpetuamente, trazendo ao redor de si uma 

ramificação infinita de pequenas raízes que esboçam algo em detalhes por um instante, para 

logo depois, apressarem-se para desenhar outros sentidos. 

 Por fim, uma última importante característica da internet a se considerar é o fato de o 

conteúdo poder ser gerado também pelos usuários, que ao se expressarem e replicarem suas 

opiniões sobre uma determinada mensagem compartilham com o emissor original a 

responsabilidade de cocriação, interferindo na mensagem original. 

 Os elementos básicos da geração de conteúdo pelos internautas são o diálogo, o acesso 

e a transparência, sendo que o diálogo possibilita a interação e a propensão a agir, o acesso 

favorece o contato com as experiências desejáveis e a transparência refere-se ao desejo dos 

usuários da internet em conhecerem melhor as organizações com as quais se relacionam 

(PRAHALAD; RAMASWAMY, 2004). 

 Em função de a tecnologia estar a cada dia mais acessível e fácil de ser usada e a partir 

do momento em que as organizações, buscando aproximar-se de seus públicos, permitem e 

incentivam o diálogo, o conteúdo gerado pelos internautas está relacionado aos milhões de 

comentários provenientes de consumidores, opiniões e experiências pessoais publicadas em 

locais públicos on-line sobre diversos assuntos, produtos e marcas (C. F. TERRA, 2010). 

 L. Lemos (2008) comenta, enfim, que a web 2.0 é, muito do mais que somente 

tecnologia, uma questão de atitude, e Aquino (2009, p.254) resume a questão afirmando que:  
de um modelo baseado na transmissão de conteúdo, em que o usuário ficava 
limitado a navegar pelas páginas sem interferir na criação e disposição de 
links, passamos a um modelo de comunicação bilateral, onde os papéis de 
emissor e receptor de informação se fundem por meio da utilização de 
ferramentas como os blogs, que permitem a representação e a recuperação 
coletivas de conteúdo. 
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 Entretanto, é necessário sublinhar que já circula no meio virtual o termo web 3.0, foi 

empregado pela primeira vez pelo jornalista John Markoff, em um artigo do jornal The New 

York Times para designar a terceira onda da internet que, em um futuro próximo, pretende ser 

a organização e o uso de maneira mais inteligente de todo o conhecimento já disponível na 

rede. 

 Focada muito mais nas estruturas dos sites e plataformas digitais e praticamente nada 

nos usuários, a web 3.0 seria viabilizada a partir da convergência de várias tecnologias que já 

existem atualmente como a banda larga e o acesso móvel à internet, e que, sendo usadas 

juntas, ao mesmo tempo, de maneira inteligente, trariam para a internet um grande salto em 

termos de sinergia, o que elevaria a world wide web (rede mundial de computadores) ao 

patamar de world wide database (base de dados mundial) (SANTOS; ALVES, 2009). 

 Assim, a web 3.0 se constitui como uma denominação para um período de evolução da 

internet marcado pela criação de ambientes informacionais altamente especializados e que só 

poderão funcionar efetivamente a partir da implantação da estrutura conhecida como web 

semântica, tecnologia que pressupõe a atribuição de significados aos termos utilizados em 

motores de busca (como o Google) que satisfaçam a intenção humana e mais ainda, a intenção 

de cada usuário (ASSIS, 2013). 

 Em outras palavras, adicionada a capacidade da semântica a um site, os mecanismos 

de busca seriam extremamente mais eficiente, na medida em que, utilizando uma linguagem 

que os computadores pudessem compreender, processar e refinar, o site teria possibilidades de 

oferecer respostas mais precisas às perguntas dos usuários, uma vez seria suportado por 

ferramentas capazes de interpretar e distinguir o sentido das palavras em um contexto, 

aproximando-se, a ferramenta, da realidade da inteligência artificial. 

 Independente da versão ou geração que se discuta, é fato que a internet causou uma 

revolução ao instituir a sociedade em rede, que permite uma grande aproximação das pessoas 

e diminui consideravelmente as distâncias, reduzindo as barreiras geográficas a linhas 

traçadas em um mapa. Como rede mundial de computadores interconectados, a internet é, na 

verdade, um grande privilégio da vida moderna, oferecendo aos cidadãos de todo o planeta o 

acesso facilitado ao maior acervo de informações que um dia se pode imaginar, de qualquer 

parte do globo, a qualquer hora.  

 Assim, a internet mudou, vem mudando e deve mudar ainda mais, a forma como as 

pessoas estavam acostumadas a comunicar, vender, atender clientes, fazer negócios, educar, 

aprender, interagir, se relacionar e viver.  
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2.3.2. Mídias e Redes Sociais Digitais 

 

 O processo de digitalização e virtualização dos meios de comunicação, viabilizado a 

partir do desenvolvimento das tecnologias digitais de informação e de comunicação, ampliou 

largamente o acesso dos usuários a informações dos mais diversos gêneros, gerou enormes 

possibilidades de produção de conteúdo e potencializou, em grande dimensão, a comunicação 

entre os indivíduos, promovendo a interação social e criando novas oportunidades de 

socialização, que atualmente extrapolam os limites geográficos. 

 Um dos conceitos chave para explicar essa nova estrutura social, segundo Castells 

(2003, p.7), é o conceito de rede que, entendido como um conjunto de nós conectados entre si, 

apresenta “vantagens extraordinárias como ferramentas de organização em virtude de sua 

flexibilidade e adaptabilidade inerentes, características essenciais para se sobreviver e 

prosperar num ambiente em rápida mutação”, razão pela qual as redes desempenham um 

papel fundamental na sociedade emergente, visto que “a informação circula pelas redes” e 

"cada vez mais, as pessoas estão organizadas não simplesmente em redes sociais, mas em 

redes sociais mediadas por computador” (CASTELLS, 2003, p.110). 

 Reforçando a importância das redes no âmbito social, ou redes sociais, Castells (1999, 

p.499) argumenta ainda que “a nova economia está organizada em torno de redes globais de 

capital, gerenciamento e informação”, e justifica que o conceito extrapola a esfera das 

relações sociais e técnicas de produção e sentencia. 

 A abordagem de redes sociais tem seu foco na própria estrutura social, na qual "os 

indivíduos não podem ser estudados independentemente de sua relação com os outros" 

(DEGENNE; FORSÉ, 1999, p.3), assim, uma rede social é definida como um conjunto 

formado pelos atores ou nós da rede - constituídos pelas pessoas, pelas organizações ou 

mesmo por grupos -, e por suas conexões e interações (WASSERMAN; FAUST, 1994; 

CARRINGTON; SCOTT; DEGENNE; FORSÉ, 1999), de maneira que "quando uma rede de 

computadores conecta uma rede de pessoas e organizações" (GARTON; 

HAYTHORNWAITE; WELLMAN, 1997, p.1) configura-se uma rede social". 

 Sendo o homem um ser social por natureza, Recuero (2009a, p.24) salienta que a 

formação de redes é essencial à própria condição humana, portanto, as redes sociais podem 

ser, "uma metáfora para observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir das 

conexões estabelecidas entre os diversos atores". 

 Wellman (2001) menciona que a interação em algumas redes sociais pode ser mediada 

pelo computador ou por qualquer outro aparato tecnológico a partir da internet, como forma 
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de conectar pessoas, instituições e conhecimentos, situação em que se definem, portanto, as 

redes sociais digitais, caracterizadas por uma complexa interconexão entre as partes. 

 Boyd e Ellison (2007) observam as redes sociais na internet como serviços baseados 

na web que permitem aos usuários construir um perfil público ou semi-público dentro de um 

sistema limitado, articular-se com outros usuários com os quais se estabelece uma conexão 

voluntária, e percorrer não só a sua lista de conexões, como também a relação de ligações 

estabelecidas por outras pessoas dentro do sistema. 

 C. F. Terra (2010, p.52) afirma que é a partir da comunicação mediada pelos 

computadores, especialmente na segunda metade dos anos 1990, que surgem as redes sociais 

on-line, as quais são compreendidas como ambientes em que os indivíduos processam trocas 

informacionais associadas à interação e se comunicam por meio de conexões, sendo 

caracterizadas por: 

interatividade, serviços dirigidos a públicos novos e segmentados, novos 
públicos com características específicas, tecnologias que permitem novas 
formas de administração de dados; melhores relações custo-benefício; 
medição mais efetiva de resultados comunicacionais. 

 
 Segundo Recuero (2009b, p.38), as "redes sociais na internet são constituídas de 

representações dos atores sociais e de suas conexões", sendo que "essas representações são, 

geralmente, individualizadas e personalizadas". A pesquisadora acrescenta (RECUERO, 

2009a) que as conexões proporcionadas pela mediação da web, podem ser de dois tipos: a) 

conexões emergentes, que se caracterizam pela construção de novos laços construídos através 

da conversação entre os atores sociais, geram redes de seguidores e seguidos, como o 

Facebook, que apesar de em geral serem muito grandes, geram pouca ou nenhuma interação 

de fato entre os atores envolvidos no processo de comunicação; e b) conexões de filiação ou 

associação, caracterizadas pela conexão realizada a partir de um software ou site, geram redes 

de conversações, como o MSN, são muito menores, mas contêm e possibilitam muito mais 

interações entre os atores. 

 A respeito do conceito de laços, Recuero (2009a, p. 2) compreende que são os elos que 

estabelecem a ligação entre dois atores atuantes nas redes sociais, sendo compostos por 

relações e interações sociais. São chamados de laços fortes "aqueles que se caracterizam pela 

intimidade, pela proximidade e pela intencionalidade em criar e manter uma conexão entre 

duas pessoas" e laços fracos os que “caracterizam- se por relações esparsas, que não traduzem 

proximidade e intimidade”. 

 Percebendo as redes sociais mediadas pela web como “ambientes onde as pessoas 

podem reunir-se publicamente através da mediação da tecnologia”, a pesquisadora apoia seu 
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conceito de rede social na interação e na troca social, comenta que as redes sociais on-line as 

informações são disseminadas, amplificadas, reverberadas, discutidas e repassadas, e indica 

que esses “espaços públicos mediados possuem características especiais" (RECUERO, 2009a, 

p.39), quais sejam: 

• Persistência: Refere-se ao fato de que aquilo que foi dito permanece no 
ciberespaço [...];• Capacidade de Busca (searchability): Refere-se à 
capacidade que esses espaços têm de permitir a busca e permitir que os 
atores sociais sejam rastreados, assim como outras informações; • 
Replicabilidade: Aquilo que é publicado no espaço digital pode ser replicado 
a qualquer momento, por qualquer indivíduo. Isso implica também no fato 
de que essas informações são difíceis de ter sua autoria determinada; • 
Audiências Invisíveis: Nos públicos mediados, há a presença de audiências 
nem sempre visíveis através da participação. Há audiências que, inclusive, 
poderão aparecer após a publicação das conversações nesses grupos, por 
conta das características anteriores, que permitem que esses grupos deixem 
rastros que poderão ser encontrados depois. (RECUERO, 2009a, p. 39-40) 

 
 Para Bagozzi e Dholakia (2002, p.3), no contexto virtual, os laços interpessoais que 

"provêm sociabilidade, suporte, informação, consciência compartilhada e identidade social" 

às redes sociais, como não podem ocorrer por meio de interações presenciais, ocorrem a partir 

de processos contínuos de comunicação que se desenrolam no ambiente que se convencionou 

chamar mídia social.  

 As mídias sociais, conforme apontam Lon e Brake (2009) constituem-se de um sem 

número de sites que, apesar de promoverem a comunicação e as conversações entre milhões 

de pessoas, também são usados para atingir audiências específicas. 

 Kiso (2007), por sua vez, entende mídia social como o termo que descreve as 

tecnologias e as ferramentas virtuais usadas para o compartilhamento de opiniões, ideias, 

experiências e perspectivas, utilizando a interação para a disseminação de informações 

variadas. O autor aponta como principais características destes meios a comunicação realizada 

em forma de conversação, o que pressupõe diálogo; a larga distribuição de conteúdos e o 

protagonismo dos indivíduos. 

 Definindo as mídias sociais como "termo usado para descrever sites na internet que 

possuem conteúdo social, ou seja, são gerados pelas próprias pessoas e normalmente 

comandados por elas", Cipriani (2011, p.176) argumenta que são instrumentos através dos 

quais pessoas e organizações interagem na internet com o objetivo de promover vida em 

comunidade e cooperação, e acrescenta que as mídias sociais digitais oferecem espaços para a 

discussão de assuntos específicos e colocam, no centro das atenções, os usuários, dando-lhe 

possibilidade de alterar e misturar conteúdo de terceiros, formando assim seus próprios 

conteúdos.  



 

 

149 

 Corrêa (2010), que compreende as mídias sociais como ferramentas comunitárias, e, 

portanto, criadas não como um canal de voz unidirecional, mas antes com o propósito de 

permitir a participação de todos, identifica (CORRÊA, 2009b) três formas fundamentais nas 

referidas plataformas: os meios de expressão opinativa, que incentivam e favorecem a geração 

de conteúdos pelos próprios usuários, como os blogs, os agregadores de conteúdo e os 

sistemas de compartilhamento (Youtube, Flickr e SlideShare); os meios de interconexão, 

representados por sites de criação de comunidades, como o Orkut, o Facebook, o MySpace e 

o LinkedIn; e os meios mistos, espaços em que é possível, além de formar redes, gerar 

conteúdos, avaliá-los, valorá-los e referenciá-los, como o Twitter, e o Delicious. 

 Para Recuero (2008), as particularidades das mídias sociais dizem respeito à 

apropriação criativa e à conversação, razões pelas quais estão tão associadas ao buzz (ao boca 

a boca das redes), à diversidade de fluxos de informações; e à emergência das redes sociais. 

 Tal cenário, que começou a tomar forma com o surgimento da internet, vem se 

consolidando e ganhando força com a partir da evolução da web, resultando, a cada dia, em 

novas e diferenciadas formas de relacionamento para as pessoas e as organizações, e nesse 

contexto, as mídias e redes sociais digitais vêm apoiando, de maneira crescente, as tarefas de 

construir, manter e incrementar relacionamentos. 

 Apesar do uso corriqueiro dos termos mídias sociais, redes sociais e algumas outras 

variações, permanece grande desentendimento sobre a aplicação de tais conceitos. Assim, sem 

que se tenha a mínima pretensão de querer resolver a questão ou esgotar o assunto, faz-se 

necessária uma tentativa de esclarecimento sobre a diferença que se observa nos termos para 

embasar nossa opção pelo uso da expressão "mídias e redes sociais digitais". 

 Para os publicitários, profissionais de marketing e tecnologia, o que conhecemos 

atualmente como "mídias sociais" enquadrava-se, no início dos anos 2000, na categoria das 

"novas mídias" ou das "mídias below the line" (abaixo da linha das mídias tradicionais como 

televisão, rádio, revistas e jornais). Dessa forma, todas as ferramentas e plataformas da 

internet enquadravam-se nesse conceito. À mesma época, as "redes sociais" de hoje eram 

chamadas de "sites de relacionamento", mostrando que, aparentemente, trata-se apenas de 

uma evolução ou uma adequação de conceitos (TELLES, 2009). 

 Sem deter atenção à etimologia ou à semântica dos termos, mas antes, considerando o 

senso comum em relação ao significado das palavras rede, mídia e social, verifica-se que a 

expressão "rede social" refere-se basicamente ao relacionamento de pessoas que se 

comunicam em função de alguma afinidade de interesses, dentro de um grupo socialmente 

organizado. O uso da palavra rede seria metafórico, e denotaria a forma figurativa capaz de 
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definir um grupo de pessoas interligadas a partir de um ou vários pontos. Já o uso da palavra 

social estaria ligado ao relacionamento de pessoas criado a partir da troca de informações em 

grupos exclusivos e inclusivos, que se assemelhariam a sociedades restritas.  

 Ainda considerando a percepção geral coletiva, a expressão "mídia social" derivaria do 

próprio conceito de mídia, diretamente associado aos conceitos de meio e de meio de 

comunicação, que significam, entre outros, qualquer suporte de difusão de informações que 

constitua simultaneamente um meio de expressão e um intermediário capaz de transmitir uma 

mensagem a um grupo. Entendendo dessa forma, mídia social seria o ambiente em que as 

relações sociais ocorrem, ou o cenário em que as pessoas se relacionam, e deriva daí a 

compreensão de que a expressão admite a ideia de veículo social. 

 Telles (2009) defende que as mídias sociais são ferramentas para a divulgação de 

conteúdo que, ao mesmo tempo, permitem alguma relação entre as pessoas. Em outras 

palavras, têm como objetivo principal o compartilhamento de conteúdo, de modo que as 

relações que se formam a partir desta ação, ficam em segundo plano. Um exemplo de mídia 

social seria, portanto, um blog, que tem como função primeira a disseminação de informações 

mas, além disso, abre espaço para a interação dos leitores a partir da permissão de publicação 

de comentários. 

 Telles (2009) indica, ainda, que uma rede social é um agrupamento de usuários/ 

pessoas com origens, finalidades e atuações distintas que, fatalmente, tem algum nível de 

relação ou interesse mútuo, representadas, por exemplo, pelo Facebook, e acrescenta 

(TELLES, 2010) que a diferença básica entre os conceitos de mídia social e rede social está 

no foco e no propósito de cada um deles: enquanto as redes sociais são fundamentalmente 

sites de relacionamento que intentam reunir pessoas e promover a integração entre elas, as 

mídias sociais têm por objetivo a divulgação e o compartilhamento de conteúdo, o que levaria 

à conclusão de que as mídias sociais envolvem as redes sociais. 

 Com intuito de abreviar o assunto e diminuir o conflito acerca da temática, Brake e 

Safko (2010) asseguram que a diferença básica entre os termos está no momento em que se 

percebe que nas mídias sociais as pessoas se comunicam individualmente, mas não entre si, e, 

portanto, não constituem uma rede de relacionamentos.  

 C. F. Terra (2010) argumenta que como as pessoas vivem em um cenário que se 

articula em rede e que, nesse mesmo contexto, ocorre também a comunicação entre os 

indivíduos, a reprodução de ideias, os valores e os comportamentos, as redes sociais seriam 

então mecanismos compostos por pessoas com alguma conexão e interação entre si, os quais 

se apoiariam em plataformas, ambientes e ferramentais de mídias sociais, que, por sua vez, se 
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sustentam em conceitos como colaboração, cooperação, replicação, fluxo, agilidade, nó, 

conexões, interação e engajamento. Assim, defende que as mídias sociais têm como 

características: 
o formato de conversação e não de monólogo; procura facilitar a discussão 
bidirecional e evitar a moderação e a censura; tem como protagonistas as 
pessoas e não as empresas ou marcas, isto é, quem controla sua interação 
com as corporações são os próprios usuários; tem como principais valores a 
honestidade e a transparência; e privilegia a distribuição em vez da 
centralização, uma vez que têm diversos interlocutores que tornam a 
informação heterogênea e rica (C. F. TERRA, 2010, p.7). 

 
 E acrescenta, num claro sinal de que os termos mídias sociais e redes sociais são tão 

afins que se confundem, que "mídias sociais, redes sociais on-line [...] ou ainda social media 

são termos tratados genericamente como sinônimos no cotidiano para afirmar que o 

consumidor está no poder, na internet, com capacidade de tornar públicos seus conteúdos (C. 

F. TERRA, 2010, p.42), sendo possível, portanto, definir a mídia social digital 
como aquela utilizada pelas pessoas por meio de tecnologias e políticas na 
web com fins de compartilhamento de opiniões, idéias, experiências e 
perspectivas. São consideradas mídias sociais os textos, imagens, áudio e 
vídeo em blogs, microblogs, quadro de mensagens, podcasts, wikis, vlogs e 
afins que permitem a interação entre os usuários. Compartilhamento de 
conteúdos e travamento de diálogos/conversações são os grandes pilares das 
mídias sociais. Interesses afins e similaridades temáticas norteiam a 
formação de redes estruturadas de usuários no ciberespaço. Estas redes se 
pautam, incentivam e estimulam a ação coletiva de seus membros via 
ferramentas como Orkut, Blogs, Twitter, Facebook, MySpace, entre outros 
(C. F. TERRA, 2011, p.2). 

 
 Enquanto a maioria dos estudiosos insiste em encontrar e definir diferenças entre os 

termos, como foi possível verificar, outros, com os quais preferimos concordar - por uma série 

de motivos como a intenção de aproximar o conhecimento aqui gerado da realidade prática 

dos pequenos empresários, objeto deste estudo, e o propósito de tornar mais simplificado e 

palatável o texto, para que os empreendedores possam fazer melhor uso deste trabalho -, 

optam por usar os conceitos de forma genérica, agrupados, como Peruzzo (2013, p.79), que 

define que:   

as mídias e redes sociais virtuais (YouTube, Flickr, Facebook, Instagram, 
Twitter etc.) se constituem em canais de informação, em ambientes 
comunicacionais, em pontos de encontro, enfim, em redes e, às vezes, até em 
comunidades, que facilitaram os relacionamentos (entre os que estão 
conectados), a articulação entre as pessoas e as ações conjugadas (acertos de 
dia, local e hora para encontros presenciais). 

 
 Portanto, apesar das múltiplas discriminações possíveis e existentes na literatura, 

considerando o uso habitual destes termos de maneira indistinta e lembrando que no cotidiano 
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os termos são genericamente tratados como sinônimos, assume-se a partir deste momento, 

para este trabalho, que os termos mídias sociais e redes sociais serão substituídos pela 

expressão "mídias e redes sociais digitais", compreendendo-se com esta definição a formação 

e a interação de grupos com interesses comuns que se relacionam e se sustentam por meio de 

processos contínuos de comunicação no ambiente digital, viabilizados a partir do uso da 

internet e de dispositivos tecnológicos como os computadores, os tablets e os smartphones. 

 Nesse sentido, seriam classificadas como mídias e redes sociais digitais os blogs, os 

microblogs (como o Twitter), as redes de compartilhamento de fotos (como Instagram, Flickr, 

Fotolog e Picasa), as ferramentas de compartilhamento de áudio/ música (como Last.fm e 

Grooveshark) e vídeo (como Videolog,YouTube e Vimeo), as plataformas de transmissão ao 

vivo (como Justin.tv e Twitcam), as redes de nicho (como LinkedIn, Fashion.me e Pip!) e as 

redes de cunho social (como Instagram, Orkut, Facebook, e Google+), além de qualquer outra 

plataforma ou ferramentas de internet que integre tecnologia e interação social, permita a 

personalização de um perfil, a apresentação de cada ator de forma pública e a construção de 

interações, cumprindo o propósito de compartilhar e discutir conteúdos. 

 O importante, entretanto, é compreender que a relevância das mídias e redes sociais 

digitais não está nas ferramentas em si e que o que realmente nos chama a atenção e interessa 

é o fato de que essas plataformas atualmente são parte integrante e quase indissociáveis do 

cotidiano das pessoas e das empresas, fomentando discussões, alimentando a cadeia de valor 

de produtos e serviços, sugerindo grandes tendências e ditando comportamentos. 

 Sob o ponto de vista da comunicação organizacional, importa voltar nossa atenção 

para o entendimento não apenas das características que envolvem a intensidade das relações 

que se constroem a partir das mídias e redes sociais digitais; a visibilidade, a popularidade e a 

reputação das empresas nesses meios; o poder de influência dos emissores, sejam eles as 

próprias corporações ou sujeitos influenciadores que servem de referência para os mercados; e 

a colaboração e seus aspectos de engajamento, participação e contribuição; mas também, e 

especialmente, por onde trafegam os fluxos informacionais; quem são os filtros ou 

selecionadores de conteúdo; e quem são os usuários destes meios. 

 Notamos que, para compreender os internautas que participam das mídias e redes 

sociais digitais, é importante conhecer quem eles são, como se comportam e quais as razões 

que motivam os usuários desses meios a se afiliar e a participar.  

 Segundo o IBOPE (2013a), no Brasil, 99% de todos os internautas utilizam ou 

acessam as mídias e redes sociais digitais, sendo 53% homens e 47% mulheres; 23% com 

ensino fundamental completo, 12% com ensino fundamental incompleto 12% com ensino 
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superior completo, 5% com ensino superior incompleto e 19% com grau de escolaridade 

inferior ao ensino fundamental.  

 Entre as faixas etárias dos indivíduos que acessam tais canais, as mais assíduas são as 

que englobam os adultos de 25 a 34 anos e os de 35 a 49 anos de idade, ambos representando 

26% dos usuários da rede, seguidos por pessoas entre 50 a 64 (13%), pelos jovens de 18 a 24 

anos (12%) e por adolescentes de 12 a 17 anos (11%) (IBOPE, 2013a). 

 Em relação ao acesso, a pesquisa (IBOPE, 2013a) indica que 70% dos usuários das 

mídias e redes sociais digitais usam computadores tipo desktop, 60% usam notebooks e 56% 

usam tablets ou smartphones, e dentre todas as páginas, as mais visitadas são o Facebook 

(94%,), o Orkut (75%), o Twitter (73%), o Youtube (69%) e o Google+ (56%). 

 Convivendo com as mídias e redes sociais digitais de maneira tão integrada a suas 

vidas, os indivíduos aproveitam-se de suas facilidades e possibilidades como o baixo custo e a 

acessibilidade facilitada para criar e acessar novas visibilidades e representações, através da 

exposição pública de sua individualidade e da participação. A difusão do acesso à banda larga 

e a facilidade de uso das ferramentas colaborativas da web também podem ser considerados 

alguns dos grandes incentivadores da participação do usuário de internet na geração de 

conteúdos. 

 A empresa de mensuração em mídias sociais e.Life (2014) observou o comportamento 

de 7 mil publicações feitas por internautas que interagiram com marcas de telefonia, bens de 

consumo, fast-food, bebidas e serviços em geral, no Twitter e no Facebook, e, a partir de 

então, identificou semelhanças e criou perfis para representar os diferentes tipos de usuários, 

ou papéis que os usuários assumem nas mídias e redes sociais digitais, levando em 

consideração algumas hipóteses preestabelecidas sobre seu comportamento, objetivos e 

características gerais. 

 Os usuários classificados como "agitadores" têm como característica o fato de se 

unirem a outras pessoas que defendam causas semelhantes às suas. Em geral, criam grupos 

para que se manifestar em conjunto e ganhar notoriedade, fazem uso de adjetivos exagerados 

e podem ser do tipo “ladra mas não morde” (aqueles que abusam de uma linguagem de baixo 

calão e fazem apelos aos outros usuários para provocar alarde), do tipo ativista (defendem 

causas como guerrilheiros) ou do tipo piadistas (bombardeiam as páginas com piadas, 

geralmente com tom pejorativo) (E.LIFE, 2014). 

 Os "amantes da marca" seriam todos os usuários que, agindo praticamente como 

embaixadores oficiais, fazem questão de expressar sua afinidade com as marcas que mais 

apreciam nas mídias e redes sociais, podem ser do tipo que publica declarações e relatos que 



 

 

154 

evidenciam o quanto a marca está presente no seu cotidiano ou do tipo que defende a marca 

em diversas páginas ou canais, de maneira ampla ou dirigida aos usuários que apresentam 

argumentos contrários (E.LIFE, 2014). 

 Dentre os usuários com perfil "colaborador", enquadram-se todos os que entram em 

contato com as empresas a partir das mídias e redes sociais digitais para compartilhar ideias, 

dar sugestões e opinar a respeito de formas de aprimoramento dos produtos e serviços da 

empresa, podendo ser vistos como importantes fontes de insights. Os "tira-dúvidas", por sua 

vez, interessam-se em obter uma resposta para suas dúvidas que não exige conhecimentos 

muito específico, ao passo que os internautas chamados "especialistas", apesar de 

demonstrarem já ter certo domínio sobre o assunto que pesquisam, buscam detalhes técnicos e 

específicos. Indica-se respondê-los de maneira detalhada e aprofundada, com atenção, para 

quem sabe transformá-los em amantes da marca (E.LIFE, 2014). 

 O usuário "decepcionado", segundo a pesquisa (E.LIFE, 2014), apresenta relatos 

negativos em relação a experiências que teve com as empresas e as marcas, normalmente 

usando discursos longos, com termos sensacionalistas e sentimentalistas, mencionando que 

deixou de simpatizantes da marca ou informando o valor que a marca tinha em sua vida para 

evidenciar o grande impacto da decepção causada. 

 Os "reclamões", facilmente identificáveis a partir de sua linguagem prolixa, cheia de 

apelos dramáticos e carregada de infindável insatisfação, costumam publicar repetidas 

reclamações nos perfis oficiais das empresas e em seus próprios perfis; e finalmente os 

"pidões" são os internautas que se aproveitam das mídias e redes sociais digitais para solicitar 

benefícios e exclusividades às marcas, como amostras grátis, brindes, planos especiais, 

patrocínios e vagas de emprego, podendo ser do tipo que solicita privilégios de maneira clara 

e objetiva ou do tipo que se julga importante (como celebridades, formadores de opinião, 

blogueiros, etc.) e, por possuírem muitos seguidores, merecem privilégios (E.LIFE, 2014). 

 Independente do perfil dos internautas, um ponto que não se discute é o fato de que as 

mídias e redes sociais digitais estão exercendo papel de altíssima importância na vida das 

pessoas, que se apoiam em seus recursos para a formação e a manutenção de ciclos de 

amizade e de relacionamentos amorosos; para a apreensão de informações e para o 

aprendizado; e para a formação de opinião a respeito de compra e consumo de produtos e 

serviços (BAGOZZI; DHOLAKIA, 2002).  

 Argumentando que as mídias e redes sociais digitais reduzem o sentimento de solidão 

das pessoas, bem como as ajudam a melhorar sua autoestima, Gil-Or (2010) ressalta que é 

bastante provável que haja diferentes conjuntos de necessidades atrelados às mídias e redes 
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sociais digitais, mas que, entretanto, uma das principais razões para que as pessoas 

procurarem este tipo de site envolve a questão do pertencimento e a necessidade que têm de 

integrar um grupo e manter interações sociais com seus membros. 

 C. F. Terra (2010, p.109) ressalta que o usuário das mídias e redes sociais virtuais 

conecta-se a outros usuários dos canais e ferramentas on-line para, entre outras coisas, 

expressar e afetar decisões de compra, sendo que para isso "vai além da comunicação 

tradicional para se informar, analisa opiniões de outros em sites de mídia social, acompanha 

rankings e conteúdos de pessoas desconhecidas". 

 Segundo a agência de mídia social eCMetrics (2011), no Brasil, as mulheres na faixa 

etária de 14 a 18 anos, de todas as classes sociais, são as que mais produzem conteúdo, 

criticam e comentam postagens nas mídias e redes sociais digitais, ao passo que os homens de 

18 a 34 das diversas classes são maioria entre os usuários que apenas coletam informações de 

acordo com suas necessidades. As principais motivações para a visita e/ou afiliação à mídias e 

redes sociais digitais são entretenimento, intenção de conhecer novas pessoas, vontade de 

passar o tempo, necessidade de estar em contato com amigos, desejo de ser reconhecido e 

busca por opiniões de terceiros. 

 Surpreendentemente, apenas 5% dos usuários das mídias e redes sociais digitais 

compartilham ou comentam postagens, 15% criam conteúdo, e a esmagadora maioria de 60% 

usa esses canais para fazer pesquisas sobre determinado assunto, sendo que dentre as pessoas 

que usam a internet como ferramenta de busca e interação com empresas e marcas em geral, 

81% costumam comparar preços, 92% acessam páginas de empresas com certa regularidade. 

Dentre os internautas classificados como consumidores on-line, a maioria são homens e 

mulheres com 45 anos ou mais, membros da classe A, e 62% deles possuem perfil em alguma 

rede social (ECMETRICS, 2011). 

 Estudo realizado pela consultoria Delloitte (2010, p.6) informa que o consumidor 

social, como é denominado no estudo o indivíduo que usa as mídias e redes sociais digitais 

para fins comerciais ou para pesquisa de informações sobre produtos e serviços que intenta 

adquirir, 
usa novos canais online e ferramentas para comunicação; considera opiniões 
online de amigos e estranhos; tende a comprar mais online do que offline; 
quer prover feedback sobre produtos e serviços; espera experiência melhor 
online que offline; lê e cria rankins, blogs, etc; e busca apoio para conectar-
se aos seus semelhantes. 

 
 Complementando o raciocínio, Fisher (2009) enfatiza que as mídias e redes sociais 

digitais estão impactando sobremaneira o comportamento dos consumidores, comprovando os 
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resultados de estudos realizados pela agência de marketing digital Dei Worldwide (2008) que 

demonstraram que 70% dos consumidores pesquisados já tinham visitado algum site social 

em busca de informações a respeito dos produtos que intentavam adquirir; 49% desses 

consumidores tomaram sua decisão de compra baseados na informação encontrada no referido 

site; e 60% dentre todos os respondentes da pesquisa estavam propensos a utilizar uma mídia 

ou rede social digital para repassar informações e compartilha impressões sobre compras que 

já haviam realizado. 

 A informação corrobora o fato de que, atualmente, a tradicional pirâmide de influência 

(de cima para baixo) está mudando, na medida em que amigos, família e funcionários das 

empresas estão sendo considerados pelas pessoas como os mais importantes e confiáveis 

formadores de opinião, tendo duas vezes mais credibilidade que os presidentes das 

corporações, o que faz com que a confiança em pessoas comuns como fonte de informação 

tenha aumentado consideravelmente e justifica os números que confirmam que 63% das 

pessoas que buscam informações sobre produtos e empresas preferem confiar em opiniões 

emitidas por usuários das mídias e redes sociais digitais e somente 26% buscam os sites 

institucionais (EDELMAN; TECHNORATI, 2006). 

 Diante da realidade que se constata, em que ao mesmo tempo em que assumiu papel 

de vitrine para a exposição institucional das organizações, a internet foi também a mola 

propulsora para a inversão de poder em comunicação, já que o que antes era domínio 

exclusivo dos emissores, grandes grupos de mídia e corporações, hoje é também território de 

poder de expressão e influência dos usuários das mídias e redes sociais digitais - que, em 

outras esferas, são também consumidores e cidadãos-, é relevante que as organizações 

repensem suas estratégias de comunicação. E contemplar as mídias e redes sociais digitais 

com severidade em seus planejamentos pode ser interessante para efetivar o relacionamento 

direto com seus públicos sem a necessidade de intermediário, considerando o baixo custo e o 

alto grau de atratividade e interatividade desses meios, em que os usuários, cocriadores dos 

conteúdos, colaboram para construir a imagem das empresas. 

 Os estudos de Barnes e Lescault (2012) indicam que o tempo urge para as 

organizações, já que, como mais da metade dos participantes da pesquisa afirmaram publicar, 

pelo menos uma vez por semana, postagens sobre empresas, seus funcionários, produtos e 

serviços, o que leva a crer que as conversações e relacionamentos estão ocorrendo 

independente de sua participação das organizações, de modo que quando tais interações são 

ignoradas, podem representar danos graves às corporações em termos de reputação que 

dificilmente serão recuperados sem grande esforço e investimento.   
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Assim, envolver representantes das empresas nos diálogos que acontecem on-line, 

desde que de forma honesta e participativa, em que a organização se insere na conversação 

entre os usuários das mídias e redes sociais digitais e age como se fosse um participante da 

conversa, pode trazer benefícios consideráveis para as organizações, ao considerar que 

somente no Brasil, dos 53,5 milhões de usuários ativos da internet em janeiro de 2013 

(IBOPE, 2013b), 86% foram atingidas e impactadas, de alguma maneira, pelas mídias e redes 

sociais digitais, o que se configura em terreno fértil não só para as interações, mas também 

para a repercussão dos problemas e a multiplicação dos riscos para as empresas. 

 Considerando que 92% dos internautas acessam, no período de 6 meses, sites 

institucionais e que destes, em média 50% torna-se membro de uma comunidade virtual, 

página ou perfil das empresas cujos sites haviam visitado (ECMETRICS, 2011), a animadora 

estimativa de que, em 6 meses, aproximadamente metade dos visitantes dos sites das 

corporações tenderão a se tornar seguidores das mesmas, por opção, surge a oportunidade de 

construir reputações corporativas sólidas a partir do engajamento dos múltiplos stakeholders 

por meio do diálogo via internet.  

 A comunicação organizacional necessita, portanto, "incorporar um elemento ao qual 

está pouco acostumada até agora: a comunicação entre consumidores, tendo a marca como 

suporte, e não apenas a comunicação com consumidores" (COUTINHO, 2007, p.28), razão 

pela qual Barwise e Meehan (2010) sugerem que, ao optar por fazer uso das mídias e redes 

sociais digitais, as organizações devem sempre comunicar uma promessa clara e relevante 

para o cliente, assim como devem buscar gerar o máximo de confiança no sentido de que 

estão dispostas a cumprir essa promessa, como forma de os consumidores sentirem-se seguros 

a tal ponto na relação, que tenham vontade de recomendar aos seus que também se relacionem 

com tais empresas. 

 Oferecer algo atraente aos usuários é, para Brake e Safko (2010), condição 

imprescindível para uma marca que tem intenção de firmar-se no ambiente virtual, podendo 

ser benefícios ligados à comunicação e divulgação de informações de maneira simples e 

objetiva; à colaboração na construção de conteúdos; à educação ou à instrução sobre dúvidas; 

e ao entretenimento.  

 Para determinar o que deve ser oferecido, um ponto inicial é fazer o exercício de 

personificação da marca, tentando prover-lhe personalidade e conceber como ela seria se 

fosse, em verdade, um dos usuários das mídias e redes sociais digitais que se interessam por 

seu universo e, então, imaginar que gostos e preferências teria, que músicas ouviria, que sites 

recomendaria, que vídeos assistiria, que aplicativos consideraria úteis, e assim por diante. 
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 Cipriani (2011, p.112), entretanto, alerta que, antes de tomar qualquer decisão sobre 

sua atuação nas mídias e redes sociais digitais, as organizações necessitam certificar-se de que 

os objetivos de suas estratégias de comunicação na internet são coerentes com os objetivos 

definidos por seus planos de comunicação e planejamentos estratégicos; assim como 

necessitam garantir que tais objetivos sejam uma maneira de empreender valor para os 

empresários, os acionistas todos os seus públicos de interesse; e determinar a abordagem mais 

adequada para operacionalizar as ações nos meios virtuais, escolhendo com critério os canais 

e ferramentas dos quais lançarão mão para colocar em prática suas propostas. 

 Para Corrêa (2010, p.116):  
o engajamento comunicacional nas mídias sociais exige método, 
regularidade, atualidade, participação e reciprocidade. Exige, portanto, 
trabalho qualificado. Não é possível criar um blog corporativo, por exemplo, 
e não atualizá-lo sistematicamente. Não cabe na lógica do usuário 
participativo navegar por um website sem encontrar ali recursos 
multimidiáticos, recursos de opinião, expressão, diálogo, todos bidirecionais. 

 
 Nesse sentido, Ramalho (2010) indica que para que possam alcançar efetividade nas 

ações de presença e relacionamento nas mídias e redes sociais digitais, as organizações não 

podem, em nenhuma hipótese, desviar a atenção de pontos como a seleção do pessoal 

envolvido com o gerenciamento dos canais da internet; a escolha estratégica das plataformas 

nas quais atua; a definição da mensagem e do conteúdo que será criado e distribuído; a 

alimentação frequente dos sites, blogs, páginas e perfis; e a mensuração e o monitoramento 

contínuo dos resultados alcançados. 

 De fato, muito se têm debatido sobre a atuação institucional das organizações nas 

mídias e redes sociais digitais, especialmente em função de suas possibilidades, baixo custo, 

grande alcance e múltiplas oportunidades. A redução das distâncias físicas e a aproximação 

genuína em relação aos públicos são, certamente, fatores que não são desconsiderados pelas 

empresas, que nos últimos anos, vêm utilizando o ambiente da internet, de maneira crescente, 

para construir e alavancar relacionamentos com seus mais diversos stakeholders, 

apresentando-os seus pontos de vista, ouvindo o que têm a dizer e, assim, criando uma 

interação verdadeiramente dialógica. Entretanto, é fundamental compreender que as mídias e 

redes sociais digitais não são estratégicas por si só, simplesmente pelo fato de existirem, e que 

o que realmente conta e se estabelece como diferencial competitivo é o uso estratégico e que 

se faz delas. 

 Assim, recomenda-se fortemente aos profissionais de comunicação organizacional que 

se atentem para alguns fatos e orientações. 
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 Antes de tudo, é importante definir estrategicamente o objetivo central das 

comunicações via mídias e redes sociais digitais, levando-se em conta o perfil dos públicos da 

empresa e os canais mais adequados para atingi-los e mobiliza-los. Avaliar os impactos e 

riscos que a atuação na internet pode trazer para os processos da empresa é o passo seguinte; e 

traçar um planejamento; dividir papéis e responsabilidades tanto para a equipe responsável 

pelas quanto para os demais departamentos que poderão ser impactados; estabelecer políticas 

e orientações de uso claras; e encontrar a melhor forma de mobilizar o público; são os passos 

subsequentes. 

 A conquista do apoio dos executivos da empresa é outro ponto que merece dedicação, 

já que tornar-se um caminho para que a comunicação não encontre obstáculos nas diversas 

áreas da organização. Note-se que também a conquista dos outros membros da organização é 

importante, para que todos, compreendendo os objetivos da comunicação digital, façam seu 

papel na busca pela construção da imagem da empresa. 

 Entretanto, definir que linguagem deverá ser usada para a comunicação com o 

mercado a partir da web talvez seja a mais importante etapa para humanizar as relações que se 

processam a partir das mídias e redes sociais digitais, tornando assim os consumidores 

realmente próximos e a relação muito mais verdadeira. 

 

 

2.3.3. Comunicação Organizacional Digital 

 

 Na sociedade em rede, globalizada, interativa e informatizada, que reconhece o 

conhecimento como fonte primária de poder e valor, na qual uma única pessoa, a partir da 

internet, pode dispor de conteúdos para uma audiência infinita e várias pessoas podem se 

comunicar, ao mesmo tempo, com diferentes indivíduos, alteram-se não só os alicerces sociais 

de comunicação e relacionamento, mas também a organização e a estrutura do trabalho, que 

se vêem obrigadas a deixar de lado os modelos rígidos e seriados provenientes da revolução 

industrial e da produção em massa, em favor de modelos flexíveis, dinâmicos e digitais. 
Na cena organizacional a realidade digital é inerente ao próprio 
funcionamento de uma empresa. Não importa o tamanho e seu campo de 
atuação, o uso de computadores é indispensável. Sistemas integrados de 
gestão, páginas e portais corporativos na web e intranets são hoje meios de 
operação, conexão e expressão usuais de uma organização com seus 
diferentes públicos (CORRÊA, 2009a, p.163). 
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 Há que se considerar, na realidade, que nessa perspectiva, o próprio conceito de 

empresa, assim como o lugar que lhe cabe na sociedade pode estar em revisão.  

 Antes estruturas rígidas e autocentradas, consideradas como os grandes agentes 

econômicos da era industrial e da produção em massa, voltadas exclusivamente para a 

produção e comercialização de bens e serviços, e acostumadas a operar unicamente segundo 

seus objetivos, no mundo globalizado, em que a concorrência é cada vez mais acirrada e os 

stakeholders cada vez mais críticos e exigentes, as organizações não podem mais constituir 

um sistema econômico à parte da sociedade, mas precisam, ao contrário, e com urgência, 

integrar de forma ativa o todo social, tornando-se protagonistas sociais, buscando novas 

formas de aproximação e relacionamento com seus públicos, e procurando compreender como 

os internautas interagem com suas marcas, produtos e serviços. 

 Considerando que não são somente consumidoras e produtoras de bens e serviços, as 

organizações modernas acolhem e constroem subjetividades (LÉVY, 1996); são cobradas a 

atuar com maior transparência, segundo legislações mais rígidas e princípios de governança 

corporativa; assumem responsabilidades não apenas sobre seus produtos e funcionários, mas 

também sobre o impacto social e ambiental de suas atividades; são atualmente reconhecidas 

como espaços importantes de mediações, trocas sociais, construção de identidades e culturas, 

tornando-se elas próprias um fenômeno cultural (MORGAN, 2002); e devem gerar, além de 

lucro para seus acionistas, valores muitos mais amplos para a sociedade. 

 De fato, a partir da lógica pautada pelas tecnologias de informação e comunicação, as 

organizações, "como sujeitos sociais que se instituem através das interações permanentemente 

mantidas com a sociedade, também se reconstituem e reconfiguram suas relações, linguagem, 

práticas discursivas e produção de sentido" (LIMA, 2008, p.118). Ademais, como assinala 

Kunsch (2003, p. 90), as organizações "têm obrigações e compromissos que ultrapassam os 

limites dos objetivos econômicos e com relação aos quais têm de se posicionar 

institucionalmente, assumindo sua missão e dela prestando contas à sociedade". 

 Conforme ressalta Bueno (2009c, p.368):  

a globalização, que impacta fortemente todas as instâncias de produção e 
comercialização, os novos modelos de gestão que revolucionam o mundo do 
trabalho e dos negócios, o aumento da vigilância dos consumidores, as 
inovações aplicadas ao universo das comunicações e do entretenimento têm, 
efetivamente, provocado alterações significativas na forma pela qual as 
organizações se relacionam com seus públicos. Os ativos intangíveis (marca, 
imagem, reputação, interação com a comunidade, etc.) têm sido percebidos, 
cada vez mais, como diferenciais competitivos para as organizações, e a sua 
gestão tem exigido tempo e recursos significativos das principais 
corporações em todo o mundo. 
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 Nesse contexto plural, de novos valores, grandes desafios e muitas oportunidades, a 

organização autocentrada do passado, habituada ao monólogo e à comunicação de uma só via, 

precisa desenvolver, com a máxima urgência, novas competências comunicacionais voltadas 

para a gestão de relacionamentos, a produção e a recepção das mensagens, visto que agora, o 

desafio organizacional de construir identidade, cultura, imagem e valor de mercado ganha 

novos contornos, assim como também mudam, em decorrência das características da 

sociedade, as estratégias e as práticas de comunicação. 

 Scott (2000) já orientava, há mais de uma década, que as organizações que não se 

fizessem presente na internet, por meio de blogs, podcasts, microblogs, fóruns, wikis, sites, 

mídias e redes sociais digitais, iriam perder espaço no mercado e até mesmo correriam o risco 

de desaparecer, em virtude da virtualização da sociedade. 

 O interesse corporativo crescente pelas formas de comunicação digital reside, 

principalmente, nas características dessa nova forma de propagação, que está intimamente 

ligada ao processo de inovação tecnológica; que atua baseada na convergência de meios e 

sistemas; e que tem o potencial tanto de atingir uma audiência global, por meio das redes de 

compartilhamento e das conexões da internet, quanto de estreitar os relacionamentos. Em 

outras palavras, conforme defende Corrêa (2009b, p.323-324), "o caráter digital que 

adicionamos à comunicação corporativa traz todo um cenário de transformações vinculadas a 

inovações tecnológicas decorrentes dos campos da informática e da cibernética".  

Todavia, o surgimento de novos meios de comunicação, alicerçados nas TICs, nos 

sistemas de internet e em seus muitos aplicativos, como mensagens via celular, blogs, 

comunidades virtuais, mídias e redes sociais digitais, incita nos profissionais de comunicação 

uma enorme inquietação que envolve, por um lado, um arsenal de novas oportunidades para a 

exposição institucional das organizações e, por outro, acaba por deixar as empresas em 

situação de extrema vulnerabilidade, tendo em vista que diante de toda a possibilidade de 

interação que a relação direta oferece, os públicos se fortalecem, se posicionam e se tornam 

muito mais ativos e críticos, e os clientes "não querem apenas consumir os produtos, querem 

também participar da criação, dar sugestões de uso e interagir com outros clientes ou com a 

empresa" CIPRIANI (2008, p. 20). 

 Esses novos consumidores, menos passivos, mais exigentes e conscientes no processo 

econômico, apresentam certo grau de impaciência e desconfiança diante dos fornecedores, são 

intolerantes para com produtos de baixa qualidade ou serviços inadequados e, por saberem 

que podem promover mudanças no sistema econômico vigente, exigem que as empresas 

sejam mais responsáveis e sensíveis, reagem contra práticas condenáveis, boicotam empresas 
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não cidadãs e não sustentáveis, privilegiam a compra de produtos verdes ou politicamente 

corretos e esperam um novo tipo de experiência, muito mais honesta e clara, com as 

empresas. 

 Como forma de mostrar seu poder, exercem pressão sobre as empresas indo à web à 

procura de informações e opiniões; realizando pesquisas exaustivas em busca das melhores 

opções de compra; expressando seus sentimentos em relação a fornecedores, produtos, 

serviços, grau de qualidade e de satisfação para outros consumidores; dando retorno às 

empresas sobre as compras que realizaram; criticando marcas, sendo influenciados e tentando 

influenciar as decisões de terceiros. 

 Inseridas no ambiente da sociedade em rede, portanto, as organizações sofrem, e ao 

mesmo tempo são obrigadas a produzir, um infindável número de mediações nas relações 

com seus públicos, ficando exponencialmente mais expostas e à mercê de toda sorte de 

questionamentos, situação que as obriga a conquistar e renovar continuamente, por meio da 

demonstração de suas atitudes e de sua comunicação, a aprovação de todos os seus públicos 

de interesse. 

 Para Corrêa (2009a, p. 163), a este ponto em que se encontram, as organizações 

ultrapassaram:   
a discussão sobre a necessidade e as aplicações da mediação digitalizada e 
conectada nos ambientes organizacionais. Hoje as questões centrais estão na 
discussão do processo de comunicação em redes e na construção de 
relacionamentos da organização com seus públicos por meio de formatos 
comunicacionais que propõem uma equalização entre emissores e receptores. 

 
 Dessa forma, e empresa contemporânea deve ser antes de tudo flexível, capaz de 

captar e incorporar continuamente - por meio do diálogo, e consequentemente da 

comunicação dialógica -, as demandas que a rodeiam, da mesma maneira como deve estar 

apta a adequar-se com rapidez ao meio, como “um sujeito que tece os processos socioculturais 

e é tecido por eles e neles” (BALDISSERA, 2008, p.157), razão pela qual se torna essencial 

que as organizações planejem e desenvolvam para si uma estratégia de presença digital, com 

“procedimentos estruturados, encadeados e ao mesmo tempo criativos e inovadores” 

(CORRÊA, 2008, p. 83), baseados e sustentados pelo planejamento estratégico e pelo plano 

de comunicação integrada. 

 Corrêa (2005) argumenta que o processo de determinação da estratégia de 

comunicação digital para uma empresa deve iniciar-se com a compreensão da relação entre a 

cultura da empresa e a inovação, a tecnologia, o uso de computadores e da internet, com vistas 

a determinar até onde os processos e relações podem ser virtualizados. Conhecidos os limites 
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para a comunicação digital de acordo com o perfil de cada empresa, é necessário verificar 

quem são os públicos estratégicos da organização e quais são seus níveis de afinidade com o 

ambiente digital. Combinando-se os aspectos da cultura organizacional com as características 

dos públicos, é possível então determinar o conteúdo básico das mensagens, valer-se de 

linguagem adequada ao público, escolher as opções tecnológicas apropriadas para atendem 

aos propósitos e necessidades da organização e do público, e, por fim, estruturar a estratégia 

de comunicação organizacional digital para que o relacionamento, os diálogos e as trocas 

simbólicas sejam unificados e estejam em conformidade com o discurso organizacional, o que 

inclui a indicação das ferramentas e meios a serem utilizados (e-mail marketing, fórum de 

discussões, site, intranet, mensagem instantânea, blogs, redes sociais, etc.). 

 Entretanto, Corrêa (2009a, p.164) ressalta que, apesar de na atualidade a grande 

tendência da comunicação organizacional estar relacionada à presença das empresas em novos 

ambientes de relacionamento com os públicos como as redes sociais e os dispositivos móveis, 

"existem diferentes níveis ou graus de posicionamento de uma organização na prática de sua 

estratégia de presença digital", os quais podem ser agrupados em virtude do caráter mais ou 

menos interativo da atuação organizacional nos meios virtuais. 

No cenário 1.0 as expressões comunicacionais ocorrem com baixa 
intervenção do receptor ou do usuário no conteúdo da comunicação, baixa 
capacidade de personalização do conteúdo, predomínio do emissor sobre o 
controle do conteúdo e de suas relações com o usuário, e em geral 
transmitem um simulacro de bidirecionalidade pela oferta de instrumentos de 
interatividade que não refletem totalmente seu conceito. Nesse campo 
predominam os websites, as intranets, os portais corporativos, os boletins 
digitais e a comunicação por correio eletrônico. O cenário 2.0 procura 
evoluir o posicionamento descrito no cenário anterior, incorporando todo um 
conjunto de tendências de participação e geração de conteúdo pelo usuário, 
inspiradas pelo termo web 2.0, representando um deslocamento do polo 
emissor de mensagens no processo comunicacional. No mundo 2.0 as 
tecnologias e práticas se concretizam por meios de plataformas e ferramentas 
que proliferam pela rede em ritmo exponencial. As mais utilizadas e, por 
assim dizer, mais consagradas são: blogs, microblogs, RSS, widgets, redes 
sociais, alertas, mashups, salas de bate-papo, sistemas de compartilhamento 
de fotos e vídeos, podcasts, sistemas de notícias sociais, wikis, entre outros. 
(CORRÊA, 2009a, p. 164-165) 

 
 Apesar de considerar que a descrição dos referidos cenários não impõe que as 

organizações tenham, impreterivelmente, que se enquadrar perfeitamente e um ou outro, já 

que tais posicionamentos podem existir simultaneamente e independentemente, Corrêa 

(2009a) aconselha que, considerando o impacto das transformações que a sociedade em rede 
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traz, as empresas deveriam refletir seriamente acerca da necessidade de realizar mudanças em 

suas estruturas, meios, culturas e imagens em virtude das adequações necessárias para usar de 

maneira proveitosa as TICs e agregar valor à comunicação organizacional a partir dessas 

plataformas e ferramentas. 

 A tecnologia, aplicada à comunicação organizacional, favorece sobremaneira as 

formas de contato mais direto com os públicos e a comunicação dirigida, muito mais eficaz 

para dar suporte ao diálogo e ao esforço de construção de relacionamentos, pois permite, entre 

outros benefícios, a personalização em níveis antes inimagináveis. Também pela web, a tarefa 

de formação de públicos é notadamente mais ágil, na medida em que comunidades eletrônicas 

se formam e se fortalecem a todo o momento em torno de interesses, afinidades, perfis e 

similaridades. 

 Ainda, na internet, um parâmetro de grande importância diz respeito ao 

monitoramento de ações e a mensuração de resultados. É notório que, conforme crescem as 

pressões da competitividade, aumenta também a pressão, sob a gestão, pelo controle das 

atividades e pela avaliação contínua dos efeitos causados por estas atividades, em todas as 

áreas das empresas. Assim, na mesma medida em que a comunicação digital vai ganhando 

espaço e importância no ambiente corporativo, mais cobra-se que estabeleça métricas de 

monitoramento e mensuração, tanto da eficácia da interação realizada quanto do retorno dos 

usuários, tarefas que, no ambiente digital, são mais tangíveis, mais imediatas, mais fáceis de 

serem concluídas e mais precisas, visto que as ferramentas e meios incorporam, 

automaticamente em sua operação, o registro de ações como número de visitas, cliques e 

downloads. 

 Ademais, a comunicação organizacional digital, como complementa Corrêa (2009b, 

p.329), oferece para as empresas uma série de benefícios com potencial para se tornarem 

vantagens competitivas, a saber: 

agregação de valor à relação ambiente-usuários; construção e sustentação de 
relacionamento e de comunidades de interesse; promoção de trocas 
interpessoais e intergrupais; acesso e uso de informações utilitárias e de 
informações para ação/decisão; criação de meio acelerador/facilitador dos 
fluxos de trabalho; geração de espaços de aquisição de conhecimento, entre 
outros. 

 
 De fato, trata-se de uma grande mudança de paradigma para as organizações, pois, na 

medida em que a tecnologia altera a própria natureza dos processos comunicativos, seja no 

âmbito institucional, interno ou mercadológico, "o processo comunicacional entra num novo 

ciclo de reconfiguração no ciberespaço, quando passamos a falar de colaboração, 
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participação, recomendação, expressão” (CORRÊA, 2008, p.171), e “a comunicação 

organizacional fica potencializada pelas tecnologias digitais, assumindo um importante papel 

estratégico de integração de discursos e de complexificação dos processos” (CORRÊA, 

2009b, p.319). 

 Tal situação contribui para colocar a comunicação organizacional digital no centro da 

vida organizacional e que exige dos gestores da comunicação um novo olhar, um novo 

entendimento e uma nova proposta de abordagem que possa atender às particularidades do 

ambiente digital, baseado na agilidade, no diálogo amplo e aberto, na constante troca de 

informações e na transferência de poder das organizações para os indivíduos, agora 

habilitados a produzir conteúdo e a influenciar a opinião pública.  

 Nesse contexto virtual, altera-se até mesmo a tradicional concepção dos públicos, uma 

vez que consumidores assumem também papel de cidadãos, por sua vez interessados em 

conhecer a postura das empresas que produzem os bens e os serviços que consomem; 

cidadãos, que até então não se relacionavam com as organizações, podem vir a tornarem-se 

consumidores, investidores, funcionários ou críticos; e formadores de opinião já não têm o 

poder que lhes era atribuído na era da comunicação de massa; o que resulta em um 

emaranhado de múltiplos interlocutores que assumem papéis diversos e diferentes a cada 

momento. 

 Conforme defende Nassar (2008, p.199):  

diante dos novos modelos de organização social e produtiva, em que a 
empresa é coparticipante, há necessidade de repensar [...] os conceitos que 
alijam as pessoas da construção dos relacionamentos e da comunicação da 
empresa e da instituição. Um deles é o conceito de público, em suas formas 
esquemáticas, que, a partir do ponto de vista da organização [e da 
comunicação digital], separa os indivíduos a partir de marcos geográficos, de 
essencialidade, de funções, de sentidos informacionais, dentre outras. 

 
 Não se pode esquecer que o cenário demanda grande atenção para o público interno, 

visto que na era digital, os funcionários também são participantes ativos do processo de 

comunicação organizacional digital, uma vez que, como consumidores e cidadãos, expressam-

se e têm o hábito de divulgar, especialmente nas mídias e redes sociais digitais, suas 

impressões sobre o mundo, o que inclui a vida organizacional da qual participam. 

 Assumindo papel de porta-vozes informais da organização, os trabalhadores assumem 

também papel central na geração de valor para as empresas e no exercício da transparência, 

requisito essencial à própria condição de existência das organizações na sociedade em rede, 

razão pela qual se torna necessário o desenvolvimento de habilidades de comunicação entre 

todos os funcionários, o que deixa claro que a economia digital transforma não só a 
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comunicação institucional, mas, além disso, demanda revisão nos processos de gestão de 

pessoas e comunicação interna, que deixa de ser responsabilidade exclusiva dos gestores de 

comunicação para tornar-se objetivo de um esforço comum, razão pela qual "é preciso 

desenvolver e melhorar as habilidades de comunicação de cada empregado, capacitando-o, 

atualizando-o, reciclando-o para uma atuação com maior competência e responsabilidade 

sobre o seu novo papel na empresa e na sociedade" (CABRAL, 2004, p. 67). 

 Notamos que as ferramentas, tecnologias e sistemas de comunicação digital, portanto, 

têm potencial para desempenhar um importante papel na construção desse ambiente de 

trabalho colaborativo e participativo, razão pela qual Wright (2008, p. 23) é categórico ao 

afirmar que "a comunicação interna se renderá às pressões da web 2.0 e as mídias sociais se 

tornarão o meio principal de comunicação nas empresas, assim como no mundo em volta”. 

 A esse respeito vale ressaltar que as mídias e redes sociais digitais criaram um cenário 

revolucionário, tanto para os públicos internos quanto para as empresas, que agora precisam 

lidar com o grande poder de organização e articulação de seus stakeholders, que se expressam 

livremente, sem qualquer tipo de pudor ou censura, compartilhando conteúdos e o próprio 

processo de comunicação com as corporações. 

As organizações padecem com este novo ambiente porque, em geral, estão 
contaminadas por uma cultura não democrática, com um processo de gestão 
que se apoia firmemente na hierarquia, que cultuam a política do "meu e do 
seu quadrado", caixinhas burocráticas que integram o organograma das 
empresas e que fazem a alegria de chefias inseguras e autoritárias. (BUENO, 
2011, p. 95) 

 
 Nesse contexto, as mídias e redes sociais digitais ocupam papel de tal importância para 

a comunicação praticada pelas organizações, que atualmente são alvo de uma enorme atenção 

por parte dos gestores de comunicação, que por sua vez, têm ciência de que, se 

negligenciarem as experiências que seus consumidores podem ter e compartilhar nas diversas 

plataformas de interação social via web, estarão arriscando sofrer graves prejuízos de 

imagem, reputação e até mesmo comerciais e financeiros. 

 Isso porque, "constituídas para agrupar relacionamentos, pra estimular a troca de 

ideias, para mobilizar pessoas (descontentes ou não) contra ou a favor de organizações, 

entidades, governos ou mesmo celebridades" (BUENO, 2011, p.94), as mídias e redes sociais 

digitais, "em virtude de sua capilaridade, não estão necessariamente submetidas ao jugo 

daqueles que imaginam, pelo seu poder político e econômico, permanecer impunes" 

(BUENO, 2011, p.94), e tendem a reagir, "rápida e agressivamente, a qualquer tentativa 

externa de silenciá-las, de fazer calar as vozes discordantes porque, pelo seu próprio DNA, 
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são essencialmente plurais e descartam a mão de ferro da autoridade, seja [...] dos governos 

ou das corporações" (BUENO, 2011, p.94). 

 Esses novos meios diferenciam-se das mídias tradicionais em parte porque demandam 

atualização constante das estratégias de atuação, devido à modernização contínua das 

plataformas e da dinâmica das interações, mas especialmente porque, além de permitirem às 

empresas consolidar suas imagens, acompanhar a percepção que os consumidores têm a seu 

respeito e divulgar notícias, informações e serviços, favorecem e estimulam 

extraordinariamente a colaboração e a coparticipação de todos os envolvidos no processo de 

comunicação, gerando um imenso pluralismo de ideias multidirecionadas, o que é 

diametralmente oposto ao que ocorre com as mídias convencionais (jornais, revistas, rádio e 

televisão), que em sua maioria são autocentradas e dirigidas, em função de interesses 

econômicos e políticos. 

 Assim, considerando que "qualquer cidadão capaz de interagir com as ferramentas 

disponíveis na web possa produzir, utilizar, comentar e compartilhar informações", cabe às 

organizações a tarefa de "buscar novos formatos e estratégias para manter e ampliar a 

comunicação e o relacionamento com seus públicos" (CORRÊA, 2009, p.163). 

 O esforço em torno do engajamento do público nas mídias e redes sociais digitais 

torna-se então tão importante para as organizações porque, nesse meio, sendo a interação 

potencializada, à medida em que as ações forem bem planejadas, a construção de marca acaba 

sendo feita não só pelas empresas, mas também a partir da cooperação de seus públicos, o que 

de certa forma amplia os benefícios de baixo custo da comunicação digital. Ademais, o 

engajamento ajuda as empresas a fomentarem discussões em torno de seus produtos e serviços 

e pode gerar um volume de informações tão grande de modo que o conhecimento produzido a 

partir desta inteligência coletiva, da relação e da aproximação com os internautas pode 

despertar ideias para a diferenciação ou mesmo sugerir inovações para os bens e serviços 

comercializados pelas empresas. 

 Não por acaso, os resultados de uma pesquisa realizada pela renomada consultoria e 

auditoria Deloitte (2010) revelam que cerca de 70% das empresas brasileiras, considerando 

diversos segmentos e tamanhos do negócio, utilizam as mídias e redes sociais digitais para o 

apoio a suas estratégias, sendo que 83% destas têm propósitos de marketing e divulgação de 

produtos e serviços; 71% as usam para monitoramento do que acontece on-line e diz respeito 

a suas marcas, concorrentes e mercados; 85% buscam através dessas aumentar a reputação de 

sua marca; e 82% pretendem com suas ações nas mídias e redes sociais elevar o efeito da 

propaganda boca a boca. 
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 Apesar do grande número de organizações que utilizam as mídias e redes sociais 

digitais, a investigação (DELOITTE, 2010) indica que as plataformas sociais na internet ainda 

são vistas essencialmente como mídias pelas empresas brasileiras, que as utilizam 

basicamente para a divulgação de notícias, as relações com investidores e o relacionamento 

com clientes, pouco creditando a elas importância como fonte de captura de oportunidades, de 

suporte operacional aos consumidores e de inovação. 

 Sobre monitoramento, aproximadamente 70% das empresas respondentes afirmaram 

acompanhar o número de usuários e visitantes de suas páginas e perfis nas mídias e redes 

sociais digitais, entretanto, somente 24% das corporações mencionaram verificar indicadores 

de valor da marca e 18% assumiram avaliar índices de retorno sobre investimento no processo 

de mensuração dos resultados na web (DELOITTE, 2010). 

 Em relação aos investimentos nas mídias e redes sociais digitais, mais da metade 

(60%) das empresas pesquisadas mencionaram a intenção de aumentar o capital investido em 

ações na internet, o que confirma a tendência de crescimento da importância das mídias e 

redes sociais digitais no mix de comunicação e marketing das organizações, entretanto, cerca 

de 80% das empresas declararam investir até R$50.000,00 anuais em iniciativas nas 

plataformas digitais, o que, considerando o volume total de faturamento das empresas 

pesquisadas, demonstra que as ações na internet ainda não recebem investimento significativo 

se comparado a outras ações de comunicação e marketing (DELOITTE, 2010). 

 A despeito de algumas empresas citarem como objetivos estratégicos de sua atuação 

nas mídias e redes sociais a possibilidade de fazer benchmarking com outras empresas, de 

aumentar seu networking, de trocar experiências, de ter mais um canal de comunicação e de 

aumentar a visibilidade e proteger da marca, a redução de custo nas operações de 

relacionamento com o cliente está entre os objetivos menos buscados pelas organizações na 

web, o que permite afirmar que a maioria das empresas pesquisadas não usufrui de todos os 

benefícios oferecidos pelas mídias e redes sociais digitais, o que faz com que percam em 

vantagem competitiva, "pois aquelas que saem na frente na adoção dessas práticas, desfrutam 

dos grandes benefícios relacionados à imagem, à reputação e à satisfação dos clientes" 

(DELOITTE, 2010, p.11). 

 Sob o ponto de vista da comunicação organizacional digital, um dado apresentado no 

estudo (DELOITTE, 2010) que causa grande preocupação refere-se ao fato de que, a despeito 

de salientarem que o desconhecimento em gestão de mídias e redes sociais digitais é um dos 

principais obstáculos encontrados na execução de suas estratégias nas referidas plataformas - 

juntamente com a falta de tempo, a falta de conteúdo, a dificuldade em medir o retorno sobre 
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o investimento, a cultura e burocracia das organizações, dentre outros -, em 73% das 

organizações somente o setor de marketing lida com as ações digitais, ficando a área de 

comunicação, que poderia colaborar oferecendo seu expertise para a compreensão e o 

gerenciamento das mídias e redes sociais digitais, completamente ausente e sem envolvimento 

qualquer com o processo de tomada de decisões a respeito das mídias e redes sociais digitais. 

Note-se que os departamentos de TI (tecnologia da informação), que teoricamente deveriam 

ocupar-se das questões operacionais relativas às TICs, são os segundos mais envolvidos com 

o assunto em todas as empresas pesquisadas. 

 Diante das informações apresentadas pelo levantamento detalhado, juntamente com 

toda a discussão sobre o assunto realizada até o momento, é possível concluir que, sem 

compreender o real impacto das mídias e redes sociais digitais em seus resultados, as 

organizações ainda não conseguem enxergar as imensas possibilidades que as mesmas têm a 

oferecer, tanto em termos de ganhos de eficiência - considerando o baixo custo das ações, as 

recomendações boca a boca e a ajuda espontânea dos clientes - quanto em termos de 

construção de marca e fortalecimento de relacionamentos, o que talvez justifique o fato de 

dedicarem tão pouco de seus esforços, orçamentos e profissionais para as estratégias 

relacionadas a tais plataformas. 

 É fato que a presença no ambiente virtual exige mudanças de cultura e rotina, o que 

nem sempre acontece de maneira pacífica, entretanto, se as organizações considerarem, com a 

seriedade que a questão merece, o fato de que atualmente seus consumidores passam muito 

mais tempo conectados a dispositivos tecnológicos digitais do que assistindo TV ou fazendo 

compras de maneira presencial, certamente compreenderão que, embora construir um site ou 

criar um perfil em uma rede social sejam, aparentemente, formas que parecem dar conta de 

instituir a presença institucional na web, o que se discute é exatamente a fragilidade de uma 

simples presença. 

 Conforme destaca Corrêa (2005, p.107):   
existe uma multiplicidade de outros recursos de base digital que podem ser 
utilizados conforme a ação planejada, o conteúdo das mensagens, a 
característica do público e as respostas esperadas. É aqui que se percebe o 
exercício da arte de comunicar sem a perda da eficácia. Também é neste 
mesmo espectro que o comunicador corre o risco da ineficácia por conta da 
inadequação do recurso. 

 
 Kunsch (2009a, p.319) acrescenta que as trocas inerentes ao processo comunicacional, 

"ao ocorrerem em ambientes digitalizados, assumem em grande medida as principais 

características destes, tais como a multiplicidade e não linearidade das mensagens, a 
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flexibilização do tempo e a virtualização dos relacionamentos e intercâmbios" e, nesse 

sentido, por sentirem-se à vontade no ambiente virtual, no qual influenciam e são ao mesmo e 

a todo tempo influenciados por outros que trafegam no meio on-line, os indivíduos que 

compõem os diversos públicos das organizações desejam transferir para esta cena o maior 

número possível de atividades e experiências.  

 Assim, é indicado aos profissionais que se aproveitem das possibilidades de interação 

que o ambiente da internet oferece às organizações para traçar estratégias de comunicação 

organizacional digital planejadas e adequadas ao meio virtual, como forma de gerar 

visibilidade e legitimação institucional, divulgar ações e produtos, atingir audiências 

específicas, fortalecer relacionamentos com determinados públicos, promover engajamento ou 

mesmo utilizando as ferramentas da web como mídia de apoio para suporte a outros canais de 

comunicação. 

 

 

2.4. Comunicação para os Pequenos Negócios 

 

 O ambiente de negócios altamente competitivo no contexto mercadológico 

contemporâneo, marcado por avanços tecnológicos constantes, pela expansão das fronteiras 

de competição e pela diferenciação cada vez menor dos produtos, desafia constantemente o 

crescimento e a sobrevivência dos pequenos negócios, que necessitam estar atentos a novas 

formas de se sobressair em relação aos concorrentes e precisam, com urgência, buscar 

alcançar uma posição de destaque no mercado que seja sustentável ao longo do tempo. 

 Schultz e Barnes (2001, p.32) afirmam que, sendo a marca uma fonte de diferenciação 

duradoura e valiosa para as empresas, tendo em vista que a lembrança que os consumidores 

têm de uma marca assume papel imprescindível no momento de decisão de uma compra, ela 

será a mais importante fonte de vantagem competitiva para a maioria das organizações no 

século XXI, em virtude, especialmente, do fato de que quanto mais um consumidor se lembra 

de uma marca, maior a probabilidade de que ela seja considerada como uma das principais 

opções de compra, de acordo com Keller e Machado (2006). 

 Aaker e Joachimsthaler (2007, p.37) argumentam que o desafio é “ser percebido, ser 

lembrado, mudar as percepções, reforçar atitudes e firmar relações profundas com os 

clientes”, entretanto, fazer com que uma marca seja lembrada em mercados muito 

competitivos é tarefa árdua, que requer esforços constantes em vários aspectos, especialmente 

no que diz respeito à comunicação, elemento chave para construir e posicionar uma marca, 
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aumentar a visibilidade da marca, gerar lembrança de marca e garantir que a marca se 

mantenha viva na memória de seu público-alvo (AAKER; JOACHIMSTHALER, 2007; 

CRESCITELLI; MATTAR; SILVA, 2005; KELLER; MACHADO, 2006; MACDONALD; 

SHARP, 2003 MADHAVARAM; BADRINARAYANAN; MCDONALD, 2005; SCHULTZ; 

BARNES, 2001; SHIMP, 2009; VILLAREJO-RAMOS; SÁNCHEZ-FRANCO, 2005). 

 Independentemente do tamanho da empresa, "comunicar-se adequadamente nesta era 

da globalização e da informação é um requisito de sobrevivência tão decisivo quanto a prática 

da qualidade, da redução de custos, do aumento e do acesso à tecnologia de ponta" 

(CHINEM, 2006, p.26), e para que se alcance os resultados esperados com as ações de 

comunicação em prol da marca, é imprescindível a implementação de uma estratégia de 

comunicação, definida a partir de um planejamento sério, que envolva esforços constantes e 

coordenados para utilizar, de maneira sinérgica, uma variedade de meios e instrumentos de 

comunicação. Assim, é preciso desenvolver um plano de comunicação estrategicamente 

traçado para estar em conformidade com os objetivos da empresa, além de executá-lo com 

atenção e seriedade, uma vez que os consumidores lembrarão mais de uma marca na medida 

em que estejam mais expostos, mais familiarizados e que tenham acumulado mais 

experiências de relacionamento com ela (AAKER, 1998; KELLER; MACHADO, 2006). 
Comunicação é uma ferramenta imprescindível de administração e área 
estratégica para a obtenção de resultados. Ela contribui decisivamente para 
que uma empresa possa ampliar sua produtividade, reduzir custos e 
responder em tempo hábil às rápidas transformações de um mercado 
globalizado em constante ebulição. (CHINEM, 2006, p.42) 

 
 Ribeiro (1998, p.102) ressalta que o processo de comunicação de um pequeno negócio 

com seus públicos deve ser baseado na informação, seja "essa informação técnica, quando for 

de apresentar as características de seus produtos ou serviços, seja promocional, quando for de 

comunicação os benefícios e vantagens desses mesmos produtos ou serviços", ao que Valerio 

Netto (2006, p. 15) complementa, afirmando que "a informação também é uma variável de 

importância fundamental nos trâmites de negociação", o que por si só justificaria sua 

relevância para os pequenos empreendimentos, que em virtude do poder de barganha limitado 

que geralmente impõem, em função de seu porte, fatalmente precisam garantir que qualquer 

tipo de entendimento ou transação sejam os mais proveitosos possíveis. 

 Chinem (2006, p.41) acrescenta que a "principal engrenagem de toda empresa é a 

informação", motivo pelo qual uma pequena unidade empresarial "precisa estar 

constantemente informada para se manter moderna e, internamente, precisa esclarecer a todos 

os seus funcionários o que está fazendo, para que possa manter-se coesa", e orienta que os 
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empreendedores individuais, as microempresas e as empresas de pequeno porte "necessitam 

da comunicação tanto ou mais que as megaempresas", e que, por isso mesmo, "todo 

empresário necessita pensar na comunicação como instrumento de gestão" (CHINEM, 2006, 

p.9). 

 Entretanto, a despeito dessa urgência e da grande importância dos pequenos negócios 

para a economia mundial, conforme relatamos no primeiro capítulo desta tese, publicações 

sobre comunicação direcionadas especificamente para os empreendedores são dificilmente 

encontradas na literatura especializada. Notamos, a título de observação, que apesar de grande 

volume de informações disponíveis na literatura voltadas para o universo das menores 

empresas, muito se apresenta sobre a legislação que regulamenta a área, a administração, a 

liderança, a estrutura organizacional, as características, as limitações e as vantagens dos 

pequenos negócios, os aspectos práticos de como criar uma empresa ou como desenvolver um 

planejamento estratégico e um plano de negócios, contudo, pouquíssimos são os materiais 

bibliográficos que se referem à comunicação para essas empresas, e quando há algum tipo de 

discussão nesse sentido, muitas vezes a comunicação é de certa forma confundida com ações 

de marketing ou voltada unicamente para os aspectos publicitários, ficando carente o 

empreendedor de justificativas sobre a importância da comunicação para seus negócios e de 

orientações sobre como a comunicação pode ser feita por ele próprio ou por sua equipe, já 

que, para estas empresas "a contratação de um profissional especializado para essa função 

[comunicação] pode ser um investimento alto" (VALERIO NETTO, 2006, p. 36). 

 De fato, algumas das maiores barreiras à sobrevivência dos pequenos 

empreendimentos são a pouca disponibilidade de recursos para investimento em fontes de 

diferenciação como inovação, pessoal qualificado, tecnologia, marca e comunicação, muitas 

vezes encarados como custos desnecessários ou que podem ser postergados; e a inaptidão dos 

empreendedores, que ao criarem seus negócios, além de muitas vezes estarem despreparados 

para administrar uma empresa, nem sempre têm uma a visão clara do ambiente de mercado 

em que optaram por atuar e, na maioria das vezes, desconhecem completamente os processos, 

os canais e as atividades de comunicação, assim como ignoram solenemente como a 

comunicação pode colaborar para seus objetivos empresariais. 

 Mintzberg e Quinn (2001) defendem que o pequeno empreendimento, com sua 

estrutura frequentemente simples - em que há poucos ou nenhum profissional qualificado para 

dar assistência ao dirigente, não se identificam divisões de tarefas bem definidas ou 

hierarquias administrativas estruturadas, a atividade é pouco formalizada e faz-se uso mínimo 

de procedimentos de planejamento e rotinas de treinamento -, o poder geralmente concentra-
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se no próprio empreendedor, o que permite à empresa capacidade rápida de reação e um 

processo de tomada de decisões flexível, que inclui a definição de estratégia como 

responsabilidade do empresário. 

 Sendo assim, Lyles et al. (1993, p.39) propõem que esse tipo de empresa inclua em 

seu cotidiano um planejamento estratégico formal, defendendo que tal instrumento “é 

particularmente importante para [estas] empresas", que certamente seriam bastante 

beneficiadas, caso se aproveitassem do fato de que não existe distância entre "a decisão e o 

pensamento estratégico”, apesar de Shrader, Mulford e Blackburn (1989) lembrarem que, 

muitas vezes, por falta de efetivo ou mesmo disponibilidade de tempo, o proprietário 

concentra-se tanto nas áreas operacionais e na resolução dos problemas cotidianos que não 

consegue se dedicar ao processo de formalização das estratégias, o que o leva a tomar 

decisões baseadas em procedimentos intuitivos. 

 Um dos grandes empecilhos, então, reside no fato de que desenvolver um plano de 

comunicação e implementar ações estratégicas que atendam a este plano é um enorme desafio 

para os pequenos negócios, que, geridos por indivíduos que não têm instrução acerca das 

técnicas de gerenciamento de comunicação e relacionamento, confiam em sua criatividade e 

feeling para tentar, de forma amadora, driblar as limitações, o que nem sempre lhes garante 

sucesso e, mais frequentemente, lhes rende consequências prejudiciais. 

 A esse respeito, Gomes e Nassar (2001, p. 23) salientam: 

50% do small business brasileiro fecha antes de comemorar seu primeiro 
aniversário. O que nos faz pensar que essa mortandade prematura tem entre 
suas principais causas, além de despreparo para administrar um negócio, a 
falta de cultura de Comunicação do micro e do pequeno empresário, que se 
atiram num empreendimento cheio de riscos sem a menor noção de direção, 
desconhecendo coisas básicas como os públicos-alvo e as mídias (meios de 
comunicação) para chegar com eficiência até eles. Esse panorama de 
analfabetismo em Comunicação é agravado porque, quando ela é feita, é 
malfeita. Os folhetos são mal elaborados, sem criatividade... 

 
 Confirmando o despreparo e/ ou a imaturidade dos empreendedores na condução de 

seus negócios, pesquisas realizadas pelo projeto de extensão “Consultoria de Comunicação 

para Micro e Pequenas Empresas de João Pessoa”, do Departamento de Comunicação da 

Universidade Federal da Paraíba, em parceria com o SEBRAE (AZEVEDO, 2012), apontam 

que, em geral, sob o ponto de vista de gestão, os empreendedores individuais, micro e 

pequenos empresários da capital paraibana: não definiram instrumentos administrativos 

básicos para o andamento e a consolidação de suas empresas como a missão, a visão e dos 

valores; não estruturaram documentos de políticas administrativas; desconhecem problemas 
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ocorridos no cotidiano da empresa; admitem que haja falhas na cultura organizacional; não 

alcançam a importância de dar o devido valor ao público interno; e não conseguem, seja por 

indisponibilidade financeira ou por falta de interesse, capacitar e motivar seus funcionários. 

 Diante de um cenário como esse, fatalmente o contexto de comunicação nessas 

empresas é prejudicado, motivo pelo qual nota-se que ignoram o que a comunicação é capaz 

de promover para seus negócios; efetuam investimentos irrisórios na área de comunicação; 

não dispõem de um profissional de comunicação em sua estrutura administrativa; não 

realizam nenhum tipo de planejamento de comunicação externa ou de gestão de 

relacionamentos internos; e relacionam-se minimamente ou não se relacionam com a mídia. 

 Ao avaliar casos semelhantes em todo o território nacional, Gomes e Nassar (2001, p. 

24) são categóricos ao afirmar que os empreendedores precisam assumir que a comunicação 

deve caminhar lado a lado com as mais importantes e modernas ferramentas de gestão 

utilizadas na condução de seus negócios, assim como devem aceitar que a comunicação dos 

pequenos negócios: 

precisa deixar de ser vista como "desperdício de dinheiro", "coisa para uma 
segunda etapa do negócio", "instrumento das grandes empresas". [...] Um 
dos principais motivos disso é que os negócios estão cada vez mais 
pressionados por um consumidor extremamente fortalecido pela violenta 
concorrência entre empresas que lhe oferecem um extenso leque de produtos 
com preços, qualidade e outras vantagens similares. [...] os empresários, 
principalmente os micro e pequenos, precisam ter diferenciais [...] um desses 
pode estar na Comunicação. 

 
 De fato, como ressalta Chinem (2006), apesar de os empreendedores individuais, as 

micro e as pequenas empresas não se estabelecerem no mercado com o objetivo principal de 

se comunicar, mas para vender e atingir seus objetivos comerciais, não basta a uma empresa 

fazer bons negócios. Para estar apto a competir, o empresário necessita divulgar suas ações, 

informar seus clientes sobre o que a empresa faz e dar conhecimento ao público sobre suas 

ações futuras (lançamentos, promoções, novidades...). Assim, "a comunicação é necessária 

para que o trabalho, o produto e o negócio sejam conhecidos. Ela serve para injetar confiança 

e gerar credibilidade" (CHINEM, 2006, p.41), e permite que as empresas cumpram a função 

de prestar contas a seus stakeholders, situação que lhes é cobrada com frequência em virtude 

de razões tais como o fato de seus negócios impactarem na sociedade; da intenção que têm de 

ocupar, na mente dos consumidores, uma posição privilegiada em relação à dos concorrentes; 

além da necessidade que têm de relacionarem-se com seus clientes, com seus investidores e a 

comunidade financeira em geral, com a comunidade e com seus empregados.  
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 De acordo com Oliver e Riley (1996, p.13), para os menores empreendimentos, “a 

estratégia de comunicação poderia ser realizada dentro do contexto – e em auxílio – a 

estratégia geral da empresa”, visto que investir na comunicação sob essa perspectiva é o que 

mais provavelmente irá resultar em impactos positivos no comportamento dos consumidores 

que, incentivados por um sem número de estímulos diários e fortemente ligados a hábitos do 

consumo de longa data ou a produtos aos quais são fiéis, necessitam tomar conhecimento de 

novos fornecedores e marcas e ser estimulados a tomar uma atitude nova que privilegie os 

pequenos empreendimentos. 

 O alinhamento estratégico das atividades de comunicação com os objetivos 

financeiros, de produção e de distribuição das empresas têm grande potencial de gerar 

eficiência nos processos administrativos e satisfação das expectativas dos consumidores, 

contudo, como não existem modelos ideais e estanques a serem seguidos, para assegurar o 

sucesso empresarial nesse cenário - uma vez que cada realidade de negócio é impar -, a 

iniciativa e a responsabilidade da elaboração de um planejamento de comunicação nas 

pequenas empresas deve ser do empreendedor, que com seu profundo conhecimento acerca da 

empresa, com sua visão de negócio, sua postura crítica, sua criatividade e sua tendência à 

inovação, seria quem melhor teria condições de avaliar os objetivos, as demandas, as 

possibilidades e as soluções que, conjugadas aos recursos (humanos, financeiros e de tempo) 

disponíveis e às ferramentas de comunicação que a empresa tem acesso, podem se 

transformar em um diferencial de competitividade. 

 Tolerando intensamente os impactos dos desafios competitivos contemporâneos, os 

pequenos negócios se deparam com a necessidade premente de planejar-se estrategicamente 

para, a partir de então, encontrar vantagens competitivas para se mantiver no mercado. 

 Segundo D. P. R. Oliveira (2011, p.47), o planejamento estratégico é definido como: 
o processo administrativo que proporciona sustentação metodológica para 
estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa, visando ao 
otimizado grau de interação com o ambiente e atuando de forma inovadora e 
diferenciada. Diante disso, o que se pode determinar é a melhor maneira de 
associar os recursos disponíveis para alcançar os objetivos, levando em conta 
a sua posição, através da capacidade de adaptação de mudanças, 
identificando as novas possibilidades e combinações sustentáveis aos 
objetivos e metas a serem alcançados pela organização.  

 
 Compreendendo-se que o conceito de vantagens competitivas está diretamente ligado 

ao planejamento estratégico e intimamente relacionado ao valor que uma empresa consegue 

criar para diferenciar-se de seus concorrentes aos olhos dos consumidores (PORTER, 1990), a 

partir de fatores ou benefícios ligados à inovação, aos processos de produção, ao tamanho, ao 
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acesso privilegiado a recursos, à flexibilidade estratégica ou a seu posicionamento 

(GHEMAWAT, 1986), é possível afirmar que a comunicação nos pequenos negócios assume, 

portanto, papel de recurso fundamental para a geração de vantagens competitivas, 

especialmente quando se considera que é a comunicação a principal responsável pela 

divulgação dos diferenciais que distinguem, e destacam as empresas. 

 É preciso, portanto, que os empresários assimilem que a comunicação é um diferencial 

competitivo real para as empresas, um fator verdadeiramente relevante para o 

desenvolvimento dos pequenos negócios que, se planejada e operacionalizada de maneira 

estratégica, é capaz de colaborar com a empresa no sentido de atingir seus objetivos mais 

diversos como posicionar a marca na mente dos consumidores; agregar valor ao produto e ao 

negócio e oferecer informações sobre a empresa ao mercado (GOMES; NASSAR, 2001). 

 Entretanto, nascidos sem qualquer planejamento e convivendo com verbas restritas, os 

pequenos negócios, quando finalmente percebem a importância dos planos estratégicos e da 

comunicação, estão com orçamentos completamente comprometidos, pouco restando em 

caixa para ações que não se relacionem diretamente com as demandas e as urgências do 

cotidiano. 

 Analisando os resultados de estudos realizados com micro e pequenas empresas, 

Azevedo (2012), indica que as empresas pesquisadas não só não dispõem de um planejamento 

estratégico ou um plano de comunicação estruturados, como também não guardam princípios 

administrativos, não sabem claramente quais são seus objetivos e metas, não conhecem seus 

públicos, não possuem nenhuma definição acerca de seu posicionamento de mercado e não 

definiram políticas de comunicação para si. Vivendo em um contexto organizacional no qual 

impera a falta de regras claras, de liderança, de transparência, de princípios operacionais e de 

motivação para os funcionários, os pequenos negócios estão mergulhados em um ambiente 

que dificulta a construção da identidade das empresas, o que, por conseguinte, limita as 

possibilidades da comunicação para aproveitar dos elementos culturais dos empreendimentos 

como vantagem competitiva e fator de diferenciação do negócio. 

 A pesquisadora chama a atenção, ainda, para o fato de, nos pequenos negócios, o 

empresário ser o responsável por tomar as decisões mais importantes e pela gestão da maioria 

das áreas da empresa: 
o fator positivo é que ele sabe a necessidade de se dedicar, toma atitude, faz 
acontecer. Por outro lado, há uma centralização de poder, uma forma 
primária de conduzir seus negócios, almejando só o lucro. Para este gestor a 
comunicação é sempre vista como um custo [...]. Muitos consideram 
desnecessário o básico para qualquer organização como a identidade visual e 
a comunicação mercadológica (AZEVEDO, 2012, p.9). 
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 Para Gomes e Nassar (2001, p.47), está claro que os muitos novos:  

pequenos empresários que surgem num contexto de concorrência acirrada só 
terão sucesso se descobrirem seu dado fundamental de personalidade. Há 
perguntas que têm raízes filosóficas e são fundamentais nesse início de vida 
empresarial: O que sou? O que quero ser? Para onde estou indo? Para onde 
quero ir? 

 
 Ao lançar-se no mercado, há algumas premissas que não podem, em nenhuma 

hipótese, ser desconsideradas. O empreendedor deve estar absolutamente atento à qualidade 

dos bens e serviços que tem a oferecer, deve ater-se à construção e ao fortalecimento do 

relacionamento com seus diversos públicos de interesse, deve preocupar-se com a promoção 

do seu negócio, deve buscar destacar-se da concorrência e deve encontrar uma maneira de 

fugir ao lugar comum, diferenciando-se com base em vantagens competitivas sólidas e 

valorosas para o consumidor. 

Descobrir o jeito de ser do seu negócio é fundamental para ter sucesso, Uma 
coisa sem forma, perdida na homogeneidade do mercado, mais um nome 
entre os milhões de nomes de outros negócios, é o melhor caminho para 
aumentar as taxas de mortalidade das pequenas e médias empresas. Colocar 
as digitais no seu negócio é uma das primeiras tarefas da Comunicação da 
pequena empresa. (GOMES; NASSAR, 2001, p.51) 

 
 A comunicação, com suas técnicas e ferramentas, colabora imensamente para a 

construção de uma nova marca junto ao mercado, afinal, qual a vantagem de produzir algo ou 

oferecer um serviço especial, diferenciado e adequado às demandas do público se os 

consumidores não souberem da existência desta oferta? Como os clientes potenciais de um 

pequeno negócio estão seduzidos pela comunicação de outras empresas e ocupados em 

atender ao chamado de seus concorrentes, eles não terão tempo ou interesse de bater à porta 

da empresa para saber o que ela tem a lhes oferecer. Por outro lado, por estarem sempre muito 

envolvidos com o cumprimento dos compromissos financeiros do dia a dia do negócio, é 

bastante comum identificar pequenos empreendedores que não conseguem alcançar a 

importância de realizar investimentos em algo tão intangível como a comunicação, a 

construção da imagem e o posicionamento da marca, conceitos com os quais, na maioria dos 

casos, não estão nem um pouco familiarizados. 

 É exatamente por isso que é recomendado, aos empresários, reservar uma verba a ser 

investida em planejamento e ações de comunicação, com o objetivo de posicionar e divulgar a 

empresa, seus produtos e serviços, desde o início das operações de seu pequeno 

empreendimento, e não somente quando precisam de uma solução rápida e milagrosa para 

combater a queda nas vendas. 
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Consumidor não cai do céu [...] Para o consumidor aparecer, se interessar e 
comprar um produto ou serviço da pequena empresa - e continuar voltando -, 
a condição básica é que a Comunicação consiga chegar até as suas 
necessidades reais ou psicológicas. Isso implica, para quem é responsável 
pela criação e produção das mensagens, conhecimento de técnicas de 
Comunicação e atenção ao imaginário social. (GOMES; NASSAR, 2001 
p.57) 

 
 É claro que, quando se menciona a comunicação para os pequenos negócios, não se 

imagina planos muito rebuscados ou ações de alta complexidade e custo, o que seria inviável 

e até mesmo incoerente. 

 Entendemos ser imprescindível, para os pequenos negócios, assimilar que o processo 

de comunicação é parte constitutiva e inerente à concepção de uma empresa, da qual não se 

pode fugir, visto que em qualquer unidade empresarial há um enorme e constante fluxo de 

informações movimentando-se em todas as direções, independentemente do tamanho da 

empresa ou de sua disponibilidade financeira. Nesse sentido, a comunicação precisa ser 

percebida como um instrumento administrativo e os empreendedores, então, devem "colocar a 

comunicação [...] ao lado das ferramentas mais importantes de gestão” (GOMES; NASSAR, 

2001, p.24), além de fazer um esforço para observar a comunicação muito adiante de suas 

ferramentas de divulgação de conteúdo, compreendendo a possibilidade de desenvolver uma 

cultura de comunicação habilitada a operar todas essas ferramentas em prol do negócio. 

 Assim, será possível perceber que, utilizados de forma combinada, estratégica e 

afinada, os instrumentos e ações de comunicação vão colaborar para que os produtos, serviços 

e a marca ocupem posição de destaque no coração e na mente dos públicos de interesse do 

pequeno empreendimento, o que, em outras palavras, significa construir, fortalecer e propagar 

a identidade, a imagem e a reputação das empresas, com vistas a consolidar o negócio no 

ambiente competitivo e estreitar relacionamentos com os públicos de interesse. 

Cliente não entra em processo de comunicação com a sua empresa somente 
quando assiste a um comercial de rádio ou televisão, ou quando lê o 
jornalzinho da firma. Existem centenas de momentos de comunicação entre a 
sua empresa e seus clientes, atuais ou potenciais. Eles ocorrem no 
atendimento prestado no balcão, nos contatos telefônicos, nas entregas de 
pedidos, no faturamento, através das embalagens dos produtos, do layout do 
ponto de venda, dos veículos de transporte da empresa, da equipe de 
vendedores, no atendimento de pós-venda, etc. (RIBEIRO, 1998, p. 97-98) 

 
 Atuando com limitações de caixa, o que os impede de realizar investimentos vultosos 

em propaganda na grande mídia, por exemplo, empreendedores individuais, microempresas e 

empresas de pequeno porte podem beneficiar-se de ações de comunicação que, sendo 
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estrategicamente planejadas, oferecem grande potencial para a construção e o fortalecimento 

do relacionamento entre empresa e clientes. 

 Aproveitando-se da relação de proximidade que têm oportunidade de construir 

diariamente com seus consumidores, fornecedores e funcionários, os empresários, que muitas 

vezes atendem, fazem visitas comerciais, cuidam pessoalmente de entregas e resolvem os 

pequenos problemas do dia a dia, acabam por criar uma relação muito próxima com seus 

clientes, o que é uma grande chance de, a custo zero, conhecer melhor seu público, identificar 

seus desejos, compreender suas verdadeiras necessidades e humanizar a relação comercial, 

transformando o contato direto em uma fonte riquíssima de informações, uma ação valiosa de 

comunicação, uma considerável vantagem a seu favor e um grande passo em direção à 

fidelização, como reforça Ribeiro (1998, p.103): 
A comunicação interpessoal é [...] a mais importante e poderosa forma de se 
comunicar. [...] Conversar é a maneira mais antiga e eficaz de estabelecer 
uma comunicação bem sucedida. Mas, por incrível que possa parecer, as 
pessoas, as instituições e as empresas desaprenderam a conversar. [...] estou 
afirmando que demonstrar real interesse pelo que o cliente tem a dizer vai 
facilitar em muito o entendimento de suas necessidades, expectativas e 
demandas. E um cliente que percebe um ouvido atento está a um passo de se 
tornar um freguês. 

 
 Para Gomes e Nassar (2001), tirando partido das informações adquiridas a partir do 

diálogo, formal ou informal, com seus stakeholders, o pequeno empresário terá subsídios para 

traçar seus planos e esquemas estratégicos, buscando atingir suas metas empresariais a partir 

da observação do mercado e da associação das ferramentas viáveis e dos recursos financeiros 

disponíveis, análise que servirá de base de sustentação para as ações em diversas frentes, 

incluindo-se as ações de comunicação. 

 Nesse sentido, uma tarefa importante para o empreendedor é a definição das 

ferramentas e das ações que darão suporte à comunicação da empresa com seus públicos de 

interesse, o que começa com a preocupação com o nome do negócio e a marca, que deve ter 

um tratamento gráfico cuidadoso, deve ser utilizada de forma padronizada em todas as peças 

de comunicação, em toda a sinalização e em qualquer outro ponto de contato, isso porque, "o 

consumidor, ao folhear jornais e revistas, ouvir rádio, olhar outdoors, programas de televisão, 

vitrines, embalagens, rótulos, mostruários e displays" (GOMES; NASSAR, 2001 p.58), está 

sendo constantemente estimulado à ação. 

 Chinem (2006), Cabrero e Cabrero (2001), Cesca (2009), Farias (2008) e Fortes 

(2003) esclarecem que, para os pequenos negócios, há inúmeros canais de comunicação e 

mídias que, em virtude de suas características e custo acessível, configuram-se em alternativas 
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possíveis para a comunicação das menores empresas com seus públicos de interesse, como a 

mala direta, os folhetos, as revistas segmentadas, as publicações direcionadas a associações de 

classe e cooperativas, as ações de telemarketing, a propaganda boca a boca, os brindes, os 

sorteios, os quadros de avisos, os cartazes, as convenções, as comemorações, as feiras, as 

promoções, a experimentação e a distribuição de amostras. 

 Há ainda outras mídias bastante atraentes e eficientes pra os pequenos 

empreendimentos, segundo Gomes e Nassar (2001), como a vitrine, que quando bem cuidada 

e decorada, desperta a atenção e pode realizar uma venda por si só; o estabelecimento limpo e 

arrumado, começando-se pela fachada e levando em conta os uniformes dos funcionários e 

toda a sinalização do local; a embalagem dos produtos, que deve ser diferenciada, estar em 

conformidade com a mercadoria comercializada e carregar o conceito do negócio; a papelaria, 

incluindo-se papéis, pastas, envelopes e cartões de visita; o atendimento por telefone, que 

deve ser ágil e baseado em um roteiro de atendimento que inclua o registro do nome e dos 

contatos dos clientes, para que possa se transformar em um banco de dados de clientes; e até 

mesmo a caixa de sugestões, que quando instalada em local adequado, serve para recolher 

ideias, críticas e elogios, meios diretos e objetivos de conhecer a opinião do público sobre a 

empresa, seus processos, produtos e serviços. 

 É válido ressaltar ainda que, no ambiente dos pequenos negócios, não se pode 

desconsiderar a força e a importância da comunicação interna, que quando planejada em torno 

do diálogo e da integração, torna-se responsável por motivar e engajar os colaboradores, 

criando uma verdadeira equipe e fazendo dos funcionários os maiores defensores das marcas e 

divulgadores dos empreendimentos para os quais prestam serviços.  

 Chinem (2006, p. 42) complementa afirmando que:  

não há exagero em afirmar que a comunicação é absolutamente 
indispensável para que uma empresa se organize internamente de acordo 
com as exigências da economia contemporânea, ou seja, com base em uma 
forte sinergia entre todos os funcionários e departamentos e no seu real 
compromisso com os resultados da organização e o sucesso de seus 
negócios. 

 
 Por fim, os empreendedores, que de acordo com os levantamentos do SEBRAE/SP 

(SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS/SÃO PAULO, 

2008b) estão mais do que habituados a usarem as tecnologias de informação e comunicação - 

91% das micro e pequenas empresa brasileiras utilizam celular para fins de negócios, 75% 

delas utilizam com frequência o computador e 71% do total têm acesso à internet -, contam 

ainda com a comunicação digital como alternativas para posicionamento de suas empresas, 
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uma vez que usar a internet como meio para divulgar um empreendimento e dialogar com o 

público é, sobretudo, uma opção barata e relativamente fácil de usar, que estreita os 

relacionamentos, agiliza os contatos, otimiza o tempo e diminui custos.  

 Assim, considerando que as pessoas naturalmente tendem a se relacionar com pessoas 

(e empresas) que estão próximas geograficamente, a utilização de sites, blogs, e-mails, mídias 

e redes sociais digitais tornou-se tão popular entre os empreendedores individuais, as 

microempresas e as empresas de pequeno porte que, atualmente, tais canais são empregados 

como se fossem uma espécie de campo de testes para o desenvolvimento e a avaliação de 

novos produtos ou como uma fonte de informações sobre as tendências do mercado. 
Na internet, não há fronteiras geográficas e, quase que instantaneamente, 
possibilita aos empreendedores trocarem dados, informações, decisões e 
conhecimento de forma fantasticamente mais ágil, entre si e também com os 
fornecedores, revendedores e clientes. [...] a internet é o canal fundamental 
de interação com os clientes, atuais e futuros. Na interação por meio da 
internet, além de alcançar novos clientes em qualquer lugar do mundo, [o 
pequeno negócio] poderá conhecer melhor os hábitos e antecipar 
necessidades, personalizando o atendimento. (SERVIÇO BRASILEIRO DE 
APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2011c, p.130) 

 
 Utilizando-se de todos os meios disponíveis para divulgação de maneira planejada e 

padronizada e desenvolvendo uma cultura de comunicação que esteja presente em cada ação 

percebida pelo cliente, sem nunca se esquecer de dispensar especial atenção à adequação das 

mensagens, dos formatos e dos canais, os pequenos empresários podem e devem se apropriar 

da como uma via efetiva de construção de relacionamentos, conquista e fidelização de 

clientes, assim como pode fortalecer a identidade institucional das menores empresas, 

consolidando sua reputação.  

 Em virtude de toda essa abrangência, fica claro que o empreendedor que deseja 

manter-se no mercado e crescer, vai fatalmente precisar aprender a se comunicar, visto que, 

como alerta Ribeiro (1998, p. 134): 

o maior desafio para uma empresa não é ter os mais modernos 
equipamentos, a mais recente tecnologia, os produtos mais atraentes e a loja 
mais bonita. Tudo isso é muito importante. Mas fundamental para uma 
empresa é reconhecer seus clientes e seu mercado potencial e desenvolver 
todos os seus esforços no sentido de estabelecer uma comunicação pró-ativa, 
inteligente e eficaz com esse público. Comunicação, que é a mais antiga das 
ciências humanas, continua sendo a mais moderna forma de criar e conservar 
vínculos. 
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CAPÍTULO III. APRESENTAÇÃO DO MODELO DE APLICAÇÃO PRÁTICA 

PARA POSICIONAMENTO DE PEQUENOS NEGÓCIOS NAS MÍDIAS E REDES 

SOCIAIS DIGITAIS 

 

 O Brasil é um dos maiores países do mundo em números de pessoas conectadas. 

Segundo pesquisas recentes (COM..., 2012), o país está prestes a alcançar a marca de 71 

milhões de pessoas acessando com frequência a rede mundial de computadores, utilizando-se 

dos mais diferentes ambientes de acesso, como domicílios, trabalho, escolas, lan houses e 

outros locais, o que significa que a internet no Brasil cresceu 16% no período entre agosto de 

2011 e o mesmo mês em 2012. 

 Diante desses dados, é inegável que a atuação em mídias e redes sociais digitais pode 

ser decisiva para o sucesso de uma empresa, seja ela grande ou pequena, especialmente no 

Brasil, país com alto nível de atividade em páginas como o Facebook, o Twitter e o YouTube, 

segundo matéria do Wall Street Journal que analisou o crescimento das redes sociais no país e 

o aumento da participação dos brasileiros nas mesmas e revelou que "enquanto usuários ao 

redor do mundo diminuíram em cerca de 2% o tempo mensal de uso do Facebook, o brasileiro 

aumentou esta estatística em incríveis 208%. Esta tendência se repetiu no YouTube e no 

Twitter" (CRESCIMENTO..., 2013).  

 O impacto dessas estatísticas no dia a dia dos pequenos negócios, nos quais os 

recursos são limitados e os desafios de comunicação muito grandes, é significativo, tendo em 

vista que apresenta oportunidades interessantes para alavancar empresas de todos os tipos, 

permitindo criar ações efetivas a partir de investimentos bem baixos, tanto em termos 

financeiros quanto em relação a outros recursos. Em suma, considerando-se todas as formas 

possíveis de divulgação de um pequeno negócio, é possível dizer que a comunicação apoiada 

em estratégias de mídias e redes sociais digitais é certamente uma das mais democráticas, 

pois, além da criação de contas nesses canais ser gratuita, a grande segmentação das redes 

sociais ajuda a empresa a se inserir em canais nos quais seu público-alvo já se encontra, dando 

margem à definição de estratégias eficazes para todo tipo e tamanho de empresa, mesmo que 

o negócio não seja fundamentalmente on-line, uma vez que investir no meio digital auxilia no 

aumento da popularidade offline da marca, no número de consumidores da empresa, em seu 

volume de vendas e, consequentemente, nos lucros. 

Como uma pequena empresa, seu marketing digital deve ser focado. E o seu 
foco é simples: Você tem que estar onde o consumidor está. Assim, você não 
pode estar em todos os lugares. Pense nas mídias sociais que são mais 
relevantes para o seu consumidor. Se necessário, converse com alguns 
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clientes e veja quais eles usam: Facebook, MySpace, YouTube, Twitter, 
LinkedIn? Quem tem que dizer quais mídias sociais você deve utilizar é o 
seu consumidor (TORRES, 2013, p.20). 

 
 Há alguns anos, os consumidores recebiam informações sobre as empresas e seus 

produtos, basicamente, por meio das mídias tradicionais, da propaganda, da sinalização nos 

pontos de venda e da indicação de amigos, situação que mudou drasticamente, uma vez que as 

mídias e redes sociais digitais transformaram decisivamente a relação dos consumidores com 

as empresas, marcas e produtos, que agora passa a ser interativa, personalizada e instantânea. 

 Se no passado criar e sustentar uma marca, divulgar produtos e relacionar-se com os 

públicos era tarefa dispendiosa e demorada, atualmente, com o auxílio das mídias e redes 

sociais digitais, tornar uma empresa conhecida e transmitir toda a credibilidade necessária 

para a realização de uma venda é significativamente mais fácil e menos custoso, o que torna a 

estratégia de atuação em redes sociais uma opção bastante adequada para a comunicação dos 

pequenos negócios. 
A internet permite formas muito mais inteligentes e lucrativas de atrair e 
guiar o seu potencial cliente até o momento da compra, e o mais importante, 
exige mais “cérebro” e menos “dinheiro” do que os meios tradicionais. Isso 
certamente dá mais condições aos empreendedores de construírem empresas 
de alto impacto. (ENDEAVOR BRASIL; RESULTADOS DIGITAIS, 2013, 
p.6) 

 

 Atualmente, é possível afirmar que, de certa maneira, os consumidores assumiram o 

controle da internet, situação que se estabeleceu quando as pessoas deixaram de ser simples 

usuários da web e passaram a determinar, de maneira objetiva ou de forma mais velada, o 

modo como as empresas e marcas deveriam se comportar. Os indivíduos hoje utilizam as 

mídias e redes sociais digitais para ouvir a opinião de outros usuários, conhecer relatos de 

experiência de uso e encontrar informações, e acabam, cada vez mais, se apoiando em suas 

conexões sociais para tomar suas decisões de compra, motivo pelo qual as empresas pautam o 

conteúdo de suas páginas e perfis na preferência de seu público-alvo.  

 Segundo Guilherme Couto, consultor de marketing digital e CEO3 do projeto 

Pensando Grande, uma iniciativa da Microsoft para auxiliar e desenvolver pequenos negócios, 

uma das maiores vantagens oferecidas pelas mídias e redes sociais digitais para os pequenos 

negócios é a comunicação bidirecional, que permite às empresas aproximarem-se e falar com 

os consumidores por meios interativos, que admitem respostas e comentários: 

No caso dos blogs, além de interagir por meio da sessão de comentários ou 
atendendo a solicitações de sua caixa de mensagem, é preciso interagir com 

                                            
3 Chief executive officer. 
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outros blogueiros para se popularizar e adquirir credibilidade. O primeiro 
passo do processo é a produção de conteúdo de qualidade, com informações 
que, de fato, interessem seu público e tenha relevância no seu nicho. O 
mesmo vale para as redes sociais: é necessário produzir conteúdo de 
qualidade e interagir com os fãs e outras páginas ou contas relevantes à rede 
condizente ao seu negócio no meio digital. O diferencial aqui é a 
importância de conhecer as redes disponíveis (e não são poucas) para saber 
quais se adequam mais às suas necessidades e como melhor explorá-las a 
favor do seu negócio (MARKETING..., 2013). 

 

 Os blogs, os fóruns de discussão e os mecanismos de busca tornaram-se as principais 

fontes de informação para muitos consumidores, e as redes sociais assumiram o posto de 

canal de comunicação mais interativo entre consumidores, que relatam em detalhes o que 

compram, como utilizam e o que acharam dos produtos e serviços. De acordo com Torres 

(2013, p.8), as redes sociais geram grande repercussão de informações relativas a experiências 

de consumo porque, nas redes sociais, "um consumidor nunca está isolado [...] uma 

reclamação ou um elogio, afeta não só ele e seus amigos, mas também todos os amigos de 

seus amigos, amplificando o poder da mensagem".  

Portanto, para os pequenos negócios, é imprescindível que busquem, mais do que 

simplesmente aumentar o número de fãs de uma página ou perfil, mas sim estar atento para o 

grande número de informações que as mídias e redes sociais digitais fornecem, de maneira 

simples e praticamente gratuita, sobre o comportamento, a localização e a preferência dos 

indivíduos, colaborando para que as empresas possam compreender melhor seu público, 

identificar os desejos e necessidades de seus consumidores e, consequentemente, planejar 

estratégias de negócio, marketing e desenvolvimento de produtos. 

 Pensando em todas as dificuldades que empreendedores individuais, microempresários 

e pequenos empresários enfrentam sob o ponto de vista de comunicação e divulgação de seus 

produtos e marcas, buscamos desenvolver uma ferramenta simples e “descomplicada” para 

auxiliá-los nessa tarefa, tendo em mente o quanto é viável e relativamente simples aproveitar 

as oportunidades criadas pela internet, até mesmo como forma de estabelecer vantagens 

competitivas, considerando o quanto os pequenos negócios poderiam beneficiar-se da atuação 

estratégica nas mídias e redes sociais digitais, e, principalmente, levando em conta o fato de 

que dificilmente os gestores desse tipo de empresa conseguem (por uma infinidade de motivos 

como acesso ou disponibilidade de tempo) adquirir conhecimento a respeito, a partir da leitura 

de livros ou da participação em cursos, palestras e atividades de especialização. 

 Como resultado de longo período de estudos e pesquisas a respeito, neste capítulo 

apresentamos o "Modelo de Aplicação Prática para Posicionamento de Pequenos Negócios 
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nas Mídias e Redes Sociais Digitais", uma metodologia desenvolvida com vistas a oferecer 

aos gestores dos pequenos negócios um instrumento simples para que possam, sozinhos, 

definir a atuação de suas empresas nas mídias e redes sociais digitais. De texto objetivo e 

direto, o modelo pretende ser autoexplicativo, incluindo ao longo do roteiro de perguntas a 

serem respondidas, descrições de alguns conceitos, exemplos de preenchimento e documentos 

de apoio, assim como links para que o respondente possa se aprofundar sobre determinados 

aspectos ou temas, caso tenha interesse. 

 Com o objetivo de colaborar para que empreendedores individuais, microempresários 

e pequenos empresários possam melhorar seus negócios e aumentar o faturamento de suas 

empresas, o modelo, que pode ser utilizado por empresas de qualquer ramo de atividade, que 

atuem em qualquer mercado, independente dos produtos e serviços que comercializem, deve 

ser preenchido ao longo de três fases, estruturadas na forma de três formulários: "Fase I - 

Diagnóstico do Negócio"; "Fase II - Estratégia de Atuação On-line"; e "Fase III - 

Acompanhamento da Atuação da Empresa e da Concorrência nas Mídias e Redes Sociais 

Digitais". 

 Na "Fase I - Diagnóstico do Negócio", o formulário de perguntas e respostas aborda 

questões relativas à empresa, suas atividades, seus consumidores, seu mercado de atuação, 

seus concorrentes e a forma como, atualmente, é realizada a comunicação de seus produtos, 

serviços e marcas. Nosso propósito, nesta fase, é fazer com que o empresário invista algum 

tempo de sua atribulada rotina para efetuar um diagnóstico do negócio e para que, a partir 

dessa avaliação, possa compreender mais profundamente a realidade da empresa, orientando-

se para a tomada de decisões estratégicas de comunicação, necessárias na etapa seguinte do 

modelo. 

 Na "Fase II - Estratégia de Atuação On-line", o gestor inicia, efetivamente, o processo 

de estabelecimento de uma estratégia para a atuação do negócio nas mídias e redes sociais 

digitais. Nesse momento, o modelo incentiva a empresa a definir seus objetivos de 

comunicação nos meios digitais; analisar o público-alvo de sua comunicação em mídias e 

redes sociais digitais; avaliar a atuação de seus concorrentes em mídias e redes sociais 

digitais; selecionar as mídias e redes sociais digitais nas quais atuar; delimitar o universo de 

conteúdo para sua comunicação em mídias e redes sociais digitais; definir as fontes de 

conteúdo para sua comunicação em mídias e redes sociais digitais; descrever editorias de 

conteúdo para sua comunicação em mídias e redes sociais digitais e, finalmente, determinar 

uma rotina operacional para sua comunicação em mídias e redes sociais digitais. 
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 Nessa fase, orienta-se que o respondente acesse três documentos de apoio, os quais 

oferecem subsídios para o preenchimento do formulário, a saber, "Características Gerais das 

Diversas Mídias e Redes Sociais Digitais", "Sugestão de Fontes para Conteúdo" e "Maria 

Lembrancinha: Conteúdo para Comunicação em Mídias e Redes Sociais Digitais". O 

respondente necessitará acessar os dois primeiros documentos para conhecer um pouco mais 

sobre o assunto antes de responder a determinadas perguntas e o último, documento utiliza o 

exemplo de uma empresa para ilustrar como parte do formulário deve ser preenchida. 

 Na "Fase III - Acompanhamento da Atuação da Empresa e da Concorrência nas 

Mídias e Redes Sociais Digitais", o objetivo é monitorar e analisar a atuação da empresa nas 

mídias e redes sociais digitais, para que seja possível acompanhar a interação do público com 

o conteúdo postado nas páginas e perfis da empresa nas diversas mídias e redes sociais 

digitais, assim como para que seja possível perceber eventuais falhas ou necessidade de 

ajustes na estratégia traçada na "Fase II - Estratégia de Atuação On-line". Para tanto, o 

preenchimento do formulário requer que se responda a perguntas que dizem respeito aos 

objetivos do processo de monitoramento, à definição de palavras-chave para a coleta de 

informações acerca da atuação da empresa nas mídias e redes sociais digitais, à classificação 

das informações coletadas e, caso o empresário julgue pertinente, à identificação de métricas e 

à avaliação dos resultados. Nesta etapa, orienta-se que o respondente acesse o documento 

"Ferramentas de Monitoramento e Avaliação de Métricas - Documento de Apoio", que sugere 

um grande número de alternativas para o processo de monitoramento, as quais o gestor da 

empresa poderá utilizar como instrumentos para o acompanhamento de suas ações nas mídias 

e redes sociais digitais. 

 A seguir, transcrevemos a versão integral do "Modelo de Aplicação Prática para 

Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias e Redes Sociais Digitais", motivo pelo 

qual o leitor desta tese poderá notar - a partir de então, e até o final deste capítulo - uma 

mudança na linguagem do texto, que deixa de ser formal, como se espera do texto de uma tese 

de doutorado, e passa a ser extremamente pessoal, coloquial e direto, como pretende ser o 

texto de um documento que será lido e utilizado por pessoas dos mais diversos níveis social, 

econômico e cultural.  

Ainda acerca da informalidade do texto, cumpre ressaltar que optamos por criar um 

clima de intimidade entre os interlocutores (facilmente percebido nas frases dirigidas 

diretamente ao respondente) com o objetivo de tornar o processo de preenchimento dos 

formulários menos penoso e conceitual, assim como mais palpável e compreensível. Nosso 

propósito é expor o leitor desta tese, a exatamente aquilo que deverá ser entregue aos 
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empresários interessados em seguir o roteiro proposto pelo modelo, razão pela qual a partir do 

final deste parágrafo, o leitor observará que as subdivisões do modelo citadas anteriormente 

não acompanharão a numeração de capítulos e subcapítulos utilizada na estrutura definida 

para a tese. Como forma de, visualmente, criar algo para deixar claro tal situação, todo o texto 

do modelo será apresentado com um leve tom de cinza ao fundo e com margens levemente 

menores do que as do restante do trabalho.  

 

 

3.1. Modelo de Aplicação Prática para Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias 

e Redes Sociais Digitais 

 

 

MODELO DE APLICAÇÃO PRÁTICA PARA POSICIONAMENTO DE PEQUENOS 

NEGÓCIOS NAS MÍDIAS E REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 

 Divulgar os produtos que comercializa e os serviços que oferece, assim como cuidar 

da imagem da empresa, é tarefa essencial para a existência, o sucesso e o crescimento de 

qualquer empresa, seja ela do tamanho que for. E, apesar do que a maioria dos 

empreendedores individuais, microempresários e pequenas empresas imaginam, isso não é 

"coisa pra gente grande". Não só é possível, mas também é imprescindível, para os pequenos 

empresários, utilizar técnicas e ferramentas de comunicação para alavancar seus negócios, 

tornar-se mais conhecidos, estreitar relacionamento com seus consumidores, conquistar novos 

clientes e fortalecer o nome de suas empresas no mercado. 

 A boa notícia é que existem soluções viáveis do ponto de vista financeiro, 

relativamente fáceis de aplicar, que podem perfeitamente atender à demanda dos pequenos 

negócios e que, muito provavelmente você já conhece e usa com frequência: as redes sociais. 

 É possível que a falta de conhecimento seja uma das principais razões pelas quais os 

pequenos empresários ignorem a necessidade de posicionar suas empresas nas redes sociais, 

mas o fato é que, para os pequenos negócios, essa forma de promoção é especialmente 

indicada, já que usar a internet como meio para divulgação e diálogo com o público é uma 

opção barata e fácil de usar, que pode ajudar a aumentar o volume de consumidores, agilizar o 

contato com os clientes, melhorar o relacionamento com os fornecedores e, de uma forma 

geral, aparecer. 
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 Aliás, a essa função, as redes sociais servem particularmente bem. Como espaço para 

o relacionamento e a interação do público com a empresa, quando utilizadas de maneira 

planejada e estratégica, as redes sociais são um ótimo canal para expandir o potencial de 

divulgação das empresas, já que, na medida em que os conteúdos são compartilhados, passam 

a atingir uma enorme quantidade de pessoas. 

 Mas atenção! Para que sua empresa consiga obter bons resultados a partir da utilização 

das redes sociais, é necessário encarar esta tarefa como uma atividade tão profissional quanto 

o processo de compras ou o atendimento aos clientes. É preciso definir estratégias, planejar e 

indicar um responsável para a função de cuidar das páginas e perfis da empresa nas redes 

sociais. Note que tal atividade, que envolve atualizações, pesquisa de conteúdo e 

monitoramento, deve ser um compromisso diário na rotina da empresa, e não algo que se faz 

quando sobrar um tempinho.  

 Se você teve acesso a este documento e decidiu dispensar algum tempo para dar 

atenção ao que ele propõe, é porque certamente já está interessado em conhecer um pouco 

mais sobre a atuação das empresas nas redes sociais, gostaria de entender como um pequeno 

negócio pode utilizar as redes sociais de forma eficiente, pensa em implementar uma 

estratégia de comunicação e divulgação nas redes sociais, tem a intenção de posicionar sua 

empresa nas redes sociais, mas não sabe como fazer ou por onde começar, e precisa de ajuda.  

 Saiba que este "Modelo de Aplicação Prática para Posicionamento de Pequenos 

Negócios nas Mídias e Redes Sociais Digitais" foi criado exatamente para colaborar com 

pessoas como você, que necessitam de um guia que as ajude a entender melhor as redes 

sociais e a definir como suas empresas devem atuar nestes canais de maneira estratégica, para 

então, obter bons resultados usando a internet a favor de seus negócios.  

 Basicamente, este modelo é um guia prático para atuação das empresas nas redes 

sociais, um roteiro estruturado na forma de 3 grandes questionários. Na "Fase I - Diagnóstico 

do Negócio", as perguntas visam traçar um perfil da empresa, na medida em que vão lhe 

incentivar a descrever os produtos e/ou serviços que são vendidos, os clientes, os concorrentes 

e as atividades e estratégias de comunicação da empresa. Na "Fase II - Estratégia de Atuação 

On-line", as perguntas pretendem servir de orientação para que a empresa defina como deve 

se posicionar nas redes sociais, além de indicar um passo-a-passo para a criação de uma rotina 

de postagens. Por fim, na "Fase III - Acompanhamento da Atuação da Empresa e da 

Concorrência nas Mídias e Redes Sociais Digitais", você poderá determinar como verificar, 

por meio de uma atividade de monitoramento, os resultados das ações da empresa nas redes 

sociais. 
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 Ao final de todas as fases do modelo, você perceberá que a atuação de uma empresa 

nas redes sociais, de maneira eficiente, é um trabalho que, apesar de simples, demanda um 

mínimo de planejamento e deve ser encarada como uma atividade estratégica, já que não se 

trata apenas de estar nas redes sociais, mas sim de interagir, ser criativo, comportar-se 

profissionalmente, utilizar corretamente as ferramentas e transmitir de forma coerente a 

mensagem e a imagem da empresa. 

 Depois de toda esta introdução, agora, então, é hora de "colocar a mão na massa". 

Bom trabalho. E bons negócios! 

 

 

FASE I. DIAGNÓSTICO DO NEGÓCIO 

 Responda às perguntas a seguir sendo o mais descritivo possível e incluindo o máximo 

de informações que puder. Lembre-se que o objetivo deste instrumento é descrever e 

compreender a realidade do seu negócio, para identificar os diferenciais que são sua "galinha 

dos ovos de ouro", descobrir eventuais falhas ou pontos fracos que necessitam ser corrigidos e 

verificar a necessidade de seus consumidores. Em outras palavras, este esforço é uma 

oportunidade de olhar, com atenção, para o seu negócio, o que, no dia a dia da gestão da 

empresa, dificilmente é possível fazer. Então, responda sem pressa, com todo o cuidado que o 

seu negócio merece, e assim, ao fim deste questionário, você terá uma boa ferramenta, 

simples e objetiva, para análise e planejamento da sua empresa, o que pode servir de 

instrumento para orientar você sobre a condução do seu negócio. 

 

 

A EMPRESA E SUAS ATIVIDADES 

 

A) Nome fantasia: 

 

B) Razão social: 

 

C) Porte da Empresa: 

(   ) Empreendedor individual - EI 

(   ) Microempresa 

(   ) Pequena Empresa 

 



 

 

190 

D) Sociedade (caso se aplique, responder somente o que for possível informar): 

Nomes dos sócios _______________________________________________________ 

Percentual de participação de cada sócio _____________________________________ 

Função de cada sócio ____________________________________________________ 

 

E) Descreva, em detalhes, o seu negócio: 

O que a empresa faz? Qual o seu ramo de atividade? ____________________________ 

Que tipo de produto(s) vende e/ou que serviço(s) oferece? _______________________ 

Qual a abrangência geográfica do negócio? Local? Nacional? Mundial? _____________ 

Quais os canais de venda? Possui loja física? Possui loja virtual? __________________ 

 

F) Assinale a opção ou as opções que se aplicam ao seu negócio: 

(   ) Oferta de produto(s) e/ou serviço(s) padronizados, vendidos para todos os tipos de 

consumidores. Ex. Uma fábrica de bolas que vende bolas de futebol em couro de uma única 

cor; uma escola de culinária que oferece aulas para grupos formados por pessoas de qualquer 

faixa etária; uma padaria que só fabrica um tipo de pães caseiros. 

(   ) Oferta de produto(s) e/ou serviço(s) diferenciados de acordo com as características e 

necessidades de determinados tipos/ grupos de consumidores. Ex. Uma fábrica de bolas que 

vende modelos femininos de bolas de futebol e modelos masculinos de bolas de futebol; uma 

escola de culinária que oferece cursos específicos para crianças e cursos específicos para 

pessoas que moram sozinhas; uma padaria que fabrica pães caseiros sem glúten e pães 

caseiros sem lactose. 

(   ) Oferta de produto(s) e/ou serviço(s) altamente customizados e que atendem a 

necessidades específicas de cada consumidor. Ex. Uma fábrica de bolas que vende bolas de 

futebol personalizadas com o nome do cliente; uma escola de culinária que oferece cursos em 

domicílio para empregadas domésticas, incluindo preparação de cardápio de acordo com os 

hábitos alimentares da família contratante do serviço; uma padaria que fabrica pães caseiros 

com o recheio que o cliente preferir. 

 

G) Há quanto tempo o negócio existe? 

 

H) A atividade da empresa é exatamente a mesma desde o início? Em caso negativo, descreva 

que mudanças o negócio sofreu e há quanto tempo o negócio funciona com as características 

atuais. 
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I) Considerando as duas perguntas anteriores, você diria que seu negócio já está bem 

estabelecido no mercado? Justifique. 

 

J) Você saberia dizer quais são os pontos fortes e os pontos fracos: 

Do seu negócio? _________________________________________________________ 

Do(s) produto(s) que vende e/ou do(s) serviço(s) que oferece? ____________________ 

 

L) Agora pense... Para onde sua empresa quer ir (quando não se sabe aonde quer chegar, 

qualquer lugar é um bom lugar)? Que posição no mercado quer ter? Quais são os resultados e 

metas que a empresa pretende alcançar? O que espera atingir? Com essas perguntas em 

mente, liste quais são os objetivos da sua empresa (ex. aumento no volume de vendas, 

crescimento geral do negócio, aumento percentual de lucro, investimento em maquinário, 

conquista de nível de satisfação excelente por parte dos cliente...). Se possível, inclua 

parâmetros numéricos na descrição de cada objetivo e estabeleça prazos, já que quanto mais 

quantificáveis forem os objetivos, mais fácil será verificar, posteriormente, se foram ou não 

alcançados (ex. aumentar em 10% as vendas nos próximos 12 meses, construir parcerias com 

pelo menos 3 novos fornecedores para reduzir custos).  

 

 

OS CONSUMIDORES DA EMPRESA 

 

A) Descreva, em detalhes, quem são seus consumidores atuais: 

Faixa etária ____________________________________________________________ 

Sexo _________________________________________________________________ 

Condições econômicas/ classe social ________________________________________ 

Localização geográfica ___________________________________________________ 

Família (ex. casados, aposentados, moram com a família, com filhos...) ____________ 

Frequência de compra (se possível, descrever quantas vezes por semana/ mês/ ano compram o 

produto ou serviço da empresa ou em que ocasiões compram) __________ 

 

B) Assinale a opção ou as opções que, em geral, se aplicam aos seus consumidores: 

(   ) Na hora da compra, levam em consideração somente argumentos racionais como preço, 

qualidade, relação custo x benefício e condições de pagamento. 
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(   ) Na hora da compra, levam em consideração especificamente o preço do(s) produto(s) e/ou 

serviço(s). 

(   ) Sempre avaliam bem a compra e levam em consideração principalmente a relação custo x 

benefício na hora de comprar um produto e/ou serviço. 

(   ) São altamente influenciáveis e se deixam convencer pelo vendedor, por uma propaganda 

ou pela opinião de outras pessoas. 

(   ) São fiéis à marca e/ou à empresa e em geral não compram o(s) mesmos produto(s) e/ou 

serviço(s) oferecidos pela empresa em outro concorrente. 

(   ) Compram seu(s) produto(s) e/ou serviço(s) por hábito, ou seja, porque estão acostumados 

a comprar sempre este(s) mesmo(s) produto(s) e/ou serviço(s). 

(   ) São motivados pelo que a compra significa emocionalmente ou pela emoção que envolve 

o momento ou a situação para o qual a compra se destina. 

(   ) Compram por impulso. 

 

C) O que seus consumidores buscam quando compram seu(s) produto(s) e/ou serviço(s)? 

Quais são as necessidades e desejos dos seus consumidores e público-alvo que o(s) seu(s) 

produto(s) e/ou serviço(s) satisfazem? Lembre-se que necessidades e desejos podem ser 

práticos e objetivos (como quando alguém compra uma moto para se locomover mais rápido 

pela cidade) ou sutis e emocionais (como quando alguém compra um carro de luxo por uma 

questão de status). 

 

D) O que seus consumidores pensam a respeito da empresa e do(s) produto(s) e/ou serviço(s) 

que comercializa? Que tipo de percepção eles têm? A empresa passa uma imagem de 

confiança? De pioneirismo? De popular ou elitizada demais? De empresa que tem um 

atendimento sem igual? De empresa que sempre surpreende o cliente? A empresa tem fama 

de careira? De vender produtos e serviços diferenciados? Detalhe. 

 

E) Imagine a seguinte situação: a) o dono da papelaria "Papel Mágico" tinha uma quantidade 

muito grande de canetas especiais em estoque; b) A assistente de RH de uma empresa estava 

organizando um treinamento e verificou que não havia canetas no estoque; c) A secretária da 

empresa sugeriu que a compra fosse feita na papelaria "Papel Mágico", onde o pagamento é 

facilitado; d) A assistente de RH solicitou um orçamento de canetas à papelaria "Papel 

Mágico"; e) o dono da papelaria "Papel Mágico" enviou à assistente de RH o preço de canetas 

simples e o preço das canetas especiais, para a quais prometeu desconto; f) O gerente de RH 
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avaliou as opções e optou pela compra das canetas especiais; g) O dono da empresa aprovou a 

compra; h) O departamento de compras tratou de fechar a compra e providenciar o 

pagamento; i) Os funcionários da empresa que participaram do treinamento usaram as 

canetas. Agora, pense nesta outra situação: a) Uma pessoa que mora sozinha percebe seu 

fogão está com problemas; b). A pessoa entra em contato com o serviço de atendimento ao 

cliente da fábrica do fogão e pede o telefone de contato da assistência técnica mais próxima 

da sua casa; c) A pessoa liga para a assistência técnica, agenda um horário, recebe o técnico 

que vai realizar o reparo no fogão e paga o técnico pelo serviço. d) A pessoa usa o fogão. A 

partir desses exemplos, é possível notar que, dependendo do produto ou serviço que uma 

empresa oferece, há várias, poucas ou somente uma pessoa envolvida no processo de compra. 

Assim, algumas empresas podem perceber que é preciso dar atenção à relação que mantêm 

com uma série de pessoas diferentes (o decisor, o influenciador, o usuário...), e não somente 

com quem habitualmente realiza a compra de seus produtos e/ou serviços. E no caso da sua 

empresa? Em geral, quem identifica a necessidade de comprar um produto e/ou serviço como 

o que a empresa oferece? É a mesma pessoa que busca informações e tira dúvidas a respeito 

do produto e/ou serviço de que se tem necessidade, antes da compra? É a mesma pessoa que 

avalia todos as outras opções de outros produtos e/ou serviços oferecidos pelo mercado para 

satisfazer à mesma necessidade? É a mesma pessoa que toma a decisão final sobre qual, 

dentre todas as opções de produtos e/ou serviços analisados, deve ser comprada? É a mesma 

pessoa que efetua a compra propriamente dita do produto e/ou serviço? É a mesma pessoa que 

paga pelo produto e/ou serviço? É a mesma pessoa que vai fazer uso do que foi adquirido? 

Em algum momento de todo esse processo, alguma outra pessoa pode influenciar na decisão, 

como um especialista no assunto? 

 

F) Muitas empresas pretendem atingir determinado grupo de consumidores, mas acabam 

atendendo outros tipos de clientes, o que atrapalha, de alguma maneira, o negócio. Por 

exemplo, um professor particular de inglês se especializou em ensino para o público infantil, 

mas precisa atender também adultos, já que, como o preço da aula para crianças é alto, ele 

tem poucos alunos nessa faixa etária. Diante disso, responda: a maioria dos seus clientes faz 

parte do seu público-alvo? Em outras palavras, quem compra seu(s) produto(s) e/ou serviço(s) 

é realmente quem você gostaria que os comprasse? Em caso negativo, justifique porque seus 

clientes atuais não são ideais para o seu negócio e descreva as características dos 

consumidores que você gostaria de atingir.  
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O MERCADO E A CONCORRÊNCIA DA EMPRESA 

 

A) Em relação ao seu tamanho, volume de vendas, reputação, qualidade do(s) produto(s) e/ou 

serviço(s), qual a sua representatividade para o mercado? A empresa é um importante 

concorrente no mercado? A empresa é bem pequena em relação aos concorrentes?  

 

B) Assinale a opção ou as opções que se aplicam ao mercado em que a sua empresa atua e à 

sua concorrência: 

(   ) Os concorrentes são numerosos e, de maneira geral, bem equilibrados entre si. 

(   ) O mercado está saturado. 

(   ) É muito fácil entrar no segmento, por isso novos concorrentes surgem no mercado com 

frequência. 

(   ) Neste mercado, os custos fixos ou de estoques são elevados. 

(   ) Há pouca diferenciação entre os produtos e/ou serviços oferecidos pelos diversos 

concorrentes e inclusive pela minha empresa. 

 

C) Quais são as principais dificuldades do seu negócio? Tenha em mente dificuldades 

próprias do negócio e dificuldades impostas pelo mercado, pela economia, pela legislação, 

pela concorrência... 

 

D) Existe algum produto e/ou serviço que, mesmo não sendo idêntico ao(s) que a empresa 

oferece, possa de alguma maneira substituí-lo(s)? Quer dizer, existe(m) outro(s) produto(s) 

e/ou serviço(s) que possa(m) suprir as mesmas necessidades do seu consumidor, a ponto de 

fazer o consumidor optar por comprá-lo(s) em detrimento do(s) seu(s)? Ex: Roupas vendidas 

em brechós podem substituir roupas feitas sob medida. 

 

E) Descreva seus principais concorrentes. Não é necessário citar nomes, caso sejam muitos ou 

desconhecidos, neste caso, cite apenas as categorias como lojas de material de construção ou 

salões de beleza. 

 

F) Como é relação entre a sua empresa e os seus concorrentes? São parceiros? Trocam 

experiências e discutem soluções para os problemas comuns? Não se relacionam? 
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G) Quais são os principais diferenciais do(s) produto(s) e/ou serviço(s) da empresa em relação 

ao(s) dos concorrentes? 

 

H) Em relação ao preço, seu(s) produto(s) e/ou serviço(s): 

(   ) São similares aos da concorrência 

(   ) São menores que os da concorrência 

(   ) São maiores que os da concorrência 

 

I) Descreva seus principais fornecedores. Não é necessário citar nomes caso sejam muitos ou 

desconhecidos, neste caso, cite apenas as categorias (ex. agricultores, indústria de produtos de 

limpeza). 

 

J) Assinale a opção ou as opções que descrevem as características dos fornecedores da 

empresa: 

(   ) Existem em número limitado, portanto preciso manter bom relacionamento com eles 

sempre. 

(   ) Não é difícil um fornecedor passar a comercializar seu próprio produto diretamente para o 

consumidor, portanto preciso garantir a qualidade ou o diferencial do que eu vendo, para 

manter minha posição no mercado. 

(   ) Meu volume de compras não é expressivo para os meus fornecedores, o que significa que 

eu não sou muito importante para o fornecedor, e por isso eu não recebo dele atenção 

especial. 

(   ) O que meus fornecedores atuais me vendem é imprescindível para o bom andamento do 

meu negócio, e por isso eu estou “na mão” deles. 

(   ) Caso eu não possa mais comprar de um dos meus fornecedores atuais, será muito difícil 

encontrar um outro fornecedor que me venda a mesma mercadoria ou me preste o mesmo 

serviço. 

 

L) Como é relação entre a empresa e os seus fornecedores? São parceiros? Trocam 

experiências e discutem soluções para os problemas comuns? Relacionam-se o estritamente 

necessário? 

 

 

 



 

 

196 

A COMUNICAÇÃO DA EMPRESA 

 

A) Especificamente sobre a comunicação da empresa na internet, informe, caso se aplique, o 

endereço/ página do seu negócio nas seguintes mídias e redes sociais digitais: 

Site __________________________________________________________________ 

Blog _________________________________________________________________ 

Facebook ______________________________________________________________ 

Twitter _______________________________________________________________ 

Youtube ______________________________________________________________ 

Instagram _____________________________________________________________ 

Pinterest ______________________________________________________________ 

Google + ______________________________________________________________ 

My Space _____________________________________________________________ 

Foursquare ____________________________________________________________ 

Outros (especificar) _____________________________________________________ 

 

B) Além dos meios citados na pergunta anterior, como divulga seu negócio, seu(s) produto(s) 

e/ou serviço(s)? Propaganda? Distribuição de panfletos? Mala direta? E-mails? Boletins 

informativos? Descreva. 

 

C) Na empresa, quem é o responsável pelas ações de divulgação e comunicação? 

 

D) Assinale a opção ou as opções que melhor descrevem o tipo de divulgação do seu negócio, 

do(s) seu(s) produto(s) e/ou serviço(s): 

(   ) A divulgação tem um caráter bem informativo, apresenta o negócio (descritivo da 

empresa, contato), o(s) produto(s) e/ou serviço(s), os preços e as formas de pagamento. 

(   ) A divulgação é bastante persuasiva, realmente ajuda a atrair clientes e a convencê-los a 

comprar, mesmo que eles estejam habituados a comprar dos concorrentes. 

(   ) Como o negócio, o(s) produto(s) e/ou serviço(s) já são conhecidos no mercado, a 

divulgação é feita mais para lembrar os clientes que o negócio, o(s) produto(s) e/ou serviço(s) 

existem. 
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E) Está satisfeito com o retorno que as ações de divulgação têm dado para o negócio? Como 

acha que poderia melhorar a divulgação de seu negócio, seu(s) produto(s) e/ou serviço(s)? 

Quais as limitações para fazê-lo? 

 

F) Como, com que argumentos, você convenceria alguém a comprar o(s) seu(s) produto(s) 

e/ou serviço(s)? Por que uma pessoa deve comprar o(s) seu(s) produto(s) e/ou serviço(s) e não 

os oferecidos pelos concorrentes? 

 

G) A empresa costuma fazer algum tipo de promoção, sorteio ou concurso? Qual? Com que 

frequência? Com algum parceiro? 

 

 

SOBRE A COMUNICAÇÃO DA EMPRESA NA INTERNET 

 Para cada um dos canais, ferramentas, plataformas ou redes sociais dos quais a 

empresa participa ou se utiliza, citados anteriormente (a saber, site, blog, Facebook, Twitter, 

Youtube, Instagram, Pinterest, Googlo+, MySpace, Foursuquare e/ou outros), responda, caso 

se aplique: 

 

A) Qual a plataforma utilizada para a criação do site e/ou do blog? Wordpress? Wix? 

Blogger? Outra? 

 

B) Qual o conteúdo do site, blog, página ou perfil? Que tipo de informações divulga? 

 

C) Quais as fontes do conteúdo do site, blog, página ou perfil? Todo o conteúdo divulgado é 

próprio, produzido pela empresa, ou a empresa utiliza/ divulga, de alguma maneira, conteúdo 

de terceiros? 

 

D) Além de texto, utiliza algum recurso audiovisual nas publicações do site, blog, página ou 

perfil, como fotos e vídeos? 

 

E) Há quanto tempo o site, blog, página ou perfil existe? Desde que foi criado, já houve 

alguma atualização de forma ou estrutura, como mudança de layout do site, mudança de 

plataforma ou outra?  
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F) Qual a frequência de atualização do conteúdo ou de publicação de conteúdo novo no site, 

blog, página ou perfil? 

 

G) Qual a média de visitas mensais ao site, blog, página ou perfil? 

 

H) Atualmente, quantos seguidores, curtidas ou assinantes tem o site, blog, página ou perfil? 

Em média, quantos novos seguidores, curtidas ou assinantes o site, blog, página ou perfil 

ganha por mês? 

 

I) Quem visita o site, blog, página ou perfil pode interagir, de alguma maneira, com a 

empresa? É possível, por exemplo, participar de fóruns de discussão, solicitar orçamento, 

deixar comentários, responder a pesquisas ou solicitar o recebimento de notícias/ boletins? 

Comentários deixados no blog são moderados ou a postagem é livre? 

 

J) Em relação ao número de seguidores, curtidas ou assinantes do site, blog, página ou perfil, 

você diria que suas postagens são muito ou pouco comentadas, compartilhadas, "retwittadas" 

e/ou incluídas em playlists? 

 

L) Você saberia dizer qual foi a sua postagem de maior sucesso? A que você credita tamanho 

sucesso? 

 

M) O processo de administração dos contatos, respostas, solicitações e comentários que 

chegam à empresa a partir do site, blog, página ou perfil é feito com que periodicidade? Você 

considera o prazo de retorno ao internauta, quando necessário, adequado? 

 

N) A empresa tem o hábito de fazer algum tipo de monitoramento (estatístico ou não) do site, 

blog, página ou perfil?  

 

O) Quem, na empresa, monitora o site, blog, página ou perfil e administra o conteúdo, as 

atualizações, os contatos, as respostas, as solicitações e os comentários que chegam à empresa 

a partir da internet? 

 

P) O que mais te agrada e desagrada mo site, blog, página ou perfil da empresa? 
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Q) É possível dizer o que mais agrada e desagrada aos que visitam o site, blog, página ou 

perfil da empresa? 

 

R) De modo geral, como acha que poderia melhorar o site, blog, página ou perfil da empresa, 

ou ainda, como acha que poderia melhorar o processo de administração/ gerenciamento do 

site, blog, página ou perfil? Quais as limitações para fazê-lo? 

 

 

FASE II - ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO ON-LINE 

 Para que os pequenos negócios consigam estabelecer-se no mercado e crescer em um 

ambiente de competição acirrada, é imprescindível que tenham definido estratégias para sua 

atuação, identificado pontos fortes que os distingam dos concorrentes e consolidado uma 

posição diferenciada na percepção dos consumidores. Partindo-se do princípio que a imagem 

favorável que os consumidores têm a respeito de um negócio é formada a partir de 

associações que estabelecem com seus produtos, serviços e marca, é necessário fortalecer 

essas associações, tornando-as cada vez mais positivas, e um dos mecanismos mais eficientes 

para isso é a comunicação.  

 Comunicar-se constantemente com clientes e público-alvo, por exemplo, é essencial 

para estimular, nesse grupo de pessoas, um sentimento benéfico em relação a uma marca, com 

o objetivo de encorajá-lo a escolher o que você tem a oferecer em relação ao que vende a sua 

concorrência. Comunicar-se com fornecedores, por outro lado, ajuda a estreitar laços e a 

fortalecer a parceria. 

 Por uma série de motivos e/ou dificuldades, que provavelmente você conhece muito 

bem, o contexto dos pequenos negócios acaba por favorecer uma comunicação mais informal, 

entretanto, para que a comunicação possa contribuir estrategicamente para o desempenho do 

seu negócio, se faz necessário estruturar um pouco este processo, estabelecendo ferramentas 

adequadas, mensagens coerentes com o negócio, periodicidade e linguagem padronizada. 

 Considerando que a estrutura e o capital dos pequenos negócios são limitados, para 

cumprir tal propósito, sugere-se a utilização da comunicação por meio de mídias e redes 

sociais digitais (via internet, por meio de computadores e smartphones), em virtude de 

aspectos muito próprios dessas ferramentas como o baixo custo, a agilidade, as diversas 

formas de mensuração de resultados, a distribuição de informações sem limitação de tempo 

ou espaço, o crescente aumento do número de usuários, a capacidade de alcançar e impactar 
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um número considerável de pessoas, a redução dos limites geográficos, e a possibilidade de 

coletar informações relevantes acerca do público-alvo. 

 Além disso, é bastante provável que você saiba, até mesmo por experiência própria, 

que as decisões de compra têm se tornado cada vez mais influenciadas pelo que se diz nas 

mídias e redes sociais digitais, o que significa que, além de serem importantes para a 

definição da compra propriamente dita, as redes sociais também são excelente ferramenta de 

promoção e divulgação de produtos e serviços, além de, obviamente, serem atualmente um 

importante canal de relacionamento com clientes.  

 Resumidamente, a internet é feita de pessoas que consomem, compartilham e 

produzem uma infinidade em termos de conteúdo: imagens, textos, vídeos, sons, histórias, 

frases, conversas, fotos, tweets, posts. Agora, pare um minuto, pense no conteúdo que 

atualmente é postado no perfil da sua empresa no Facebook ou em alguma outra rede social e 

responda sinceramente: o conteúdo está de acordo com a imagem que você quer que os 

consumidores e o mercado tenham do negócio, de seus produtos e serviços? O conteúdo 

cumpre as funções de incentivo à venda, divulgação e relacionamento com clientes? 

 Pensar em uma boa estratégia de conteúdo nas mídias e redes sociais digitais exige 

esforço, tempo, planejamento, curiosidade, criatividade, dedicação, e muito trabalho, assim 

como força a empresa a examinar os reais motivos que justificam publicar algum conteúdo na 

internet. Lembrando que a percepção do público sobre uma marca será construída com base 

no conteúdo e na maneira como esse conteúdo é comunicado, é preciso planejar o modo como 

a empresa pode se posicionar e gerar novos negócios por meio do relacionamento criado nas 

mídias e redes sociais digitais, para não incorrer no erro de subaproveitar o poder dessas redes 

sociais. Saiba que a maioria das empresas que não conseguem tirar proveito de ações em 

redes sociais, geralmente, tem  em comum o fato de: não compreender como a relação entre 

cliente e marca mudou e como funciona atualmente; subestimar ou superestimar o poder e o 

alcance das mídias e redes sociais digitais; não planejar ações adequadas para o ambiente 

virtual; não produzir conteúdo relevante; não monitorar as conversas sobre a marca; não se 

preocupar com a opinião dos internautas; ou não possuir metas e objetivos definidos. 

 Para decidir em quais mídias e redes sociais digitais atuar, é preciso, antes de mais 

nada, compreender que não necessariamente todo negócio precisa atuar em diversas redes 

sociais. Depois de ter respondido às perguntas da "Fase I - Diagnóstico do Negócio", em que 

descreveu em detalhes seu negócio, seus produtos e/ou serviços, seus consumidores, seu 

mercado, sua concorrência, seus fornecedores e sua comunicação, e agora que conhece as 

principais características das redes/mídias mais populares, descritas no documento 
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"Características Gerais das Diversas Mídias e redes sociais digitais", é hora de definir, a partir 

de uma análise estratégica, quais são mais adequadas para a visibilidade da sua marca, 

considerando, para isso, alguns aspectos fundamentais como: Quais são os objetivos que se 

espera alcançar com a atuação da empresa nas redes sociais? Aumentar a receita? Fidelizar 

clientes? Alavancar a marca? Melhorar a comunicação com os clientes? Em que mídias e 

redes sociais digitais estão os consumidores atuais e potenciais da empresa? O que os 

consumidores da empresa têm interesse em saber e o que, a esse respeito, a empresa tem a 

dizer? Como será possível interagir com o público-alvo a partir das redes socais? Qual é o 

posicionamento de imagem da marca? A comunicação nas redes sociais deve reforçar ou 

modificar essa imagem? O responsável pela criação e conteúdo que será divulgado dispõe de 

quanto tempo (diário ou semanal) para a gestão das mídias e redes sociais digitais da 

empresa? 

 A partir de agora, então, responda às questões que se seguem, lembrando sempre que 

as mídias e redes sociais digitais são ferramentas que devem ser usadas para alcançar os 

objetivos do negócio, e que, portanto, a definição de atuação em redes sociais deve ser tomada 

em função dos objetivos e não em função do gosto pessoal do empresário ou do quanto uma 

rede é conhecida.  

 

 

DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS E REDES SOCIAIS 

DIGITAIS 

 De uma maneira geral, a comunicação está relacionada a conscientizar, chamar a 

atenção, despertar interesse, levar a uma ação, incentivar uma decisão, gerar conhecimento, 

expectativa, desejo, empatia, satisfação, interação, disseminação, fidelidade, preferência...  

 Para traçar objetivos de comunicação, é preciso entender que a comunicação é um 

meio de levar um grupo específico de pessoas (o público-alvo ou os fornecedores da empresa, 

por exemplo) a pensar de determinada maneira, sentir determinadas coisas ou tomar 

determinadas atitudes. Assim, a comunicação da sua empresa pode ter o objetivo de levar seu 

público-alvo a: acreditar que sua loja on-line é um local seguro para fazer compras, colecionar 

cupons e enviá-los para participar do sorteio de prêmios, acompanhar a moda usando os 

produtos que você vende, aproveitar já suas ofertas imperdíveis por tempo limitado, incluir 

sua marca em suas listas de compras de supermercado, sentir-se com estilo e personalidade ao 

usar modelos exclusivos ou conhecer as vantagens de pagar um pouco mais por muito mais 

qualidade. 
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A) Considerando que o objetivo final de qualquer empresa é realizar vendas e obter lucro e 

que a comunicação colabora para que a empresa consiga atingir tal objetivo, liste quais são os 

objetivos de comunicação da sua empresa (tenha em mente que os objetivos de comunicação 

da sua empresa devem estar em sintonia com os objetivos do seu negócio), respondendo às 

perguntas: o que você quer que as pessoas pensem a respeito da sua empresa? O que você 

quer que as pessoas pensem, sintam ou façam após receber sua mensagem? Se possível, 

inclua na descrição de cada objetivo o prazo para que se realizem e como verificar se foram 

atingidos. Atenção! Há restrições legais para a realização de sorteios, promoções e concursos 

culturais nas redes sociais, portanto, se você estava pensando nisso como parte de um dos seus 

objetivos, procure se informar! Saiba mais em: <goo.gl/z38t46> e <goo.gl/vQwID7>. 

 

B) Com base nos objetivos identificados na questão anterior, liste quais são os objetivos que a 

empresa espera alcançar especificamente com a atuação nas mídias e redes sociais digitais 

(tente ser bastante realista, traçando objetivos possíveis de serem alcançados, tendo em vista o 

volume de trabalho necessário, a disponibilidade de tempo da pessoa responsável pelas ações 

de comunicação, o tamanho do seu mercado, a atuação dos seus concorrentes, etc.), 

determinando, se possível, o prazo para que se realizem e o modo como verificar se foram 

atingidos. Tenha em mente que, em relação à comunicação nas mídias e redes sociais digitais 

especificamente, os objetivos, em geral, estão relacionados à divulgação da marca, ao 

aumento do tráfego para o site, ao incremento da base de fãs e/ou seguidores, ao engajamento 

(comentários e compartilhamentos) dos fãs e/ou seguidores e ao crescimento do volume de 

vendas por meio do site, por exemplo.  

 

 

ANÁLISE DO PÚBLICO-ALVO DA COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS E REDES SOCIAIS 

DIGITAIS 

 Uma maneira simples de definir o público-alvo de uma empresa nas redes sociais é 

responder às perguntas: quem são as pessoas que se interessariam em acessar as páginas e/ou 

perfis da sua empresa na internet? Em quais situações elas buscariam as páginas e/ou perfis da 

sua empresa na internet e as acessariam? 

 De forma geral, todas essas pessoas poderiam se enquadrar, basicamente, em três tipos 

básicos de público: a) os indivíduos ou público em geral, que representam toda a audiência 

em potencial que sua comunicação pode alcançar, sendo representados por qualquer indivíduo 

http://goo.gl/z38t46
http://goo.gl/vQwID7
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que não seja consumidor da marca, mas que de alguma forma também emita e busca opiniões 

que possam ser de interesse da ou para a empresa; b) os consumidores, representados por 

pessoas que são, atualmente, clientes da empresa e que podem ou não expressar seus hábitos 

de compra e consumo por meio das redes sociais; c) os influenciadores, representados por 

indivíduos que, por algum motivo, exercem influência no seu mercado e/ou no seu público, a 

partir do grande alcance ou do alto impacto (maior do que a média) de suas opiniões em um 

mercado específico, como autoridades, especialistas, formadores de opinião, pessoas muito 

mencionadas como fonte de informação, indivíduos com ideias muito disseminadas, 

representantes de determinadas causas e categorias, blogueiros e perfis com grande audiência 

ou volume de seguidores. 

 

A) Retorne ao documento "Fase I - Diagnóstico do Negócio" e reveja suas respostas às 

perguntas A, E e F, que abordam os consumidores atuais da sua empresa, as outras pessoas, 

além dos seus clientes, com as quais a empresa manter uma relação (se comunicar) e o 

público-alvo da empresa. Agora, com base nas informações acima, descreva quem é o 

público-alvo da empresa nas mídias e redes sociais digitais, ou seja, com quem a empresa 

deve se comunicar a partir das nas mídias e redes sociais digitais. Lembre-se que é possível 

que nem todos esses indivíduos participem das mídias e redes sociais digitais (se a sua 

empresa é uma pequena fábrica de fraldas, por exemplo, que há sentido em comunicar-se com 

os usuários do produto que a empresa vende, mas que é imprescindível comunicar-se com as 

mães e o comércio especializado) e, se possível, indique seus interesses e características 

básicas como faixa etária, sexo, ocupação, condições econômicas/ classe social, localização 

geográfica, estilo de vida, personalidade, família, papéis/ posições sociais que ocupam e 

grupos que têm como referência. 

 

B) Descreva quem são os influenciadores com quem você gostaria de se comunicar, se 

possível seus interesses e características básicas.  

 

 

AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS CONCORRENTES EM MÍDIAS E REDES SOCIAIS 

DIGITAIS 

 Estudar os concorrentes da sua empresa pode ser uma excelente fonte de ideias e 

inspiração para o seu próprio negócio. Entender como seus concorrentes se posicionam no 

mercado, que eventuais erros cometem, que grandes sacadas tiveram, que postura ou ações 



 

 

204 

comumente praticadas você não quer repetir no seu negócio, que tipo de relação têm com o 

público e como atuam nas redes sociais são uma maneira de estar mais preparado para a 

competição, uma possibilidade de autoanálise e uma bem-sucedida técnica para aprender com 

as experiências alheias e desenvolver mecanismos para se destacar. 

 

A) Faça uma pesquisa em um site de busca e nas principais redes sociais, buscando pelos 

principais concorrentes da empresa e responda: em que mídias e redes sociais digitais eles 

atuam? 

 

B) Em termos de conteúdo, que assuntos os concorrentes da empresa abordam nas mídias e 

redes sociais digitais que atuam? Que tipo de informações divulgam? Que fontes de conteúdo 

utilizam? O conteúdo divulgado por seus concorrentes nas mídias e redes sociais digitais diz 

respeito somente às próprias empresas, seus produtos e serviços ou os concorrentes utilizam/ 

divulgam, de alguma maneira, conteúdo de outras fontes e informações que não têm ligação 

direta com seus respectivos negócios? 

 

C) Além de texto, os concorrentes da empresa utilizam recursos visuais nas publicações, 

como fotos e vídeos? 

 

D) É possível dizer qual a frequência média de atualização do conteúdo das páginas e/ou 

perfis dos concorrentes da empresa? 

 

E) Quem visita as páginas e/ou perfis dos seus concorrentes, encontra alguma possibilidade de 

interação? Os internautas podem, por exemplo, participar de fóruns de discussão, solicitar 

orçamento, deixar comentários, responder a pesquisas ou solicitar o recebimento de notícias/ 

boletins? 

 

F) É possível notar se os concorrentes da empresa têm o hábito de responder a solicitações de 

contato, perguntas e comentários em geral? É possível identificar o prazo de retorno ao 

internauta? 

 

G) Qual a sua impressão geral a respeito da atuação dos seus concorrentes nas mídias e redes 

sociais digitais? O que mais te agrada e desagrada? 
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H) Em termos de quantidade de seguidores e/ou fãs, como estão os perfis e páginas dos 

concorrentes em relação aos perfis e páginas da sua empresa? 

 

 

SELEÇÃO DAS MÍDIAS E REDES SOCIAIS DIGITAIS NAS QUAIS ATUAR 

 Pare por um minuto e pense: em que mídias e redes sociais digitais seu público-alvo 

está? Pronto, você deve estar pensando, agora é só começar a atuar nesses mesmos meios para 

passar a interagir com todos os que me interessam. Será? Não se esqueça de que existem 

inúmeras mídias e redes sociais digitais e que, provavelmente, seu público pode estar disperso 

entre elas (ou pode estar em todas elas), o que significa que se for seguir esta regra simples, 

você vai precisar manter uma página/ perfil em tantas mídias e redes sociais digitais quantas 

você descobrir que existem, o que pode se tornar um problema muito maior do que você está 

preparado e disposto a assumir. 

 Este é o momento em que você deve pensar nas perguntas que respondeu 

anteriormente, na "Fase I - Diagnóstico do Negócio", sobre quem, na empresa, monitora as 

mídias e redes sociais digitais e administra o conteúdo, as atualizações, os contatos, as 

respostas, as solicitações e os comentários, assim como deve pensar seriamente na 

disponibilidade de tempo desta pessoa. Tente imaginar quanto tempo é necessário para a 

pesquisa de temas e fontes, a criação do texto de cada publicação e a produção de algum tipo 

de recurso visual (fotografia, arte gráfica, vídeo). Agora, multiplique esse tempo pela 

periodicidade de publicação que você julga adequada para cada uma das mídias e redes 

sociais digitais, lembrando que duas das principais características de todas as redes sociais são 

o dinamismo e a rapidez. E então? Você continua achando viável atuar em todas as mídias e 

redes sociais digitais nas quais o seu público está? 

 A sugestão, neste momento, é que você identifique duas ou três redes sociais em que 

seu público já está, ou seja, as que são essenciais para que você consiga se aproximar do seu 

público, e desenvolva, inicialmente, uma atuação forte e focada nestes primeiros meios 

escolhidos, para que seu discurso se consolide. Na medida em que você começar a fazer parte 

do dia a dia do público, seu conteúdo começará a ser percebido como relevante, o que, 

fatalmente, tornará sua empresa uma fonte importante. Se não souber ao certo em que mídias 

e redes sociais digitais seu público está, tente fazer uma pesquisa com palavras-chave em sites 

de busca. Dessa forma você poderá identificar onde acontecem discussões relacionadas ao 

ramo de atuação da empresa, que provavelmente será onde o seu público se concentra. A 

partir de então, analise os perfis que se relacionam com as referidas páginas para encontrar os 
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principais influenciadores, com os quais a empresa deve estabelecer algum tipo de 

relacionamento. 

 É imprescindível que você conheça bem as mídias e redes sociais digitais em que 

pretende atuar, assim como a forma correta de se comunicar por meio delas, para evitar as 

consequências do conhecimento limitado dos recursos e facilidades que cada um desses meios 

oferece e para compreender exatamente o que é necessário para ser bem sucedido em cada 

uma deles.  

 No documento "Características Gerais das Diversas Mídias e Redes Sociais Digitais" 

você encontrará um breve relato sobre algumas das principais redes sociais da atualidade, que 

servirá para consulta durante o preenchimento das perguntas que se seguem. 

 

A) Considere as mídias e redes sociais digitais nas quais a empresa já atua e, após a leitura do 

documento "Características Gerais das Diversas Mídias e Redes Sociais Digitais", responda: 

em que mídias e redes sociais digitais a empresa deve continuar atuando? Por quê? 

 

B) Em que mídias e redes sociais digitais a empresa deve deixar de atuar? Por quê? 

 

C) Em que mídias e redes sociais digitais a empresa ainda não atua mas deve passar a atuar? 

Por quê? 

 

 

DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO DE CONTEÚDO PARA COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS 

E REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 Estima-se que a cada minuto, quase 700.000 novas buscas são realizadas no Google; 

mais de 300 novas contas e 98.000 tweets são criados no Twitter; 695.000 atualizações de 

status, quase 80.000 postagens e mais de 500.000 comentários são publicados no Facebook; 

100 novos usuários cadastram-se no LinkedIn; e 600 vídeos são enviados para o YouTube 

(fonte: <goo.gl/aoTUj7>). Isso significa que diariamente todos nós somos inundados por uma 

verdadeira avalanche de informações, criadas e compartilhadas por pessoas e para pessoas 

que, a cada dia, têm menos tempo e mais dificuldade em gerenciar esse enorme fluxo de 

estímulos. 

 Pode parecer desanimador para quem está pensando como posicionar seu pequeno 

negócio na imensidão das mídias e redes sociais digitais, mas a boa notícia é que esta é 

http://goo.gl/aoTUj7
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exatamente a sua grande oportunidade de agregar valor e relevância ao conteúdo que o seu 

público procura. 

 Estrategistas de conteúdo on-line indicam que, do total de toda informação que uma 

empresa posta nas mídias e redes sociais digitais, somente 20% deve ser diretamente 

relacionada ao próprio negócio, aos produtos que vende e/ou aos serviços, e todo o restante 

deve ser sobre assuntos que, de alguma maneira, estejam relacionados ao estilo de vida e 

interesses do público-alvo e aos benefícios diretos e indiretos dos produtos e serviços da 

empresa. Em outras palavras, a intenção é criar todo um universo de conteúdo do qual a 

empresa, seus produtos e serviços participem, não como protagonistas, personagens únicos e 

principais, mas sim como coadjuvantes, como elementos que, juntamente com outros muitos, 

constroem o cenário de um determinado tema. 

 Você mesmo pode fazer uma experiência para comprovar como esta orientação é 

válida. Pense em algumas das páginas e perfis institucionais que segue nas mídias e redes 

sociais digitais e tente se lembrar do que o motivou a segui-los. Agora, faça um esforço para 

recordar por que já deixou de seguir outras tantas páginas e perfis. É bastante provável que 

você chegue à conclusão que as páginas que ainda lhe interessam são as que não falam 

exclusivamente sobre produtos e serviços de uma empresa, mas, ao contrário, são as que 

abordam diferentes temas acerca de um mesmo assunto, como a página de uma imobiliária em 

que é possível encontrar, além de imóveis disponíveis para locação e venda, sugestões de 

decoração, dicas de arquitetos e notícias sobre urbanismo relacionadas à cidade em que a 

imobiliária está sediada. Ou ainda, como a página de uma marca de roupas em que são 

publicadas as peças que acabaram de chegar nas lojas, imagens diversas que traduzem o 

espírito da marca e o estilo dos consumidores, sugestões de combinação, notícias sobre 

tendências no mundo da moda, fotos de clientes usando produtos da marca e links para 

arquivos de áudio com a trilha sonora das lojas. 

 E então? Já está convencido de que fazer com que as páginas e perfis da sua empresa 

sejam uma fonte importante de informações sobre alguma coisa que tenha relação direta com 

o seu mercado aumenta, e muito, suas chances de sucesso? Ainda tem dúvidas de que oferecer 

informação relevante para aqueles que têm interesse no seu conteúdo é gerar oportunidades de 

diálogo com seu público? 

 Lembre-se: você só conseguirá adesão e engajamento de quem lhe interessa quando 

fizer por onde para merecer atenção! Por isso é tão importante que as páginas e perfis da sua 

empresa nas mídias e redes sociais digitais tornem-se, para os interessados em um 

determinado tema, referência no assunto que buscam. Na medida em que você for fazendo das 
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páginas da sua empresa uma espécie de repositório de conhecimento especializado, você vai 

conseguir fazer com que seus perfis ganhem credibilidade, e tornem-se aquele "local" em que 

é possível encontrar tudo o que se precisa saber sobre determinado assunto. 

 Para os leitores, a maior vantagem de seguir e curtir uma página que oferece conteúdo 

diferenciado é poder acessar, em um único canal, toda a informação relevante a respeito de 

um determinado tema. Para a empresa, trata-se de posicionar-se como marca que agrega 

valor, de chamar a atenção, de relacionar-se com seu público e de estabelecer-se como uma 

referência.  

 Para ajudar na tarefa de responder às perguntas que se seguem, saiba que, além do 

conteúdo próprio (conteúdo a respeito da empresa, de seus produtos e serviços) e do conteúdo 

de terceiros (conteúdo produzido por outras fontes), existem ainda infinitas possibilidades em 

termos de conteúdo, que vão desde postagens que têm como objetivo construir confiança e 

educar o público (como as que incluem conselhos e as que apresentam dicas e truques sobre 

como fazer algo), passando por postagens em que a empresa busca consolidar sua posição no 

mercado (como as que incluem comentários da empresa a respeito de algum assunto que está 

sendo em destaque na sociedade e as que mencionam sua empresa em publicações de 

terceiros, como jornais e revistas) até postagens que têm como base o conteúdo gerado pelos 

próprios clientes (como as que incluem opiniões favoráveis de clientes que confiam na 

empresa e estão dispostos a dar testemunhos sobre suas boas experiências com a empresa). 

Você também pode tentar imaginar em que situações o público espera que a empresa se 

manifeste e como pode aproveitar datas comemorativas. Então, pense bem no seu negócio, 

nos objetivos da empresa e use a imaginação! 

 

A) Considerando os objetivos da empresa e a disponibilidade de tempo da pessoa responsável 

pela gestão da presença da empresa nas mídias e redes sociais digitais, defina, de forma 

genérica, todos os assuntos que deverão ser abordados nas páginas e perfis da sua empresa nas 

mídias e redes sociais digitais, levando em consideração que é indicado oferecer a seu 

público-alvo conteúdo que chame a atenção e que seja: relevante aos interesses da empresa, 

útil, facilmente lembrado e/ou interessante o suficiente para ser compartilhado. 

 

B) Para verificar se a proporção de conteúdo próprio, de conteúdo de terceiros e de outros 

conteúdos na atuação da empresa nas mídias e redes sociais digitais não está desequilibrada, 

classifique os assuntos definidos acima em: a) conteúdo diretamente relacionado à empresa; 
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b) conteúdo relacionado ao mercado de atuação da empresa de uma maneira geral; c) 

conteúdo relacionado a um público ou assunto específico. 

 

 

DEFINIÇÃO DE FONTES DE CONTEÚDO PARA COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS E 

REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 Para dar credibilidade às páginas e perfis da empresa nas mídias e redes sociais 

digitais, para não parecer arrogante ou dono da verdade e para atrair público, especialistas 

indicam que, para cada postagem que contenha conteúdo criado pela empresa (conteúdo 

diretamente relacionado à empresa, seus produtos e serviços e conteúdo geral produzido 

internamente, como textos que emitam a opinião da empresa acerca de um assunto que está 

em destaque) o ideal é publicar três postagens que são criadas com base em conteúdo de 

terceiros. 

 Em outras palavras, se uma chef de cozinha publicar em uma rede social uma dica para 

cortar cebolas sem chorar (conteúdo próprio), os assuntos para os próximos três posts da 

página devem ser, por exemplo, a divulgação de uma notícia que saiu nos jornais sobre os 

benefícios dos alimentos orgânicos, a dica de um aplicativo para calcular a quantidade de 

bebida necessária para um evento e o link para um site bacana de receitas (postagens baseadas 

em conteúdo de terceiros). Note que é interessante que, em cada uma dessas postagens, a chef 

inclua um comentário, como forma de incluir seu negócio/ marca na informação.  

 A pessoa responsável pelo gerenciamento do conteúdo das páginas e perfis da empresa 

nas mídias e redes sociais digitais deve trabalhar continuamente, buscando, identificando e 

avaliando o que há de melhor e mais relevante sobre os assuntos definidos como relevantes 

para o universo de conteúdo da empresa, como forma de prestar um serviço extremamente 

valioso para aqueles que procuram informação de qualidade. 

 Além de todos os portais, jornais, revistas, boletins informativos, formadores de 

opinião e especialistas que podem servir de fonte para o conteúdo da empresa, existem 

ferramentas on-line que ajudam tanto na coleta de informações e ideias para a criação de 

conteúdo próprio quanto para a busca de conteúdo de terceiros que abordam temas de 

relevância para negócios dos mais diferentes tipos. No documento "Sugestão de Fontes para 

Conteúdo" estão indicados alguns sites que podem colaborar com a tarefa de encontrar e 

filtrar assuntos que interessem à empresa, reduzindo, assim, o tempo gasto com essa tarefa. 

 



 

 

210 

A) Para encontrar informações que podem se transformar em conteúdo para as páginas e 

perfis da empresa nas mídias e redes sociais digitais, que sites, blogs, portais de notícias, 

jornais e revistas (especializados ou não), boletins informativos, formadores de opinião, 

influenciadores, páginas e perfis a empresa deve seguir? 

 

B) Existe alguém (amigo, fornecedor, parceiro, cliente, professor...) com quem a empresa 

tenha algum tipo de relacionamento e a quem possa recorrer como fonte especializada? Seria 

possível citar essa fonte como referência ao publicar o conteúdo? Utilizar essa fonte como 

uma espécie de consultor sobre o conteúdo? Publicar entrevistas com essa fonte? Criar uma 

coluna periódica com a assinatura desta fonte nas páginas e perfis da empresa? (Ex: Uma 

estilista de vestidos de noiva fez uma parceria com uma terapeuta especializada em stress pré-

nupcial e publica em seu blog, uma vez por semana, um pequeno artigo da colaboradora com 

dicas práticas para manter a calma às vésperas do casamento). 

 

 

DESCRIÇÃO DE EDITORIAIS DE CONTEÚDO PARA COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS E 

REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 Agora que você definiu os temas e assuntos a serem abordados nas páginas e perfis da 

sua empresa nas mídias e redes sociais digitais, assim como as principais fontes para a criação 

do conteúdo que irá consolidar a presença da sua empresa na internet, chegou o momento de 

detalhar como cada assunto será abordado. 

 Para ajudar nessa tarefa, a sugestão é que você use o recurso jornalístico de 

agrupamento de conteúdo em editorias. Pense no jornal que você lê todas as manhãs. Você 

provavelmente já reparou que as matérias publicadas diariamente são separadas por assunto e 

classificadas mais ou menos assim: notícias nacionais, notícias internacionais, cotidiano, 

economia, política, cultura, imóveis, esportes, automóveis... Se quiser saber sobre o resultado 

de uma importante partida de futebol realizada no dia anterior, você nem precisa procurar 

muito, porque já sabe que a notícia estará na editoria de esportes, que é o único lugar, dentre 

todas as seções do jornal, onde uma informação como esta pode ser encontrada.  

 A ideia aqui é usar essa lógica para definir como os assuntos que a sua empresa irá 

abordar nas mídias e redes sociais digitais poderão ser agrupados e como deverão ser escritos 

e apresentados, considerando a linguagem e o tom do texto, o tamanho do texto, a frequência 

de publicação e a necessidade da utilização de recursos audiovisuais para ilustração. 
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. Linguagem e tom do texto: O público está ciente de que as empresas recorrem às mídias e 

redes sociais digitais como estratégia comercial, e por isso, quando curte uma página, espera 

interagir com uma empresa e não conversar com um amigo. Por isso, mesmo que o tom das 

postagens seja menos formal, em virtude da característica do negócio, é importante sempre 

lembrar que, salvo raríssimas exceções, os seguidores não vão ser receptivos a um bom dia 

engraçadinho ou a fotos de gatinhos. Tenha em mente que não necessariamente os seguidores 

são consumidores da empresa, mas que, em muitos casos, têm intenção de tornarem-se 

clientes ou se colocam à disposição para conversar com a empresa e ouvir as histórias que a 

marca tem pra contar, motivo pelo qual você deve aproveitar a oportunidade de comunicação 

para contar algo útil e cativante, de uma maneira tão séria quanto você quer que a imagem da 

empresa seja. Entretanto, como uma rede social tem o intuito de aproximar pessoas, e não 

deve deixá-las acanhadas ou receosas de participar, usar um vocabulário excessivamente 

formal e burocrático também não é o melhor caminho. Uma marca de roupas que tem um 

posicionamento jovem, sem dúvidas pode usar um tom mais descontraído em suas 

mensagens, usar linguagem coloquial e abusar de gírias quando estiver se dirigindo a seus 

consumidores, mas caso esteja se relacionando com fornecedores, precisa preocupar-se em 

adaptar essa linguagem ao público. Assim, um médico pode fazer uso de mais termos técnicos 

quando escreve para outros médicos, mas deve ser bastante claro ao se dirigir a seus 

pacientes. 

 

. Tamanho do texto: O conteúdo criado para redes sociais é destinado a um público amplo e 

genérico, constituído por pessoas com nível de formação e escolaridade diversos, que em 

geral buscam informações rápidas, claras e objetivas, seja porque dispõem de pouco tempo 

para acessar as informações de todos os canais ou fontes que acompanham ou então porque, 

simplesmente, não são atraídas por textos longos. Fora isso, precisamos lembrar que ler na 

tela do computador não é tão confortável quanto ler qualquer coisa no papel. O monitor emite 

luz, não dobra e gera calor, o que faz com que a leitura de textos longos cansem a vista do 

leitor. Entretanto, determinadas situações simplesmente não podem ser expressas em textos 

simples, motivo pelo qual sugere-se que o responsável pelo conteúdo das páginas e redes 

sociais da empresa escolha a melhor ferramenta para cada situação. Postagens com texto 

longo são indicadas para sites e blogs, e em geral lidas parcialmente (ou nem lidas) nas 

demais redes sociais, que inclusive chegam a apresentar limitações técnicas e/ou editorias em 

relação ao número de caracteres dos textos. Assim, a melhor forma de garantir que a 

informação seja perfeitamente compreendida é publicar conteúdos curtos e diretos, e quando 
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for necessário um texto maior, tomar o cuidado de iniciar um comentário nas demais redes 

sociais e convidar o internauta a continuar lendo a respeito em outro canal. Saiba que, para o 

Facebook, postagens com no máximo 250 caracteres recebem 60% mais interações, sendo que 

os 90 primeiros caracteres da postagem são os mais importantes, o que significa que você 

deveria passar sua mensagem, ou pelo menos chamar a atenção num texto com estes 

tamanhos. No caso do Twitter, são aceitos somente 140 caracteres por postagem. Caso seja 

necessário incluir na postagem um link muito longo, utilize os encurtadores de URL, que são 

ferramentas on-line para reduzir o tamanho dos links e, assim, "poupar" caracteres nas suas 

postagens. Saiba mais sobre encurtadores de URL: <goo.gl/Mrn0QY>. 

 

. Frequência de publicação: Uma das grandes dificuldades de quem começa uma ação em 

redes sociais é conseguir manter a regularidade das publicações. Como o público e os 

assuntos de interesse de cada empresa são muito diversos, não há uma regra sobre a 

quantidade de posts diários, semanais ou mensais, mas é fato que, uma vez habituados à 

constância das publicações, os seguidores e fãs interessados em relacionar-se com a empresa 

ficarão esperando pela próxima publicação. Para os blogs, o ideal é publicar um texto por dia, 

sendo duas atualizações por semana o mínimo aceitável para que se crie fidelização. Há blogs 

que publicam novos posts três vezes por semana e isso é suficiente para o público em questão, 

há outros que postam novidades duas vezes por dia, em virtude do tipo de assunto que 

abordam. Para as demais redes sociais, o ideal, para garantir que suas postagens serão 

visíveis, é publicar três vezes ao dia, sendo que uma publicação por dia é o mínimo 

recomendável para manter o tráfego das páginas.  

 

. Utilização de recursos audiovisuais: Os internautas podem ser comparados a scanners à 

procura de informação, uma vez que, em geral, passam os olhos pela maioria do texto em 

busca de algo que lhes atraia. Suas páginas e perfis nas redes sociais têm uma única chance de 

causar uma boa primeira impressão e o conteúdo deve estar bem embalado para que haja a 

decisão de consumi-lo. Uma imagem, um vídeo ou um arquivo de áudio têm o poder de 

capturar a atenção das pessoas, complementar a informação, ilustrar o que está sendo dito, 

facilitar a compreensão, tornar a experiência da leitura muito mais agradável e aumentar 

significativamente o impacto de um texto. Pesquisas mostram que postagens com imagens 

relevantes têm 94% mais visualizações, em média, do que conteúdos que não possuem 

imagens e que postagens com fotos e vídeos têm uma taxa de engajamento 150% maior do 

que em qualquer outro tipo de conteúdo (fonte: <goo.gl/Oi1iYQ>). Mas atenção! Arquivos 

http://goo.gl/Mrn0QY
http://goo.gl/Oi1iYQ


 

 

213 

audiovisuais são protegidos por leis e direitos e usá-los sem a permissão é crime. Portanto, 

caso utilize fotos, imagens, gráficos, vídeos ou arquivos de áudio que não são de propriedade 

da empresa para ilustrar e complementar seus posts, é necessário dar o devido crédito ao 

autor. Uma opção, no caso das imagens, que são os recursos audiovisuais mais comumente 

utilizados, é buscar imagens que tenham licença liberada. Saiba mais sobre direitos autorais 

de imagens e onde encontrar imagens com licença liberada em <goo.gl/3ocFvr>. 

 Antes de responder às perguntas que se seguem, consulte o documento "Maria 

Lembrancinha - Conteúdo para Comunicação em Mídias e Redes Sociais Digitais" para 

conhecer como um pequeno negócio como o seu delimitou seu universo de conteúdo para 

atuação nas mídias e redes sociais digitais e, assim, se inspirar. 

 

A) Liste todas as editorias de conteúdo que serão utilizadas para a comunicação da empresa 

nas mídias e redes sociais digitais (excluindo-se o site da empresa), descrevendo do que 

devem tratar, qual a linguagem, tom e tamanho do texto, qual a frequência de publicação e 

que recursos audiovisuais devem ser utilizados. 

 

B) As editorias serão exatamente iguais em todas as mídias e redes sociais digitais (excluindo-

se o site da empresa)? Em caso negativo, descreva as adaptações necessárias. 

 

 

DETERMINAÇÃO DE ROTINA OPERACIONAL PARA COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS 

E REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 O momento agora é de estruturar, em uma tabela ou planilha simples, um calendário 

de publicações semanais, com vistas a organizar a atividade de atuação em mídias e redes 

sociais digitais e criar uma rotina operacional de postagem de conteúdo, mostrando tudo que 

precisa ser feito e quando precisa ser feito. Assim, a pessoa responsável pelo gerenciamento 

das redes sociais poderá organizar-se para as tarefas, realizar o agendamento automático do 

que é possível ser programado, cumprir o cronograma semanal de postagens e, eventualmente, 

delegar algumas funções relativas ao trabalho com as redes sociais quando necessário. 

 Para que a empresa não corra o risco de deixar que, ao longo da semana, a correria do 

dia a dia atrapalhe o trabalho de postagem nas mídias e redes sociais digitais, um método 

interessante é determinar um dia e horário fixo na semana para a atividade de pesquisa de 

conteúdo e decisão sobre o que publicar ao longo da semana, situação em que se deve 

preencher o calendário de publicações semanais e realizar o agendamento automático de 

http://goo.gl/3ocFvr
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postagens nas redes sociais que assim o permitem. Em outras palavras, será possível deixar o 

trabalho de postagens de toda a semana pronto, visto que o agendamento automático de 

postagens é um serviço que permite ao usuário redigir uma postagem por completo, 

incluindo-se recursos audiovisuais, com antecedência, e neste mesmo momento, programar a 

data de publicação da postagem, ou seja, a data em que a postagem estará visível para todos. 

 No documento "Características Gerais das Diversas Mídias e Redes Sociais Digitais" 

existem indicações de onde encontrar informações sobre o agendamento automático de 

postagens realizado diretamente nas respectivas mídias e redes sociais digitais. Outra opção é 

usar ferramentas de gerenciamento que permitem ao usuário programar, usando um mesmo 

serviço, postagens em diferentes mídias e redes sociais digitais, como: o HootSuite 

(<https://hootsuite.com>), que funciona como um painel de gerenciamento de múltiplos perfis 

onde é possível vincular contas do Twitter, do Facebook, do Google+, do LinkedIn, do 

Instagram, do Foursquare, do Wordpress, do You Tube, do Blogger e outros. Saiba mais sobre 

ferramentas para agendamento automático de postagens em <goo.gl/Rsg42s >.  

 

Data Rede Social Editoria Texto Imagem Fonte 

      

      

      

      

 

 

CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS DIVERSAS MÍDIAS E REDES SOCIAIS DIGITAIS - 

DOCUMENTO DE APOIO 

 Resumidamente falando, redes sociais são formas de estabelecer relacionamento entre 

os seres humanos, seja entre indivíduos ou agrupamentos de interesses mútuos, e existem há 

milhares de anos, desde a primeira vez em que nossos ancestrais se reuniram em torno de uma 

fogueira para discutir assuntos relativos à caça ou à colheita. 

 Em termos gerais, as redes sociais são responsáveis pelo compartilhamento de ideias e 

conteúdos entre pessoas que possuem interesses e objetivos em comum, e podem ser 

viabilizadas de diversas maneiras, a partir de diversos meios, como a internet, facilitou 

imensamente a aproximação entre as pessoas e possibilitou, portanto, o surgimento dos 

conceitos de mídias e redes sociais digitais, que por sua vez, favoreceram o estabelecimento 

http://goo.gl/Rsg42s
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da comunicação de um para muitos - a comunicação em rede -, que permite e encoraja a 

participação de todos os agentes envolvidos no processo.  

 Sob o ponto de vista teórico, a diferença conceitual entre os termos "mídias sociais" e 

"redes sociais" é complexa e controversa. Assim para efeitos de cumprir a tarefa de 

simplificação a que este trabalho se propõe, é suficiente que os proprietários dos pequenos 

negócios que se propuseram a usar a ferramenta que está sendo proposta compreendam, 

simplesmente, que as mídias e redes sociais digitais são meios, veículos, ambientes e/ou 

ferramentas utilizadas pelas pessoas por meio da internet, com fins de compartilhamento de 

conteúdos (opiniões, ideias, experiências e interesses), interação entre usuários e 

relacionamento entre pessoas, grupos e empresas. 

 O mais significante, no momento, é preocupar-se com a relevância dos dados que 

seguem, para a compreensão da importância da comunicação via internet no contexto social 

atual (fontes: <goo.gl/dIkO1h>; <goo.gl/nzhxBI>; <goo.gl/gVqzQ2>; <goo.gl/o5cRNg>): 

. A comunicação em rede destrói a afirmação de que 1 pessoa é capaz de repassar uma 

mensagem para outras 3 pessoas. O compartilhamento em rede potencializa o alcance das 

mensagens e, em média, cada mensagem postada em uma rede social atinge aproximadamente 

231 pessoas; 

. A internet possibilita níveis de interatividade nunca antes imaginados, a partir de variadas 

interfaces, nos mais diferentes formatos (não há, por exemplo, limitação de espaço, como nos 

anúncios em jornal e revista ou de tempo, como nos anúncios em televisão), durante 24h por 

dia, 7 dias por semana; 

. A mobilidade é um poderoso aliado da internet. Estima-se que haja hoje, no mundo, 5 

bilhões de usuários de telefone móvel; 

. Existem mais de 2 bilhões de pessoas conectadas à internet no mundo, sendo que, a cada 5 

minutos de todo o tempo que estão conectadas, durante pelo menos 1 minuto estão conectadas 

a redes sociais; 

. O Youtube tem 800 milhões de usuários, e, por mês, 4 bilhões de horas de vídeos são 

assistidos nesta plataforma. O Vimeo tem 14 milhões de usuários cadastrados. O Instagram 

tem 100 milhões de usuários e 4 bilhões de fotos postadas. Pinterest, Myspace e Foursquare 

têm, cada um, 25 milhões de usuários, sendo que este último tem 1 milhão de empresas 

cadastradas e 10,4 milhões de usuários mensais frequentes; 

. O Brasil é o 5º país mais conectado do mundo, com 83,4 milhões de pessoas on-line, sendo 

que 80% desse total participa de pelo menos 1 rede social; 

http://goo.gl/dIkO1h
http://goo.gl/nzhxBI
http://goo.gl/gVqzQ2
http://goo.gl/o5cRNg


 

 

216 

. Brasileiros passam mais de 27h por mês on-line, representando a média mais alta de 

envolvimento dos mercados latino-americanos; 

. As redes sociais capturam a maior porcentagem do tempo que os brasileiros passam na 

internet, representando 36% do tempo que passam conectados. Acessos ao Facebook 

correspondem a 93% do tempo on-line; 

. O acesso a vídeos on-line no Brasil cresceu 18% em 2012; 

. O brasileiro definitivamente adquiriu o hábito de usar a internet para buscar informações 

sobre produtos, serviços e lojas. 19,5 milhões de brasileiros afirmaram ser influenciados pelas 

redes sociais ao comprar e, deste total, 28% já concluiu uma negociação com base em 

informações coletadas nas redes sociais, 90% usou a internet para fazer pesquisas antes da 

compra, 76% fizeram pesquisas em blogs e fóruns, 50% já mudou de opinião pelo menos uma 

vez sobre uma compra, após encontrar uma opinião negativa; 

. Quase 2/3 dos consumidores brasileiros que têm aparelhos de celular tipo smartphone o 

usam frequentemente para comparar preços ou investigar o preço de concorrentes enquanto 

estão em uma loja física; 

. No Brasil, 88% das empresas estão nas redes sociais, índice acima da média da América 

Latina (65%) e da média global (87%) e 28% das empresas têm blogs corporativos. 

 Para conhecer as especificidades e aplicações das principais mídias e redes sociais 

digitais, e assim poder começar a avaliar as mais indicadas para colaborar com o seu negócio, 

leia com atenção as descrições e informações a seguir e veja o infográfico disponível neste 

link: <goo.gl/4ek4n7>. 

 

A) Blog 

 Um blog nada mais é do que uma página na internet que tem conteúdo dinâmico, 

atualizado com frequência, e que permite que seus leitores comentem sobre o que está escrito, 

interajam com a empresa e digam o que estão pensando ou seja, dá ao internauta a 

possibilidade de se relacionar com a empresa e vice-versa. 

 Por ser uma ferramenta de fácil criação e atualização, ao contrário do que em geral 

acontece com os sites, o blog é uma alternativa para complementar as informações do site 

institucional da empresa, na medida em que pode ser utilizado como mecanismo rápido para 

acrescentar exemplos, ilustrar com fotos, divulgar notícias, novidades, informações sobre o 

negócio e sobre o mercado, estabelecendo assim um diálogo com os consumidores (ex. uma 

empresa que comercializa convites para eventos pode apresentar em seu site os modelos 

básicos disponíveis para personalização e, em seu blog, incluir fotos de convites feitos para 
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diferentes clientes, transcrever comentários de clientes que atestem sua satisfação em relação 

ao produto adquirido ou ainda postar dicas sobre organização de festas). 

 Uma importante característica dos blogs é o tom informal e mais pessoal do texto, o 

que pode contribuir para humanizar a empresa, tornando-a mais próxima do público-alvo e 

mais amigável, como acontece quando se expõe o dia a dia da empresa, fotos de eventos 

realizados, entrevistas com funcionários sobre determinados assuntos de interesse do 

mercado, artigos e opiniões de especialistas da empresa, recomendações, pesquisas de 

opinião, antecipação de lançamentos... Mas, lembre-se que consumidores são consumidores, e 

não seus amigos! Portanto, o texto, apesar de informal, deve ser profissional, pra que o blog 

sirva como um serviço de utilidade para o internauta, que busca informação, vantagens, 

benefícios e entretenimento. Saiba mais: < goo.gl/JGbpXH>; <http://goo.gl/RC0UuB>; 

<http://goo.gl/Ff3ecT>; <goo.gl/hNsust>; <goo.gl/epZ34v>; <goo.gl/JV2hEe>; 

<goo.gl/kpmZKh>; <goo.gl/BZyGTx>; <goo.gl/y3ICnN>; <goo.gl/Nu7hJg>; 

<http://goo.gl/Tmbq34>. 

 

B) Facebook (<http://www.facebook.com>) 

 O Facebook é uma rede social em que os usuários podem compartilhar fotos e vídeos, 

conversar com amigos, publicar notícias e informações sobre o que estão fazendo, curtir as 

postagens de outros, jogar, e ainda realizar diversas outras atividades. 

 Uma das redes que mais cresce no mundo, atualmente o Facebook tem 

aproximadamente 1 bilhão de usuários, sendo 680 milhões de usuários móveis (via 

smartphones). São mais de 50 milhões de páginas, 10 milhões de aplicativos e 2,7 bilhões de 

curtidas todos os dias (fonte: <http://royal.pingdom.com/>). No Brasil, o Facebook tem 67 

milhões de usuários (somos o 2º maior país do mundo em número de usuários), que produzem 

um total 85.962 de posts por mês, sendo o país mais ativo nesta rede, sendo que 52% das 

maiores empresas brasileiras estão no Facebook, e têm em média de 515 mil fãs (fonte: 

<goo.gl/jmeSR3>). 

 Empresas utilizam o Facebook basicamente para estreitar o relacionamento com seus 

consumidores, e criam fanpages (as páginas institucionais no Facebook) para divulgar 

produtos e serviços, indicar links relacionados ao negócio da empresa ou a universo em que a 

empresa atua, gerar maior vínculo e melhor comunicação com o público, construir formadores 

de opinião sobre a marca...  

 É importante ter em mente que ao acessar a página institucional de uma empresa no 

Facebook, as pessoas não estão interessadas somente em “produtos”, mas também em 

http://goo.gl/jmeSR3
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informações sobre o mercado, em dicas, em dividir experiências e em interação, ou seja, em 

estabelecer um relacionamento com a empresa, assim como o fazem quando curtem a página 

de uma pessoa física. 

 No Facebook as empresas podem, ainda, veicular anúncios aos usuários da rede social, 

de acordo com a determinação do público-alvo de interesse, por meio de um sistema de 

publicidade paga que oferece possibilidade de mensuração de resultados a partir de análise de 

relatórios que podem ser acessados no próprio Facebook. Dentre as 100 marcas mais valiosas 

do mundo, 98 estão no Facebook com uma conta/ perfil institucional (fonte: 

<goo.gl/C7QRNF>). Saiba mais: <goo.gl/PIBEKH>; <http://goo.gl/tTUkJ6>; 

<goo.gl/yoXiAy>; <goo.gl/3CilCS>; <goo.gl/Y1CYRN>; <goo.gl/CRN4JZ >. 

 

C) Twitter (<http://www.twitter.com>) 

 Com características bem distintas das demais redes sociais, e com possibilidade de 

publicação de textos limitados a apenas 140 caracteres por publicação, o Twitter é hoje uma 

das principais redes sociais do mundo. A quantidade de internautas brasileiros que criaram 

seus perfis no Twitter nos últimos anos é enorme (os usuários brasileiros ocupam o segundo 

lugar na lista de nacionalidades mais ativas no Twiiter, seguidos pelos ingleses, canadenses e 

alemães) e o Brasil é um dos principais países responsáveis pelo crescimento da rede 

internacionalmente. 

 Apesar de o número de acessos apresentar considerável redução nos últimos anos, e 

mesmo com o crescimento vertiginoso do Facebook, o Twitter conseguiu manter seu público 

fiel, e ainda é  uma das redes sociais mais acessadas do mundo. 

 Para as empresas, o Twitter sagrou-se como uma grande rede de informações, 

especialmente eficaz para saber o que se diz sobre o negócio ou a marca, realizar pesquisas de 

mercado e de satisfação, divulgar informações rápidas e tirar dúvidas pontuais. Dentre as 100 

marcas mais valiosas do mundo, 94 estão no Twitter com uma conta/ perfil institucional 

(fonte: <goo.gl/MktVEq>). Saiba mais: <goo.gl/jC5DEj>; <goo.gl/FxgJwH>; 

<goo.gl/XRPLl7 >. 

 

D) Youtube (<http://www.youtube.com>) 

 Uma das redes sociais mais populares da internet hoje em dia, é uma espécie de 

"enciclopédia" em vídeo que permite que seus usuários carreguem e compartilhem vídeos em 

formato digital, hospeda quaisquer tipos de vídeos, contém uma grande quantidade de filmes, 
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videoclipes e materiais caseiros em geral, recebe milhares de vídeos por dia e permite que o 

material encontrado na rede seja disponibilizado em blogs e outras páginas na internet. 

 Para as empresas brasileiras, incluir o Youtube em suas estratégias de atuação em 

redes sociais pode trazer oportunidades, já que esta é considerada a segunda rede social mais 

acessada no Brasil, atualmente. Para tanto, é possível criar canais (páginas) exclusivos, para 

exibição de vídeos próprios, o que é indicado no caso de empresas que tenham estrutura para 

investir em produção audiovisual especialmente criada para a internet com certa regularidade. 

Entretanto, como nem todas as empresas têm disponibilidade de investimento para esse tipo 

de produção, com a frequência que tornaria um canal atrativo, a estratégia para atuação 

institucional no Youtube pode envolver a divulgação de vídeos de terceiros que apresentem 

assuntos de relevância para o público-alvo da empresa, informações gerais sobre o mercado, 

novidades sobre produtos de parceiros e fornecedores, vídeo clipes que tenham a ver com o 

"espírito" da sua empresa, etc. O importante é criar uma atmosfera que represente a marca, 

que desperte nos consumidores interesse e com a qual os clientes consigam se identificar. 

 Assim como no Facebook, no Youtube também é possível anunciar sua empresa ou 

um produto que comercialize. Alguns defendem que nos momentos de entretenimento, como 

acontece quando alguém assiste um vídeo na rede, o público tende a estar mais suscetível às 

mensagens publicitárias que, combinadas com determinado tipo de emoção que um vídeo 

pode transmitir, cria um momento peculiar, em que o anúncio captura o espectador. Outros 

acreditam que anúncios veiculados no Youtube geram certa irritação nos usuários, portanto, é 

importante considerar, estrategicamente se esta é uma boa alternativa para a comunicação do 

seu negócio. Saiba mais: <http://www.tecmundo.com.br/video/2364-youtube-como-criar-um-

canal-.htm>; <http://www.cafecomblogueiros.com.br/seo/dicas-para-otimizar-seu-video/>. 

 

E) Instagram (<http://www.instagram.com>) 

 O Instagram é uma rede social para compartilhamento de fotos e vídeos, concebida 

puramente para o universo mobile, ou seja, para uso por meio de smartphones. Criado a partir 

da verificação de que, em geral, as pessoas que usavam as câmeras fotográficas de seus 

aparelhos celulares, não tinham o hábito de descarregar as fotos no computador, mantendo-as 

no celular, seu objetivo é fazer com que pessoas se comuniquem por meio de imagens, e seu 

conceito se baseia na máxima de que uma imagem vale mais do que mil palavras.  

 Com ele, é possível aplicar filtros em imagens e filmagens, e depois publicá-las no 

perfil, pessoal ou institucional, onde amigos, consumidores e pessoas que fazem parte do 

público-alvo de uma empresa podem visualizá-las, curti-las e comentá-las. Recebendo 
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milhões de imagens e comentários por minuto, o que é facilitado pela característica móvel dos 

telefones, que podem captar uma imagem em qualquer lugar, a qualquer momento, mesmo 

que o usuário não disponha de uma máquina fotográfica, o Instagram tornou-se uma das redes 

sociais mais populares do mundo, com mais de 130 milhões de usuários ativos (fonte: 

<http://exame.abril.com.br/pme/noticias/como-usar-o-instagram-para-promover-seu-

negocio>), especialmente depois de ter deixado de ser um aplicativo exclusivo para Iphones e 

ter ganhado uma versão para Android, em abril de 2011. Dentre as 100 marcas mais valiosas 

do mundo, 40 estão no Instagram com uma conta/ perfil institucional (fonte: <goo.gl/KCU9sz 

Saiba mais: <http://goo.gl/9641j0>; <http://goo.gl/WhkMiH>; <goo.gl/OJVCC9>. 

 

F) Pinterest (<http://www.pinterest.com>) 

 Rede social baseada em compartilhamento de imagens, ganhou fama e adeptos por 

permitir que os usuários colecionem, armazenem e organizem as imagens que lhes agradam e 

interessam por categorias, catalogando-as em painéis temáticos. As imagens - "pins" - que 

compõem os painéis podem ser carregadas pelo próprio usuário ou ainda "re-

pinadas"/replicadas de painéis de outros usuários, o que significa que com um clique é 

possível publicar, em um painel próprio, uma imagem originalmente publicada em um painel 

de terceiros. 

 Sobre as categorias de imagens postadas na rede, que tem mais de 53 milhões de 

usuários em todo o mundo, sendo 80% deles mulheres (fonte: <http://www.comscore.com/>), 

a maioria diz respeito a alimentação, morda e entretenimento. 

 Como todas as contas são totalmente abertas, permitindo acesso até mesmo de que não 

tem uma conta nesta rede social, o Pinterest tem mostrado crescimento expressivo nas 

categorias ligadas a compras, que hoje representam 80% do total de conteúdos publicados 

(fonte: <http://www.comscore.com/>). 

 Dentre as 100 marcas mais valiosas do mundo, 51 estão no Pinterest com uma conta/ 

perfil institucional (fonte: <goo.gl/0a7yj4>). Saiba mais: <goo.gl/sbVtXF >; <goo.gl/cgl0IJ>; 

<goo.gl/cQslKu>; <goo.gl/M0aeAg>. 
 

G) Google + (<http://www.plus.google.com>) 

 Construído para agregar os diversos serviços sociais do Google, como Google 

Profiles, Google Buzz e Picasa Web, o Google + (leia-se Google Plus) pretende que, por meio 

da definição de círculos/ grupos de amigos totalmente personalizáveis, seja possível divulgar 

informações, fotos e vídeos específicos para cada círculo de amizade. Em outras palavras, ao 
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agrupar pessoas em círculos, um usuário as divide de acordo com a forma com que se 

relaciona com elas e o conteúdo publicado por um usuário somente será acessível a quem ele 

julgar pertinente, o que por si só colabora e muito com o processo de segmentação dos 

públicos e das mensagens. 

 Além de apresentar características como o Sparks (sugestões de conteúdo), o Hangouts 

(chat por vídeo) e o Huddles (chat em grupo), um dos mais significativos diferenciais do 

Google+ é a certeza de que todo o conteúdo postado para um determinado círculo será 

visualizado por todos os participantes desse círculo que estiverem on-line naquele horário. 

Fora isso, a partir da ferramenta "Search Plus Your World", lançada pelo Google, o conteúdo 

publicado no Google+ ganhará mais relevância nas pesquisas gerais feitas no site de busca, 

afetando diretamente os resultados das buscas. 

 Em Dezembro de 2012, havia 235 milhões de usuários ativos na rede Google+, sendo 

que 60% do público que acessou a rede têm entre 18 e 25 anos e que 63% são homens. O 

Brasil é o sexto país em número de acessos ao Google+ (fonte: <goo.gl/rykJAH >). Saiba 

mais: <goo.gl/wZ0CEs >; <goo.gl/76ZxnS>; <goo.gl/E3h2cN>; <goo.gl/XSsA76 >. 
 

H) MySpace (<http://www.myspace.com>) 

 Devido à possibilidade de hospedar arquivos em formato MP3 (leia-se músicas), o 

MySpace tornou-se o grande site de relacionamento do mundo da música e ficou conhecido 

por reunir perfis de bandas, músico, compositores e artistas, famosos ou anônimos, que usam 

a rede para divulgação de trabalhos e aproximação com o público. Ao invés de dar 

visibilidade à vida privada dos usuários, como a maioria das redes sociais, o MySpace 

destaca, de forma multimídia, os gostos e preferências dos usuários em relação a temas 

voltados ao universo da música. Assim, é possível ao usuário escolher uma trilha sonora que 

identifique sua personalidade, criar slideshows com músicas, fotos e vídeos, acompanhar as 

atividades de um determinado artista e, por tabela, conhecer pessoas, artistas, mixagens e 

conteúdo relacionados. 

 Com quase 50 milhões de canções cadastradas, o MySpace conta ainda biografias 

oficiais de artistas, álbuns, vídeos, informações sobre eventos e notícias, com o objetivo de 

encurtar o caminho entre usuários e artistas, assim como reúne uma série de rádios divididas 

por gêneros, canções e artistas, para compartilhamento e/ou inclusão de faixas na playlist 

principal do perfil. Saiba mais: <goo.gl/4bu19m>; <goo.gl/41kK0o >. 
 

I) Foursquare (<https://pt.foursquare.com/>) 
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 Rede social para uso via smartphones, o Foursquare oferece um serviço de 

geolocalização em que, estando presente fisicamente num local, o usuário poderá indicar sua 

localização, procurar por amigos que estejam nas proximidades, encontrar estabelecimentos 

na região em que se encontra, comentar e avaliar locais em que esteve e verificar as 

recomendações e opiniões de seus contatos, o que, de certa forma, transforma o Foursquare 

em um guia informal e confiável sobre todo tipo de lugar, desde restaurantes a teatros, praças, 

empresas e locais públicos.  

 Para as empresas, o Foursquare cumpre a função de meio promocional, promovendo o 

aumento na frequência de visitação dos clientes a partir de técnicas de promoção para 

recompensá-los, como oferecer descontos aos frequentadores assíduos do local e premiar os 

consumidores que realizarem o check-in (informação de localização) nos estabelecimentos. 

Saiba mais: <goo.gl/HYSbGe>; <goo.gl/9HdFJp>. 

 

J) Outras Mídias e Redes Sociais Digitais 

 Muito comuns em outros países, e aos poucos ganhando espaço e adeptos no Brasil, as 

chamadas redes sociais de nicho são voltadas para pessoas com características e necessidades 

específicas - como trabalho, namoro, filmes ou profissões -, as quais se conectam a partir de 

interesses em comum. 

 Para a estratégia de comunicação dos pequenos negócios, atuar em uma rede social 

altamente segmentada pode ser uma grande oportunidade para aproximar-se do público-alvo, 

segmentar de maneira mais objetiva a comunicação, minimizar a possibilidade de dispersão 

da mensagem, gerar engajamento com a marca e auferir retorno real, na medida em que os 

participantes deste tipo de rede social geralmente são mais receptivos, estão mais aptos a ler 

um conteúdo e a interagir com a postagem, já que estão no ambiente especificamente para 

encontrar informações qualificadas a respeito de determinado assunto.  

 Para ajudar, conheça a seguir alguns exemplos de rede social de nicho. Quem sabe 

você não descobre que uma delas é perfeita para a comunicação do seu negócio? 

 

LinkedIn (<http://www.linkedin.com>): Voltada para o universo dos negócios e para o 

estabelecimento de relacionamentos profissionais, possibilita ao usuário manter uma lista de 

contatos detalhada e atualizada, composta por pessoas e empresas, com o objetivo de conectar 

os participantes da rede e facilitar a comunicação com outros profissionais, entrar em contato 

com possíveis parceiros de negócios, descobrir oportunidades de trabalho e vagas de 

emprego. 
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iDent (<http://www.ident.com.br>): Exclusiva para dentistas, professores e estudantes de 

Odontologia, tem como objetivo a troca de conhecimento sobre a área, por meio de 

compartilhamento de casos clínicos e participação em debates sobre temas específicos. 

Oferece ao usuário a possibilidade de criar um site profissional e funciona como um grande 

informativo sobre odontologia, divulgando eventos e novidades do setor. 

 

Fashion.me (<http://fashion.me/>): Rede social para amantes de moda, oferece ao usuário de 

recursos e aplicativos para a combinação de roupas, assim como possibilita a postagem de 

fotos de modelitos (looks)e posts sobre estilo. 

 

Skoob (<http://www.skoob.com.br>): Considerada a maior comunidade on-line de leitores do 

Brasil, é destinada para amantes de livros. Oferece uma estante virtual para seus membros e 

dispõe de uma série de ferramentas para o compartilhamento e troca de experiências/opiniões 

entre os usuários. 

 

GOB2B (<http://gob2b.in/brazil>): Rede social brasileira com infraestrutura multi-idiomas 

para a realização de negócios globais e criação de oportunidades de expansão de negócios a 

partir da interação com participantes do mercado que estejam localizados em qualquer parte 

do mundo. Tem como objetivo conectar empresários com interesses em comum e aproximar 

potenciais parceiros de negócio. 

 

Last.fm (<http://www.lastfm.com.br>): Rede social para amantes da música, oferece 

ferramentas de busca, organização e compartilhamento de músicas. Inclui serviço de rádio 

gratuita via internet e recomendações personalizadas de bandas e novas músicas, criadas com 

base nas preferências musicais do usuário. 

 

DeviantART (<http://www.deviantart.com>): Voltada para artistas, permite upload de 

trabalhos (ilustrações, por exemplo), comentários e avaliação de itens de produção artística 

dos mais diversos gêneros. Ideal para pintores exibirem suas obras, modeladores mostrarem 

suas maquetes em três dimensões, poetas registrarem sua produção e amantes da arte em 

geral. 
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Filmow (<http://www.filmow.com>): Espaço para compartilhamento de opiniões sobre o 

universo dos filmes, a rede social criada para aproximar cinéfilos promove discussões sobre 

os lançamentos da indústria cinematográfica e encoraja os usuários a deixar suas impressões 

sobre os filmes que assistiram. 

 

Pip! (<http://pip.pe/>): Rede social de gastronomia que pretende integrar as pessoas que 

queiram exibir seus feitos culinários, descobrir o que outras pessoas preparam e dividir dicas. 

Permite inserir receitas inteiras e incluir fotos ilustrativas. 

 

MIM (<https://social.melhoridademoderna.com.br/>): Com o objetivo de agregar pessoas que 

já aproveitaram diversas fases da vida, a rede social oferece à parcela da população que se 

enquadra na chamada "melhor idade moderna" a possibilidade de fazer novas amizades, 

compartilhar informações até realizar eventos.  

 

 Atenção! A cada dia, novas redes sociais de nicho, voltadas para os mais diversos 

assuntos, estão sendo criadas, motivo pelo qual é importante estar sempre atento ao seu 

surgimento, para não perder boas oportunidades de comunicar-se com consumidores em 

potencial. Seria bastante válido se você fizesse uma pequena pesquisa nesse sentido antes de 

passar para a próxima etapa do trabalho. Uma dica para descobrir se existe uma rede social 

especificamente voltada para determinado público ou tema é fazer uma busca na internet 

usando palavras-chave que descrevam o assunto, incluindo o termo “rede social”.  

 

 

SUGESTÃO DE FONTES PARA CONTEÚDO - DOCUMENTO DE APOIO 

 Além de sites, jornais e revistas, blogs, perfis e páginas nas redes sociais, existem 

algumas ferramentas gratuitas que podem auxiliar na pesquisa por conteúdo. Conheça 

algumas e verifique quais os mais adequados às necessidades de comunicação da sua 

empresa. 

 

Feeds de notícias: Os RSS feeds são uma das principais formas de receber conteúdo 

direcionado a partir de uma publicação específica. Se você achar que uma publicação é muito 

ampla, então você pode procurar encontrar um feed para uma determinada categoria ou seção. 

Por exemplo, o portal de notícias G1 abrange uma ampla variedade de assuntos, que são 

provavelmente amplos demais para suas necessidades. No entanto, o G1 também oferece 
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dezenas de páginas de tópicos específicos (editorias) sobre política, economia, organizações, 

esportes, celebridades e demais assuntos. Você sempre pode inscrever um feed para receber 

conteúdo apenas de seus temas de interesse. Funciona da mesma forma para a maioria dos 

sistemas de blogs, como o WordPress, onde cada categoria geralmente tem seu próprio feed 

RSS contendo apenas o conteúdo dentro dessa categoria. 

 

Bases de dados de arquivo: Existem inúmeros bancos de dados on-line (dependendo da sua 

área de atuação e pesquisa) que armazenam conteúdos que você pode aproveitar. Por 

exemplo, o PubMed (<http://www.pubmed.nl/>), tem um índice grande de literatura de 

pesquisa médica e o arXiv.org (<http://arxiv.org/>), da Cornell University, é um banco de 

dados de artigos e pesquisas de uma ampla variedade de domínios da ciência. Sites como o do 

INPE (<http://www.inpe.br/>) e o do INPI (<http://www.inpi.gov.br/>) podem ser úteis se o 

seu público é de natureza técnica. 

 

Boletins de notícia: Solicitar o recebimento de boletins de notícia (newsletters) de fontes que 

têm relação com a área de atuação da empresa, de sites e blogs que discutem assuntos 

correlatos ou mesmo de concorrentes pode ser uma boa maneira de manter-se informado. 

 

Fóruns de discussão: Nem todo o seu conteúdo precisa ser inspirado a partir de artigos de 

sites, blogs, jornais ou boletins informativos. Muitas vezes os fóruns de discussão fornecem 

material interessante para ser explorado. 

 

Conteúdo colaborativo: Funcionários, fornecedores, clientes e amigos também podem ser 

fonte de conteúdo. Uma maneira fácil de organizar isso é criar uma conta de e-mail específica 

e pedir a todos que enviem, para este endereço, tudo o que, de interessante, encontrarem e 

julgarem ser, de alguma maneira, relacionado à empresa, a seus produtos e a seus serviços. 

 

Pinterest (<http://pinterest.com/>): Além de poder utilizar o Pinterest como rede social para 

divulgação da sua empresa, esta rede pode servir como fonte de conteúdo e ferramenta 

descomplicada para organizar conteúdo. A sugestão é que a empresa crie uma página 

"fantasma" (que pode ser uma página com as primeiras letras do nome do dono da empresa, 

por exemplo), de maneira que não seja possível identificá-la com a sua empresa, para uso 

exclusivo com a função de armazenamento de conteúdo. A partir do momento em que 

encontrar perfis que lhe interessam seguir, o responsável pelo gerenciamento da atuação da 
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empresa nas redes sociais deve clicar nas imagens que deseja armazenar e "pinar" (salvar) 

cada uma delas em seus próprios murais, o que já permite visualizar a fonte original das 

imagens. Então, se em um dia só houve tempo para a pesquisa das referências, no dia 

estabelecido, para o preenchimento do calendário de publicações semanais é só voltar aos 

murais do Pinterest e acessar as referências pré-selecionadas. A fonte das imagens para 

rechear os murais da página "fantasma" da sua empresa pode ser o arquivo de fotos da 

empresa, blogs e sites na internet e outros usuários do Pinterest. Pense ainda na possibilidade 

de usar os murais da página "fantasma" do Pinterest como forma de organizar as imagens que 

deverão ilustrar cada uma das publicações indicadas no calendário de publicações semanais. 

 

Google Alerts (<http://www.google.com/alerts>): O melhor método de não deixar nada 

escapar é usar o sistema Google Alerts. Os alertas são atualizações, enviadas por e-mail, dos 

novos resultados que aparecem na busca do Google a respeito de determinado assunto, 

delimitado a partir de palavras-chave. É útil para acompanhar a evolução das discussões a 

respeito de um assunto, monitorar um concorrente ou setor e manter-se em dia com as últimas 

notícias sobre determinado tema. 

 

Google Blog Search (<http://www.google.com.br/blogsearch>): Sempre haverá conteúdo 

interessante publicado em blogs que você não conhece, motivo pelo qual uma boa tática para 

encontrar conteúdo a partir de palavras-chave na "blogosfera" é por meio do Google Blog 

Search, uma ferramenta similar ao Google Alerts que limita a busca de conteúdo a blogs. 

 

Google Notícias (<https://news.google.com.br/>): Ferramenta para busca de conteúdo 

publicado nas milhares de agências de notícias, seu grande diferencial está na credibilidade da 

informação: todas as fontes disponíveis no Google Notícias são manualmente controladas 

pelo Google, o que garante conteúdo sem spam ou falsas notícias. 

 

Scoop.It (<http://www.scoop.it/>): Ferramenta para realizar busca de informações a partir de 

palavras-chave, é conectada a várias fontes (como o Google e o Twitter), inclui sugestões para 

complementar o conteúdo e permite ao usuário compilar o conteúdo de várias páginas da 

internet em um único documento em formato de jornal, o que facilita a leitura.  

 

Delicious (<http://delicious.com/>): Mais do que um mecanismo de buscas para encontrar 

conteúdo na internet, guardar, organizar e compartilhar links, é uma ferramenta para arquivar 
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e catalogar os sites preferidos, para acessá-los de qualquer lugar. Além disso, o Delicious 

pode ser usado para acompanhar sites e fazer pesquisas sobre qualquer assunto. 

 

Ice Rocket (<http://www.icerocket.com/>): Permite que o usuário faça pesquisa de conteúdo 

em redes sociais específicas, como Twitter e Facebook. Outra característica interessante desta 

ferramenta é a capacidade de procurar conteúdo “burburinho”, ou seja, o conteúdo que está 

sendo muito comentado no momento. 

 

Paper.Li (<http://paper.li/>): O Paper.li é um jornal formado por conteúdos postados no 

Twitter e no Facebook. Cada usuário cria o seu próprio jornal baseado em conteúdos de perfis 

que ele próprio segue. Assim, o leitor consegue visualizar todo o conteúdo das páginas que 

segue na forma de um jornal, e ainda pode replicá-lo em suas redes sociais. 

 

Mashable Follow (<http://mashable.com>): Ferramenta que sugere aos usuários quem seguir, 

levando em conta seus interesses. 

 

 

MARIA LEMBRANCINHA: CONTEÚDO PARA COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS E 

REDES SOCIAIS DIGITAIS - DOCUMENTO DE APOIO 

 A Maria Lembrancinha, ateliê de criação e comercialização de lembrancinhas e 

brindes diferenciados, foi criada com o intuito de desenvolver produtos para ajudar as pessoas 

a marcar datas especiais e tornar inesquecíveis momentos memoráveis. Fundada em 2009, a 

empresa oferece produtos 100% personalizados e customizados para os mais diversos tipos de 

comemorações, como: casamentos, aniversários, nascimentos, bodas de todos os tempos, 

chás, eventos corporativos, entre outros.  

 Focado em desenvolver produtos únicos, completamente novos e diferenciados, todos 

feitos artesanalmente, um a um, para clientes exigentes que valorizam o design e a 

criatividade, o ateliê aposta no estilo “retrô” com toques de modernidade, o que fez com se 

tornasse sucesso entre mães, noivas, cerimonialistas de festas e empresas que buscam 

inovação e exclusividade na hora de escolher suas lembranças e brindes.  

 Com o objetivo de oferecer novidades a um mercado baseado na mesmice, o ateliê 

adapta produtos que, para muitos, jamais poderiam ser usados como lembranças, abusa do 

inusitado no que diz respeito a materiais, transforma e sugere novos usos para produtos 
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corriqueiros e, além disso, desenvolve novos produtos divertidos e criativos, com um toque de 

design. 

 Posicionando-se como um ateliê que promove a união da exigência do consumidor 

moderno com o encanto do olhar antigo, apostando sempre no charme e autenticidade das 

comemorações, a Maria Lembrancinha pretende ser vista no mercado como sinônimo de 

recordações marcantes e momentos inesquecíveis. Saiba mais em: 

<http://www.marialembrancinha.com.br>;<http://www.pinterest.com/marialembrancin/>;<htt

ps://www.facebook.com/MariaLembrancinha>;<http://instagram.com/marialembrancinha>. 

 

 

A. Delimitação do Universo de Conteúdo para Comunicação em Mídias e Redes Sociais 

Digitais 

 

Temas relacionados à empresa 

. Produtos da Maria Lembrancinha (conteúdo diretamente relacionado à empresa) 

. Institucional Maria Lembrancinha (conteúdo diretamente relacionado à empresa) 

. Maria Lembrancinha na mídia (conteúdo diretamente relacionado à empresa) 

 

Temas relacionados ao mercado de atuação da empresa 

. Decoração de festas (conteúdo relacionado ao mercado de atuação da empresa) 

. Ideias inusitadas para festas (conteúdo relacionado ao mercado de atuação da empresa) 

. Lembrancinhas (conteúdo relacionado ao mercado de atuação da empresa) 

. Faça-você-mesmo (conteúdo relacionado ao mercado de atuação da empresa) 

 

Temas relacionados a públicos específicos 

. Dicas para noivas (conteúdo relacionado a um público ou assunto específico) 

. Dicas de presentes para datas comemorativas (conteúdo relacionado a um público ou assunto 

específico) 

. Decoração específica para datas comemorativas (conteúdo relacionado a um público ou 

assunto específico) 

 

 

B. Descrição de Editorias de Conteúdo para Comunicação em Mídias e Redes Sociais 

Digitais 
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Blog 

 Como a empresa não tem um site, o blog da Maria Lembrancinha faz as vezes de site e 

acumula as funções de site e blog da empresa. 

 

i) Editoria "A Maria Lembrancinha que Fez" 

Descrição: Produtos produzidos pela Maria Lembrancinha e já entregues aos clientes. 

Texto: Descrição das fotos em textos de tamanho médio, com linguagem coloquial e tom 

descontraído.  

Frequência: No mínimo uma vez por semana. 

Recursos audiovisuais: Fotos próprias. 

 

ii) Editoria "Enquanto Isso no Ateliê " 

Descrição: Qualquer informação de interesse relativa à Maria Lembrancinha que não se 

enquadre nas editorias "A Maria Lembrancinha que Fez" ou "Falando em Maria 

Lembrancinha". 

Texto: Descrição das fotos em texto de tamanho médio, com linguagem coloquial e tom 

descontraído. 

Frequência: Sempre que possível 

Recursos audiovisuais: Fotos próprias. 

 

iii) Editoria "Falando em Maria Lembrancinha" 

Descrição: Presença da Maria Lembrancinha na mídia. 

Texto: Textos de tamanho médio com linguagem coloquial e tom descontraído, contendo 

nome do veículo e edição na qual a Maria Lembrancinha foi citada.  

Frequência: Sempre que possível. 

Recursos audiovisuais: Fotos ou vídeos de terceiros. 

 

 

Facebook 

 

i) Editoria "A Maria Lembrancinha que Fez" 

Descrição: Produtos produzidos pela Maria Lembrancinha e já entregues aos clientes. 
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Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. Link 

para o blog da Maria Lembrancinha (utilizar redutor de URL para o link) caso haja, no blog, 

uma postagem com mais fotos do mesmo produto. Sempre utilizar a estrutura: "(descrição)... 

A MARIA LEMBRANCINHA QUE FEZ! (link)" 

Frequência: No mínimo uma vez por semana. 

Recursos audiovisuais: Foto própria com selo "Produto Original Maria Lembrancinha" 

 

ii) Editoria "Arregace as Mangas" 

Descrição: Passo-a-passo para criar lembrancinhas, elementos de decoração de festas e 

qualquer outro item do universo das comemorações. 

Texto: Descrição da foto em texto curto (não escrever o passo-a-passo completo), com 

linguagem coloquial e tom descontraído. Link para fonte (utilizar redutor de URL para o link), 

onde o passo-a-passo completo (em qualquer idioma, desde que seja possível compreender as 

instruções somente pelas imagens) poderá ser acessado. Sempre utilizar a estrutura: "quer 

fazer, você mesmo, (descrição)? ENTÃO ARREGACE AS MANGAS E MÃOS À OBRA! 

instruções: (link)". Frequência: Postagens no mínimo duas vezes por semana. 

Recursos audiovisuais: Foto ou vídeo de terceiros. 

 

iii) Editoria "Enquanto Isso no Ateliê" 

Descrição: Cotidiano de trabalho da Maria Lembrancinha, incluindo fotos dos produtos sendo 

montados em série e embalados, dos materiais, do estoque, dos produtos nas prateleiras dos 

fornecedores, de detalhes dos lugares por onde a Maria Lembrancinha anda para buscar 

material ou referências, além de qualquer outra informação de interesse relativa à Maria 

Lembrancinha desde que não se enquadre nas editorias "A Maria Lembrancinha que Fez" ou 

"Falando em Maria Lembrancinha". 

Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. Link 

para fonte (utilizar redutor de URL para o link). Sempre utilizar a estrutura: "ENQUANTO 

ISSO, NO ATELIÊ DA MARIA LEMBRANCINHA... (descrição)!" 

Frequência: No mínimo uma vez por semana. 

Recursos audiovisuais: Foto própria. 

 

iv) Editoria "Falando em Maria Lembrancinha" 

Descrição: Presença da Maria Lembrancinha na mídia. 
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Texto: Texto com linguagem coloquial e tom descontraído, contendo nome do veículo e 

edição na qual a Maria Lembrancinha foi citada. Link para fonte (utilizar redutor de URL para 

o link). Sempre utilizar a estrutura: “FALANDO EM MARIA LEMBRANCINHA... SAIU 

NA IMPRENSA! (nome do veículo), edição (MM/AA): (nome do produto) da Maria 

Lembrancinha estava lá! (link)" ou, em caso de sites, blogs e portais, utilizar a estrutura 

"FALANDO EM MARIA LEMBRANCINHA... SAIU NA IMPRENSA! (nome do veículo): 

(nome do produto) da Maria Lembrancinha estava lá! (link)". 

Frequência: Sempre que possível. 

Recursos audiovisuais: Foto ou vídeo de terceiros. 

 

v) Editoria "Pra Suspirar e Se Inspirar" 

Descrição: Referências inspiradoras para temas de festa, decoração de festas, lembrancinhas e 

noivas. 

Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. Link 

para fonte (utilizar redutor de URL para o link). Sempre utilizar a estrutura: "PRA 

SUSPIRAR E SE INSPIRAR... (descrição)! via (link)". 

Frequência: Postagens no mínimo duas vezes por semana. 

Recursos audiovisuais: Foto ou vídeo de terceiros. 

 

vi) Editoria "Reaproveitando pra Reinventar" 

Descrição: Como fazer lembrancinhas, brinquedos, utilidades ou itens de decoração para 

festas a partir de materiais recicláveis ou da reutilização e reaproveitamento de materiais. 

Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. Link 

para fonte (utilizar redutor de URL para o link). Sempre utilizar a estrutura: 

"REAPROVEITANDO PRA REINVENTAR: (descrição)! via (link)". 

Frequência: Postagens no mínimo duas vezes por semana. 

Recursos audiovisuais: Foto de terceiros. 

 

vii) Editoria "Tipo Macarrão Instantâneo" 

Descrição: Como criar lembrancinhas, elementos de decoração de festas e qualquer outro item 

do universo das comemorações, desde que sejam bem simples, de maneira que não levam 

tempo e não requeiram habilidade. 

Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. Link 

para fonte (utilizar redutor de URL para o link). Sempre utilizar a estrutura: "DICA TIPO 
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MACARRÃO INSTANTÂNEO (todo mundo pode fazer, e bem rapidinho): (descrição)! via 

(link)". 

Frequência: Postagens no mínimo duas vezes por semana. 

Recursos audiovisuais: Foto de terceiros. 

 

viii) Editoria "Um Detalhezinho Faz Uma Diferençona" 

Descrição: Como fugir do lugar comum com pequenos detalhes, que podem transformar uma 

simples ideia em uma ideia super criativa. 

Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. Link 

para fonte (utilizar redutor de URL para o link). Sempre utilizar a estrutura: "TODO MUNDO 

SABE: UM DETALHEZINHO FAZ UMA DIFERENÇONA! (descrição)! via (link)". 

Frequência: Postagens no mínimo duas vezes por semana. 

Recursos audiovisuais: Foto, áudio ou vídeo de terceiros. 

 

 

Instagram 

 

i) Editoria "A Maria Lembrancinha que Fez" 

Descrição: Produtos produzidos pela Maria Lembrancinha e já entregues aos clientes. 

Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. 

Utilizar hashtags. 

Frequência: No mínimo três vezes por semana (utilizar fotos antigas se necessário). 

Recursos audiovisuais: Foto própria com selo "Produto Original Maria Lembrancinha" 

 

ii) Editoria "Enquanto Isso no Ateliê" 

Descrição: Cotidiano de trabalho da Maria Lembrancinha, incluindo fotos dos produtos sendo 

montados em série e embalados, dos materiais, do estoque, dos produtos nas prateleiras dos 

fornecedores, de detalhes dos lugares por onde a Maria Lembrancinha anda para buscar 

material ou referências, além de qualquer outra informação de interesse relativa à Maria 

Lembrancinha desde que não se enquadre nas editorias "A Maria Lembrancinha que Fez" ou 

"Falando em Maria Lembrancinha". 

Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. 

Utilizar hashtags. Sempre utilizar a estrutura: "ENQUANTO ISSO, NO ATELIÊ DA 

MARIA LEMBRANCINHA... (descrição)! (hashtags)". 
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Frequência: No mínimo duas vezes por semana. 

Recursos audiovisuais: Foto própria. 

 

iii) Editoria "Falando em Maria Lembrancinha" 

Descrição: Presença da Maria Lembrancinha na mídia. 

Texto: Texto com linguagem coloquial e tom descontraído, contendo nome do veículo e 

edição na qual a Maria Lembrancinha foi citada. Utilizar hashtags. Sempre utilizar a 

estrutura: “FALANDO EM MARIA LEMBRANCINHA... SAIU NA IMPRENSA! (nome do 

veículo), edição (MM/AA): (nome do produto) da Maria Lembrancinha estava lá! (hashtags)" 

ou, em caso de sites, blogs e portais, utilizar a estrutura "FALANDO EM MARIA 

LEMBRANCINHA... SAIU NA IMPRENSA! (nome do veículo): (nome do produto) da 

Maria Lembrancinha estava lá! (hashtags)" 

Frequência: Sempre que possível. 

Recursos audiovisuais: Foto ou vídeo de terceiros. 

 

 

Pinterest (editorias correspondem aos nomes dos painéis/ boards) 

 

i) Editoria "Arregace as Mangas" 

Descrição: Passo-a-passo para criar lembrancinhas, elementos de decoração de festas e 

qualquer outro item do universo das comemorações. 

Texto: Descrição da foto em texto curto (não escrever o passo-a-passo completo), com 

linguagem coloquial e tom descontraído. Link para fonte (utilizar redutor de URL para o link), 

onde o passo-a-passo completo (em qualquer idioma, desde que seja possível compreender as 

instruções somente pelas imagens) poderá ser acessado. Caso a imagem seja postada pela 

empresa, utilizar a estrutura: "quer fazer, você mesmo, (descrição)? ENTÃO ARREGACE AS 

MANGAS E MÃOS À OBRA! instruções: (link)". Caso a imagem seja originariamente do 

Pinterest, ou seja, caso tenha sido "pinada", excluir e fonte e utilizar a estrutura: "quer fazer, 

você mesmo, (descrição)? ENTÃO ARREGACE AS MANGAS E MÃOS À OBRA!". 

Frequência: Postagens no mínimo duas vezes por semana. 

Recursos audiovisuais: Foto de terceiros. 

 

ii) Editoria "Bolachas de Chopp" 
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Descrição: Bolachas de chopp produzidas pela Maria Lembrancinha e já entregues aos 

clientes. 

Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. 

Sempre utilizar a estrutura: "(descrição)... A MARIA LEMBRANCINHA QUE FEZ!". 

Frequência: Sempre que possível. 

Recursos audiovisuais: Foto própria com selo "Produto Original Maria Lembrancinha" 

 

iii) Editoria "Cheiro de Lembrança no Ar" 

Descrição: Aromatizadores produzidos pela Maria Lembrancinha e já entregues aos clientes. 

Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. 

Sempre utilizar a estrutura: "(descrição)... A MARIA LEMBRANCINHA QUE FEZ!" 

Frequência: Sempre que possível. 

Recursos audiovisuais: Foto própria com selo "Produto Original Maria Lembrancinha" 

 

iv) Editoria "Enfeites de Porta de Maternidade" 

Descrição: Enfeites de porta de maternidade produzidos pela Maria Lembrancinha e já 

entregues aos clientes. 

Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. 

Sempre utilizar a estrutura: "(descrição)... A MARIA LEMBRANCINHA QUE FEZ!". 

Frequência: Sempre que possível. 

Recursos audiovisuais: Foto própria com selo "Produto Original Maria Lembrancinha" 

 

v) Editoria "Enquanto Isso no Ateliê da Maria Lembrancinha" 

Descrição: Cotidiano de trabalho da Maria Lembrancinha, incluindo fotos dos produtos sendo 

montados em série e embalados, dos materiais, do estoque, dos produtos nas prateleiras dos 

fornecedores, de detalhes dos lugares por onde a Maria Lembrancinha anda para buscar 

material ou referências, além de qualquer outra informação de interesse relativa à Maria 

Lembrancinha desde que não se enquadre nas editorias "A Maria Lembrancinha que Fez" ou 

"Falando em Maria Lembrancinha". 

Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. Link 

para fonte (utilizar redutor de URL para o link). Sempre utilizar a estrutura: "ENQUANTO 

ISSO, NO ATELIÊ DA MARIA LEMBRANCINHA... (descrição)!".  

Frequência: No mínimo uma vez por semana. 

Recursos audiovisuais: Foto própria. 
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vi) Editoria " Falando em Maria Lembrancinha... Saiu na Imprensa" 

Descrição: Presença da Maria Lembrancinha na mídia. 

Texto: Texto com linguagem coloquial e tom descontraído, contendo nome do veículo e 

edição na qual a Maria Lembrancinha foi citada. Link para fonte (utilizar redutor de URL para 

o link). Sempre utilizar a estrutura: “FALANDO EM MARIA LEMBRANCINHA... SAIU 

NA IMPRENSA! (nome do veículo), edição (MM/AA): (nome do produto) da Maria 

Lembrancinha estava lá! (link)" ou, em caso de sites, blogs e portais, utilizar a estrutura 

"FALANDO EM MARIA LEMBRANCINHA... SAIU NA IMPRENSA! (nome do veículo): 

(nome do produto) da Maria Lembrancinha estava lá! (link)".  

Frequência: Sempre que possível. 

Recursos audiovisuais: Foto de terceiros. 

 

vii) Editoria "Garrafinhas de Água Personalizadas" 

Descrição: Garrafinhas de água produzidas pela Maria Lembrancinha e já entregues aos 

clientes. 

Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. 

Sempre utilizar a estrutura: "(descrição)... A MARIA LEMBRANCINHA QUE FEZ!". 

Frequência: Sempre que possível. 

Recursos audiovisuais: Foto própria com selo "Produto Original Maria Lembrancinha" 

 

viii) Editoria "Lenços Personalizados" 

Descrição: Lenços personalizados produzidos pela Maria Lembrancinha e já entregues aos 

clientes. 

Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. 

Sempre utilizar a estrutura: "(descrição)... A MARIA LEMBRANCINHA QUE FEZ!".  

Frequência: Sempre que possível. 

Recursos audiovisuais: Foto própria com selo "Produto Original Maria Lembrancinha" 

 

ix) Editoria "Marmitinhas" 

Descrição: Marmitinhas produzidas pela Maria Lembrancinha e já entregues aos clientes. 

Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. 

Sempre utilizar a estrutura: "(descrição)... A MARIA LEMBRANCINHA QUE FEZ!".  

Frequência: Sempre que possível. 
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Recursos audiovisuais: Foto própria com selo "Produto Original Maria Lembrancinha" 

 

x) Editoria "Mensagem da Cegonha" 

Descrição: Fotos do produto mensagem da cegonha, da Maria Lembrancinha. 

Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. 

Sempre utilizar a estrutura: "(descrição)... A MARIA LEMBRANCINHA QUE FEZ!".  

Frequência: Sempre que possível. 

Recursos audiovisuais: Foto própria com selo "Produto Original Maria Lembrancinha" 

 

xi) Editoria "Monóculos" 

Descrição: Monóculos produzidos pela Maria Lembrancinha e já entregues aos clientes. 

Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. 

Sempre utilizar a estrutura: "(descrição)... A MARIA LEMBRANCINHA QUE FEZ!".  

Frequência: Sempre que possível. 

Recursos audiovisuais: Foto própria com selo "Produto Original Maria Lembrancinha" 

 

xii) Editoria "Moringas" 

Descrição: Moringas produzidas pela Maria Lembrancinha e já entregues aos clientes. 

Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. 

Sempre utilizar a estrutura: "(descrição)... A MARIA LEMBRANCINHA QUE FEZ!".  

Frequência: Sempre que possível. 

Recursos audiovisuais: Foto própria com selo "Produto Original Maria Lembrancinha" 

 

xiii) Editoria "No Circo!" 

Descrição: Lembrancinhas produzidas pela Maria Lembrancinha com o tema circo e já 

entregues aos clientes. 

Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. 

Sempre utilizar a estrutura: "(descrição)... A MARIA LEMBRANCINHA QUE FEZ!".  

Frequência: Sempre que possível. 

Recursos audiovisuais: Foto própria com selo "Produto Original Maria Lembrancinha" 

 

xiv) Editoria "No Jardim..."  

Descrição: Lembrancinhas produzidas pela Maria Lembrancinha com o tema jardim e já 

entregues aos clientes. 
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Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. 

Sempre utilizar a estrutura: "(descrição)... A MARIA LEMBRANCINHA QUE FEZ!".  

Frequência: Sempre que possível. 

Recursos audiovisuais: Foto própria com selo "Produto Original Maria Lembrancinha" 

 

xv) Editoria "O Amor Está no Ar" 

Descrição: Produtos românticos produzidos pela Maria Lembrancinha e já entregues aos 

clientes. 

Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. 

Sempre utilizar a estrutura: "(descrição)... A MARIA LEMBRANCINHA QUE FEZ!".  

Frequência: Sempre que possível. 

Recursos audiovisuais: Foto própria com selo "Produto Original Maria Lembrancinha" 

 

xvi) Editoria "Pra Suspirar e Se Inspirar" 

Descrição: Referências inspiradoras para temas de festa, decoração de festas, lembrancinhas e 

noivas. 

Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. Link 

para fonte (utilizar redutor de URL para o link). Caso a imagem seja postada pela empresa, 

utilizar a estrutura: "PRA SUSPIRAR E SE INSPIRAR... (descrição)! via (link)". Caso a 

imagem seja originariamente do Pinterest, ou seja, caso tenha sido "pinada", excluir e fonte e 

utilizar a estrutura: "PRA SUSPIRAR E SE INSPIRAR... (descrição)!".  

Frequência: Postagens no mínimo duas vezes por semana. 

Recursos audiovisuais: Foto de terceiros. 

 

xvii) Editoria "Pura Doçura" 

Descrição: Lembrancinhas contendo doces e guloseimas, produzidos pela Maria 

Lembrancinha e já entregues aos clientes. 

Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. 

Sempre utilizar a estrutura: "(descrição)... A MARIA LEMBRANCINHA QUE FEZ!".  

Frequência: Sempre que possível. 

Recursos audiovisuais: Foto própria com selo "Produto Original Maria Lembrancinha" 

 

xiii) Editoria "Reaproveitando pra Reinventar" 
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Descrição: Como fazer lembrancinhas, brinquedos, utilidades ou itens de decoração para 

festas a partir de materiais recicláveis ou da reutilização e reaproveitamento de materiais. 

Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. Link 

para fonte (utilizar redutor de URL para o link). Caso a imagem seja postada pela empresa, 

utilizar a estrutura: "REAPROVEITANDO PRA REINVENTAR: (descrição)! via (link)". 

Caso a imagem seja originariamente do Pinterest, ou seja, caso tenha sido "pinada", excluir e 

fonte e utilizar a estrutura: "REAPROVEITANDO PRA REINVENTAR: (descrição)!".  

Frequência: Postagens no mínimo duas vezes por semana. 

Recursos audiovisuais: Foto de terceiros. 

 

xix) Editoria "Tipo Macarrão Instantâneo (Todo Mundo Pode Fazer, e Bem Rapidinho)"  

Descrição: Como criar lembrancinhas, elementos de decoração de festas e qualquer outro item 

do universo das comemorações, desde que sejam bem simples, de maneira que não levam 

tempo e não requeiram habilidade. 

Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. Link 

para fonte (utilizar redutor de URL para o link). Caso a imagem seja postada pela empresa, 

utilizar a estrutura: "DICA TIPO MACARRÃO INSTANTÂNEO (todo mundo pode fazer, e 

bem rapidinho): (descrição)! via (link)". Caso a imagem seja originariamente do Pinterest, ou 

seja, caso tenha sido "pinada", excluir e fonte e utilizar a estrutura: "DICA TIPO 

MACARRÃO INSTANTÂNEO (todo mundo pode fazer, e bem rapidinho): (descrição)!".  

Frequência: Postagens no mínimo duas vezes por semana. 

Recursos audiovisuais: Foto de terceiros. 

 

xx) Editoria "Um Detalhezinho Faz Uma Diferençona" 

Descrição: Como fugir do lugar comum com pequenos detalhes, que podem transformar uma 

simples ideia em uma ideia super criativa. 

Texto: Descrição da foto em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído. Link 

para fonte (utilizar redutor de URL para o link). Caso a imagem seja postada pela empresa, 

utilizar a estrutura: "TODO MUNDO SABE: UM DETALHEZINHO FAZ UMA 

DIFERENÇONA! (descrição)! via (link)". Caso a imagem seja originariamente do Pinterest, 

ou seja, caso tenha sido "pinada", excluir e fonte e utilizar a estrutura: "TODO MUNDO 

SABE: UM DETALHEZINHO FAZ UMA DIFERENÇONA! (descrição)!".  

Frequência: Postagens no mínimo duas vezes por semana. 

Recursos audiovisuais: Foto, áudio ou vídeo de terceiros.  
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C. Determinação de Rotina Operacional para Comunicação em Mídias e Redes Sociais 

Digitais 

 A atividade de pesquisa de fontes e referências para as postagens da Maria 

Lembrancinha nas mídias e redes sociais digitais e o preenchimento do calendário de 

publicações semanais devem ser realizados preferencialmente às segundas-feiras pela manhã, 

podendo a tarefa ser remanejada para outro dia e horário caso haja alguma outra atividade 

mais urgente e desde que o conteúdo a ser publicado nos dias que se seguirão já esteja 

definido. Ao longo da semana, caso surjam oportunidades de adiantar o trabalho de pesquisa e 

preenchimento do calendário de publicações, não há objeções. 

 

 

 

Calendário de Publicações Semanais 
Semana de 07 a 13/07/13 

DATA REDE 
SOCIAL EDITORIA TEXTO IMAGEM FONTE 

21/07 
 

Blog     

Facebook 

Pra suspirar PRA SUSPIRAR E SE 
INSPIRAR... branco! 

http://goo.
gl/xeOpJ3 

http://goo.gl/xe
OpJ3 

Reaproveitando 

REAPROVEITANDO PRA 
REINVENTAR: e se cada um 
dos convidados da festinha das 

crianças ganhasse uma 
lembrancinha com a sua letra?!? 

http://goo.
gl/FxXHc

K 

http://goo.gl/Fx
XHcK 

Detalhezinho 

TODO MUNDO SABE: UM 
DETALHEZINHO FAZ UMA 
DIFERENÇONA! guardanapos 

de papel impressos! 

http://goo.
gl/3rXtbl 

http://goo.gl/3r
Xtbl 

Instagram     

Pinterest 

Pra suspirar PRA SUSPIRAR E SE 
INSPIRAR... branco! 

http://goo.
gl/xeOpJ3 

http://goo.gl/xe
OpJ3 

Reaproveitando 

REAPROVEITANDO PRA 
REINVENTAR: e se cada um 
dos convidados da festinha das 

crianças ganhasse uma 
lembrancinha com a sua letra?!? 

http://goo.
gl/FxXHc

K 

http://goo.gl/Fx
XHcK 

Detalhezinho 

TODO MUNDO SABE: UM 
DETALHEZINHO FAZ UMA 
DIFERENÇONA! guardanapos 

de papel impressos! 

http://goo.
gl/3rXtbl 

http://goo.gl/3r
Xtbl 

 

DATA REDE 
SOCIAL EDITORIA TEXTO IMAGEM FONTE 

22/07 
 Blog A ML que fez bolachas da Minnie para o niver 

da Manu 

1857 
(arquivos 

de fotos da 
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ML) 

Facebook 

A ML que fez 
bolachas da Minnie para o niver 

da Manu... A MARIA 
LEMBRANCINHA QUE FEZ! 

1857 
(arquivos 

de fotos da 
ML) 

 

Macarrão 

DICA TIPO MACARRÃO 
INSTANTÂNEO (todo mundo 
pode fazer, e bem rapidinho): 

encha balões com água, coloque 
no congelador e deixe o balde 
de gelo muito mais divertido! 

http://goo.
gl/TXJZO

Z 

http://goo.gl/TX
JZOZ 

Instagram A ML que fez 
bolachas da Minnie para o niver 

da Manu... A MARIA 
LEMBRANCINHA QUE FEZ! 

1857 
(arquivos 

de fotos da 
ML) 

 

Pinterest 

A ML que fez 
bolachas da Minnie para o niver 

da Manu... A MARIA 
LEMBRANCINHA QUE FEZ! 

1857 
(arquivos 

de fotos da 
ML) 

 

Macarrão 

DICA TIPO MACARRÃO 
INSTANTÂNEO (todo mundo 
pode fazer, e bem rapidinho): 

encha balões com água, coloque 
no congelador e deixe o balde 
de gelo muito mais divertido! 

http://goo.
gl/TXJZO

Z 

http://goo.gl/TX
JZOZ 

 

DATA REDE 
SOCIAL EDITORIA TEXTO IMAGEM FONTE 

23/07 
 

Blog Na mídia 

MENSAGEM DA CEGONHA, 
MARIA LEMBRANCINHA E 

MUNDO OVO 
preparamos uma edição especial 

de mensagens da cegonha 
recheadas com amêndoas pra 

comemorar o 1º aniversário da 
revista eletrônica Mundo Ovo. 

feitos nas cores da logo da revista, 
que é um simpático ovinho rosa, 

amarelo e roxo, os ovinhos 
ficaram lindos demais, e vão ser 

sorteados pra alguns leitores 
sortudos, que nós temos certeza 

que vão amaaaaaar! afinal de 
contas, essa é a lembrancinha 

mais que perfeita, né?!? 
aproveitando a oportunidade, a 

revista fez um post com todos os 
detalhes sobre a mensagem da 
cegonha "original" - o produto 

que a Maria Lembrancinha criou 
pra ajudar as futuras mamães a 
contarem pra todo mundo que 

estão grávidas - pra que além de 
tudo, suas leitoras já saibam pra 
onde correr quando receberem a 
notícia maravilhosa de que estão 

esperando um baby :) 

1776 e 
1779 

(arquivos 
de fotos da 

ML) + 
http://goo.
gl/kQ7Pe5 

 

Facebook Na mídia 
FALANDO EM MARIA 

LEMBRANCINHA... SAIU NA 
IMPRENSA! mensagem da 

http://goo.
gl/kQ7Pe5 

http://goo.gl/kQ
7Pe5 
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cegonha na revista Eletrônica 
Mundo Ovo! 

Arregace 

quer fazer, você mesmo, nuvens 
pra deixar os convidados da festa 
no céu? ENTÃO ARREGACE 

AS MANGAS E MÃOS À 
OBRA! 

http://goo.
gl/XDdGlj 

http://goo.gl/XD
dGlj 

Detalhezinho 

TODO MUNDO SABE: UM 
DETALHEZINHO FAZ UMA 
DIFERENÇONA! arranjos de 

flores... e frutas! 

  

Instagram Na Mídia 

FALANDO EM MARIA 
LEMBRANCINHA... SAIU NA 

IMPRENSA! mensagem da 
cegonha na revista Eletrônica 

Mundo Ovo! 

http://goo.
gl/kQ7Pe5 

http://goo.gl/kQ
7Pe5 

Pinterest 

Na mídia 

FALANDO EM MARIA 
LEMBRANCINHA... SAIU NA 

IMPRENSA! mensagem da 
cegonha na revista Eletrônica 

Mundo Ovo! 

http://goo.
gl/kQ7Pe5 

http://goo.gl/kQ
7Pe5 

Arregace 

quer fazer, você mesmo, nuvens 
pra deixar os convidados da festa 
no céu? ENTÃO ARREGACE 

AS MANGAS E MÃOS À 
OBRA! 

http://goo.
gl/XDdGlj 

http://goo.gl/XD
dGlj 

Detalhezinho 

TODO MUNDO SABE: UM 
DETALHEZINHO FAZ UMA 
DIFERENÇONA! arranjos de 

flores... e frutas! 

http://goo.
gl/53CSsN 

http://goo.gl/53
CSsN 

 

DATA REDE 
SOCIAL EDITORIA TEXTO IMAGEM FONTE 

24/07 
 

Blog A ML que fez 

CAMISETINHA PRA 
ENFEITAR A PORTA DA 

METERNIDADE 
e Elena, vindo lá do céu, cheinha 

de amor na bagagem :) 

1898 e 
1902 

(arquivos 
de fotos da 

ML) 

 

Facebook 

A ML que fez 
camisetinha para enfeitar a porta 

da maternidade... A MARIA 
LEMBRANCINHA QUE FEZ! 

1898 
(arquivos 

de fotos da 
ML) 

 

Pra suspirar 

PRA SUSPIRAR E SE 
INSPIRAR... o tema da festa é 

mar? então a sobremesa tem que 
ser de barco! 

http://goo.
gl/9DI0KB 

http://goo.gl/9D
I0KB 

Instagram A ML que fez 
camisetinha para enfeitar a porta 

da maternidade... A MARIA 
LEMBRANCINHA QUE FEZ! 

1898 
(arquivos 

de fotos da 
ML) 

 

Pinterest 

A ML que fez 
camisetinha para enfeitar a porta 

da maternidade... A MARIA 
LEMBRANCINHA QUE FEZ! 

1898 
(arquivos 

de fotos da 
ML) 

 

Pra suspirar 

PRA SUSPIRAR E SE 
INSPIRAR... o tema da festa é 

mar? então a sobremesa tem que 
ser de barco! 

http://goo.
gl/9DI0KB 

http://goo.gl/9D
I0KB 

 
DATA REDE EDITORIA TEXTO IMAGEM FONTE 
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SOCIAL 

25/07 
 

Blog     

Facebook 

Macarrão 

DICA TIPO MACARRÃO 
INSTANTÂNEO (todo mundo 
pode fazer, e bem rapidinho): 

recorte papel contact preto e use 
pra identificar copos na festa! 

http://goo.
gl/J5cDOu 

http://goo.gl/J5c
DOu 

Reaproveitando 

REAPROVEITANDO PRA 
REINVENTAR: festa no 

jardim? aproveite botões para 
criar as lembrancinhas! 

http://goo.
gl/NZNR

WK 

http://goo.gl/NZ
NRWK 

Instagram     

Pinterest 

Macarrão 

DICA TIPO MACARRÃO 
INSTANTÂNEO (todo mundo 
pode fazer, e bem rapidinho): 

recorte papel contact preto e use 
pra identificar copos na festa! 

http://goo.
gl/J5cDOu 

http://goo.gl/J5c
DOu 

Reaproveitando 

REAPROVEITANDO PRA 
REINVENTAR: festa no 

jardim? aproveite botões para 
criar as lembrancinhas! 

http://goo.
gl/NZNR

WK 

http://goo.gl/NZ
NRWK 

 

DATA REDE 
SOCIAL EDITORIA TEXTO IMAGEM FONTE 

26/07 
 

Blog A ML que fez festa da Moranguinho... com 
moranguinhos! 

1855 
(arquivos 

de fotos da 
ML) 

 

Facebook 
A ML que fez 

festa da Moranguinho com 
moranguinhos... A MARIA 

LEMBRANCINHA QUE FEZ! 

1855 
(arquivos 

de fotos da 
ML) 

 

Pra suspirar PRA SUSPIRAR E SE 
INSPIRAR... bolo em camadas! 

http://goo.
gl/stJT8J 

http://goo.gl/stJ
T8J 

Instagram A ML que fez 
festa da Moranguinho com 
moranguinhos... A MARIA 

LEMBRANCINHA QUE FEZ! 

1855 
(arquivos 

de fotos da 
ML) 

 

Pinterest 
A ML que fez 

festa da Moranguinho com 
moranguinhos... A MARIA 

LEMBRANCINHA QUE FEZ! 

1855 
(arquivos 

de fotos da 
ML) 

 

Pra suspirar PRA SUSPIRAR E SE 
INSPIRAR... bolo em camadas! 

http://goo.
gl/stJT8J 

http://goo.gl/stJ
T8J 

 

DATA REDE 
SOCIAL EDITORIA TEXTO IMAGEM FONTE 

27/07 
 

Blog     

Facebook 
Arregace 

quer fazer, você mesmo, 
carimbos pra identidade visual 

da festa? ENTÃO ARREGACE 
AS MANGAS E MÃOS À 

OBRA! 

http://goo.
gl/OCORx

p 

http://goo.gl/OC
ORxp 

Pra suspirar PRA SUSPIRAR E SE 
INSPIRAR... penas! 

http://goo.
gl/ylNmeV 

http://goo.gl/ylN
meV 

Instagram     

Pinterest Arregace 
quer fazer, você mesmo, 

carimbos pra identidade visual 
da festa? ENTÃO ARREGACE 

http://goo.
gl/OCORx

p 

http://goo.gl/OC
ORxp 
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AS MANGAS E MÃOS À 
OBRA! 

Pra suspirar PRA SUSPIRAR E SE 
INSPIRAR... penas! 

http://goo.
gl/ylNmeV 

http://goo.gl/ylN
meV 

 

 

FASE III - ACOMPANHAMENTO DA ATUAÇÃO DA EMPRESA E DA 

CONCORRÊNCIA NAS MÍDIAS E REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 Nesta última etapa do trabalho, o objetivo é analisar a atuação da empresa nas mídias e 

redes sociais digitais, apontar falhas ou propor ajustes na estratégia de comunicação traçada 

na "Fase II - Estratégia de Atuação On-line", identificar se a comunicação está sendo 

compreendida exatamente da forma como foi planejada, medir o volume e a frequência de 

menções sobre a empresa, analisar reações e sentimentos que o público possa ter em relação à 

empresa, filtrar citações e informações negativas a respeito da empresa e verificar como lidar 

com a situação, encontrar influenciadores, mensurar o crescimento da visitação às páginas e 

perfis da empresa, compreender a relevância de cada uma das redes sociais em que a empresa 

atua, assim como checar todas estas informações também em relação à atuação dos principais 

concorrentes da empresa nas redes sociais. 

 Agora reflita um pouco... Em que redes sociais o público que interessa à empresa se 

faz mais presente? Com que tipo de postagem os seguidores das páginas e/ou perfis da 

empresa mais interagem? Quem são as pessoas que mais frequentemente curtem, comentam e 

compartilham as postagens da empresa? O que os clientes pensam sobre a empresa? Em que 

redes sociais as pessoas mais comentam o tipo de produto ou serviço que a empresa 

comercializa? Em que dias e horários o cliente acessa as redes sociais? O que os 

consumidores gostam de ler, ouvir e fazer? Quem são os influenciadores que podem virar 

parceiros? Como a empresa deve se apresentar nas redes sociais? Que ações ela deve realizar? 

Que tipo de conteúdo deve apresentar? Que tipo de conteúdo tem mais repercussão? Que 

argumentos de venda estão funcionando? Em que você está acertando e em que está errando? 

Que problemas graves surgiram nas redes sociais? Que oportunidades e ideias apareceram nas 

redes sociais e podem ser aproveitadas na minha comunicação? Os consumidores estão 

interagindo mais com página da empresa ou com a dos concorrentes? Que percentual de 

vendas pode ser atribuído diretamente às ações nas redes sociais? O que os concorrentes da 

empresa têm feito nas redes sociais? Como têm se apresentado e se comportado? Quais são 

suas principais estratégias de atuação? O que chama mais a atenção em suas páginas/perfis? 
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 Para responder a todas essas perguntas, é necessário realizar um trabalho de 

verificação da presença da empresa e de seus concorrentes nas redes sociais, sendo que, para 

os pequenos negócios, é indicado que seja feito por meio de técnicas de monitoramento, que 

buscam garantir o bom atendimento aos clientes, evitar transtornos e avaliar as ações e 

estratégias da empresa nas redes sociais, identificar oportunidades de negócio, realizar 

pesquisas de mercado e estar atento ao movimento dos concorrentes nas redes sociais (para 

empresas de maior porte, há opções de monitoramento mais complexo, que incluem métricas 

e outros requisitos). Note que tais atividades devem ser contínuas, para garantir o rápido 

atendimento às solicitações, comentários e respostas dos seguidores e para assegurar que, a 

qualquer momento, caso algum resultado seja diferente do que a empresa espera, seja possível 

fazer correções e tentar novas estratégias, em busca dos objetivos determinados 

anteriormente.  

 Em termos gerais, o monitoramento das redes sociais nada mais é do que aplicar uma 

metodologia para acompanhar, avaliar e compreender o que falam de determinada marca e de 

seus concorrentes nas redes sociais. Pode ser usado para responder prontamente a um 

comentário ou pedido de informações de um seguidor ou fã das páginas e perfis da empresa 

nas redes sociais, para compreender o que público e o mercado pensam da empresa e para 

acompanhar a atuação dos concorrentes, com o objetivo de usar tais informações para a 

definição de estratégias. Envolve a coleta, classificação e análise das menções públicas/ 

citações de uma empresa, de seus produtos e serviços nas diversas redes sociais, e permite 

conhecer melhor os consumidores, vigiar o mercado, identificar tendências e ter ideias para a 

criação de novos produtos. 

 A coleta de informações pode ser feita em sites, portais, blogs e redes sociais, e 

independente de onde são encontrados, os dados devem ser interpretados, para que deixem de 

ser um amontoado de informações, ganhem sentido, tornem-se úteis, apontem quais os 

caminhos para manter o sucesso e continuar crescendo e para que colaborem no processo de 

tomada de decisões, seja indicando que a empresa deve participar mais ativamente de uma 

rede social específica ou apontando quais são os assuntos tratados nas postagens da empresa 

que mais geram interação. 

 

 

OBJETIVOS DE MONITORAMENTO 

 Antes de iniciar o processo de monitoramento da atuação de sua empresa nas mídias e 

redes sociais digitais, tente pensar um pouco: Por que é preciso monitorar a presença de sua 
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empresa nas redes sociais? O que você julga importante monitorar? Quais os benefícios que o 

acompanhamento das redes sociais pode trazer para a empresa? Que tipo de informação a 

empresa deve buscar? Em quais redes sociais será necessário buscar pelas informações que 

interessam à empresa? 

 O monitoramento da presença da empresa nas mídias e redes sociais digitais envolve 

um conjunto de técnicas empregadas para a análise de dados coletados na internet e pode ser 

realizado de várias maneiras, entretanto, independente da ferramenta ou da forma que se use 

para o monitoramento, em geral esta tarefa é realizada com o objetivo de: a) conhecer o que 

as pessoas falam sobre a empresa e a marca; b) identificar oportunidades de negócio (fazer 

buscas por palavras-chave que estejam relacionadas à empresa ou ao segmento em que atua é 

uma ótima forma de encontrar e captar novos clientes ou leitores, já que comumente pessoas 

com dúvidas sobre um tema específico recorrem à internet em busca de sugestões e opiniões 

sobre o assunto, situação da qual a empresa pode se aproveitar oferecendo respostas ou 

soluções); c) acompanhar de perto o desenrolar de situação em que ocorre algum problema 

que envolve a empresa; d) descobrir que tipo de sentimento o público tem em relação à marca 

ou a seus produtos e serviços; e) realizar pesquisas de mercado (ao realizar busca por 

palavras-chave que estejam relacionadas à empresa ou ao segmento em que atua, assim como 

buscar pelos nomes dos concorrentes, a empresa terá em mãos uma pesquisa de mercado 

gratuita, uma vez que terá acesso a informações sobre os concorrentes e poderá identificar 

demandas de mercado não atendidas); f) acompanhar as ações de seus concorrentes; g) 

identificar quem são os principais defensores e detratores (pessoas que atrapalham a reputação 

da empresa, falam mal ou difamam a empresa) de sua marca, produtos ou serviços; h) 

aprender (monitorar assuntos relacionados à empresa pode te ensinar a aprimorar seu trabalho, 

na medida em que será possível conhecer novas práticas na área, encontrar artigos de 

especialistas do mercado, sugestões e recomendações, assim como encontrar descrição de 

experiências bem sucedidas). 

 

A) Tendo em mente os objetivos do seu negócio e os objetivos de comunicação em mídias e 

redes sociais digitais determinados na "Fase II - Estratégia de Atuação On-line", assinale a 

opção ou as opções que correspondem a o que, de modo geral, a empresa pretende monitorar: 

(   ) A atuação da empresa nas mídias e redes sociais digitais 

(   ) Termos relacionados ao negócio da empresa 

(   ) Os clientes atuais da empresa e consumidores em potencial 

(   ) Pessoas influentes do mercado de atuação da empresa 
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(   ) O mercado, os concorrentes e seus respectivos produtos 

 

B) Com a intenção de detalhar a resposta da pergunta anterior, e assim deixar tudo mais claro 

pra você, assinale a opção ou as opções que correspondem a o que a empresa pretende 

alcançar/ descobrir/ conhecer a partir do monitoramento de sua atuação nas mídias e redes 

sociais digitais: 

(   ) Descobrir o que se diz sobre a empresa 

(   ) Saber onde e em qual contexto a empresa é citada 

(   ) Conhecer os assuntos mais populares relacionados a sua marca 

(   ) Identificar o volume e a frequência de menções/ citações sobre a empresa 

(   ) Encontrar menções e informações negativas sobre a empresa, seus produto e/ou serviços e 

verificar como lidar com a situação 

(   ) Identificar oportunidades de ação e necessidades de reação 

(   ) Buscar reclamações sobre a empresa, seus produtos e/ou serviços 

(   ) Analisar reações e sentimentos que o público possa ter em relação à empresa, seus 

produtos e serviços 

(   ) Mensurar o crescimento da visitação às páginas e perfis da empresa nas mídias e redes 

sociais digitais 

(   ) Medir a interação dos internautas com a empresa 

(   ) Responder ao contato dos internautas com rapidez, dando retorno o mais brevemente 

possível para suas dúvidas, comentários e queixas, de maneira a mostrar-se atento, interessado 

e disponível, com vistas a construir ou estreitar relacionamentos 

(   ) Observar "memes", piadas e conteúdo viral que envolvem a empresa 

(   ) Encontrar influenciadores, defensores e "advogados" da marca, assim como pessoas que 

possam “trabalhar a favor da marca” em troca de status, popularidade, dinheiro ou, 

simplesmente, pelo prazer de interagir com algo importante em sua vida 

(   ) Buscar oportunidades de interação com influenciadores, defensores e "advogados" da 

marca/ empresa 

(   ) Identificar detratores, difamadores e pessoas que falam mal, reclamam ou acusam a 

marca/ empresa 

(   ) Avaliar as estratégias de comunicação da empresa 

(   ) Compreender a relevância de cada uma das mídias e redes sociais digitais em que a 

empresa atua 
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(   ) Captar ideias para inovação em produtos e serviços a partir de dicas e comentários 

recebidos, uma vez que quando os usuários apontam falhas no que a empresa oferece, exaltam 

características do concorrente, sugerem algo que ainda nem existe, criticam e/ou elogiam, 

permitem à empresa ter ideias para inovar em produtos e serviços baseando-se no que os 

próprios consumidores querem 

(   ) Avaliar a qualidade e a pertinência do conteúdo postado pela empresa 

(   ) Melhorar processos e corrigir erros 

(   ) Aprender sobre o público da empresa, conhecer melhor seus hábitos e desejos, descobrir 

com quem eles falam, o que ouvem e leem permite identificar novas oportunidades, entender 

como melhorar o produto e/ou serviço que a empresa tem a oferecer, conhecer as falhas da 

empresa e perceber onde é possível melhorar 

(   ) Identificar comportamentos, hábitos e preferências de consumo 

(   ) Estar atento a ideias que podem surgir a partir da sugestão, do comportamento, da 

necessidade e do desejo dos internautas 

(   ) Descobrir necessidades do seu ramo de atuação para o desenvolvimento de novos 

produtos ou evolução de produtos já existentes 

(   ) Acompanhar movimentos do mercado e da concorrência, como lançamentos, campanhas 

e promoções 

(   ) Conhecer o que o público mais valoriza e menos valoriza no concorrente 

(   ) Analisar o que se fala dos concorrentes para identificar os pontos fortes e fracos da 

própria empresa 

(   ) Saber em que aspectos, na visão das pessoas, o concorrente é melhor e pior que a sua 

empresa 

(   ) Verificar como os concorrentes atuam nas mídias e redes sociais digitais 

(   ) Identificar problemas que os concorrentes enfrentam nas mídias e redes sociais digitais 

(   ) Observar "memes", piadas e conteúdo viral que envolvem a concorrência ou o segmento 

como um todo 

 

 

DEFINIÇÃO DE PALAVRAS-CHAVE E COLETA DE INFORMAÇÕES 

 O monitoramento por palavras-chave compreende a pesquisa, na internet, de termos 

relacionados à empresa. Trata-se de uma tentativa de encontrar menções à empresa a partir da 

busca por palavras que, de alguma maneira, possam levar a páginas e/ou comentários que, 

abordando determinados assuntos e temas, eventualmente possam ter mencionado a empresa, 
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seus produtos ou serviços. Assim, a primeira etapa de um processo de monitoramento da 

presença de uma empresa nas mídias e redes sociais digitais é o levantamento de palavras-

chave relacionadas à marca a ser monitorada. 

 Você pode optar por monitorar apenas a marca/ nome da empresa, propriamente dita, 

deixando de lado temas a ela vinculados, como forma de refinar a busca, assim como pode 

escolher fazer uma lista maior de palavras-chave, incluindo a marca, produtos, serviços e os 

termos que os usuários utilizam para se referir ao mercado e a seu tipo de negócio, tornando a 

busca mais completa (e complexa). 

 Caso resolva monitorar apenas a marca, lembre-se de incluir na lista de palavras-chave 

não só o nome correto da empresa, mas também abreviações e possíveis variações e erros de 

grafia que podem ser usadas para referir-se à marca, como forma de tentar captar o máximo 

possível de menções à empresa feitas pelos internautas. Por exemplo, para o monitoramento 

da marca "Maria Lembrancinha" as palavras-chave seriam "Maria Lembrancinha", "Maria 

Lembrancinhas", "Mª Lembrancinha", "lembrancinhas Maria", "ateliê Maria Lembrancinha", 

"ateliê Maria Lembrancinhas". Nesse caso, a palavra “lembrancinha” não deve ser incluída, já 

que a busca pelo termo geraria um resultado abrangente demais, com enorme quantidade de 

citações, as quais não necessariamente teriam relação com a empresa pesquisada, o que seria 

de nenhuma utilidade. 

 Caso decida fazer uma busca mais abrangente, inclua na lista de palavras-chave nome 

e variações do nome da marca, dos produtos e serviços (abreviações, apelidos e erros de 

grafia), domínio do site da empresa (somente nomedoseusite.com.br), endereço/ nomes de 

usuário/ perfil da empresa nas redes sociais, nome de sócios e colaboradores (caso sejam 

pessoas muito conhecidas ou que representam a identidade da empresa e do setor, nesse caso, 

incluir o nome de usuário nas redes sociais), termos usados nas campanhas e palavras do 

segmento de mercado em que a marca está inserida, nome e variações do nome das empresas, 

das marcas, dos produtos e serviços do concorrente (abreviações, apelidos e erros de grafia), 

termos específicos sobre o segmento de mercado e palavras relacionadas a campanhas e 

promoções, nome do segmento de mercado da marca, dos produtos, serviços e de termos 

técnicos sobre os produtos e outras palavras relacionadas ao segmento de mercado, 

lembrando-se de não ser muito eletivo, como forma de tentar captar o máximo possível de 

menções sobre o tema. Para o monitoramento da marca "Maria Lembrancinha", além das 

palavras-chave citadas anteriormente, seria interessante incluir, por exemplo, as palavras 

"lembrancinhas", "lembrancinha de aniversário", "lembrancinha de casamento", lembrancinha 

de maternidade", "lembrancinha de batizado", "lembrancinhas corporativas", "brindes 
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corporativos", "ateliê de lembrancinhas", "festas", "cerimonial", "casamento" e "organização 

de eventos", assim como os nomes dos principais concorrentes da empresa. 

 

A) Com base nos objetivos de monitoramento que você assinalou nas perguntas anteriores, 

liste os termos que farão parte da relação de palavras-chave que a empresa deverá monitorar.  

 

B) Estabeleça a periodicidade ideal (diário, semanal, quinzenal, mensal ou trimestral) para o 

monitoramento, descrevendo exceções, caso se aplique (ex. monitoramento diário da marca e 

monitoramento trimestral da concorrência). Note que é importante tentar acompanhar, 

diariamente, interações (comentários, dúvidas, respostas, solicitações de orçamento ou 

informações) do público com o conteúdo publicado pela empresa nas mídias e redes sociais 

digitais. Estabelecer uma periodicidade menor pode significar muito tempo para eventuais 

repercussões negativas ou ainda podem ser fatais caso um cliente tenha pressa em realizar 

uma compra.  

 

C) Indique que canais na internet devem ser monitorados, incluindo-se mídias e redes sociais 

digitais, fóruns, comunidades e sites específicos, caso se aplique. 

 

D) Leia com atenção o documento "Ferramentas de Monitoramento e Avaliação de Métricas" 

e defina as ferramentas de monitoramento com as quais trabalhar, levando em consideração a 

disponibilidade de tempo, a facilidade de uso, as possibilidades que as diversas ferramentas 

apresentam e a possibilidade de investimento. Lembre-se que a utilização de uma ferramenta 

que busca menções e termos preestabelecidos nas diversas redes, as compila em um único 

lugar e ainda que envia alertas periódicos por e-mail (informando sobre novas menções), 

facilita o processo de monitoramento diário, fazendo com que não seja necessário lembrar de 

acessar a ferramenta a todo momento e permitindo o retorno quase instantâneo ao público. 

 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS 

 Classificar, quando se está tratando de atividades de monitoramento em mídias e redes 

sociais digitais, significa distribuir as informações coletadas de acordo com categorias 

específicas, para facilitar o processo de análise. Considerando o tempo disponível da pessoa 

responsável pelo monitoramento, e para que a análise não se torne exaustiva, caso haja um 

número grande de menções coletadas, a empresa pode optar por avaliar somente uma parte, 
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uma amostra, de todas as citações, o que, é necessário frisar, deve ser feito com bastante 

atenção, para que não haja possibilidade de a empresa deixar de lado e não considerar ama 

menção que seja muito relevante. 

 A atividade de classificação das citações em categorias envolve primeiramente a 

determinação de temas específicos segundo os quais as menções podem ser divididas, de 

acordo com o conteúdo da citação. Uma academia de ginástica, por exemplo, poderia definir 

como temas para classificação: "alunos", "professores", "imprensa", "modalidades/ aulas", 

"institucional", "concorrência". Nesse caso, se o responsável pelo monitoramento encontra um 

artigo sobre a importância das aulas de alongamento, publicado por um concorrente, em uma 

rede social, e julga importante considerá-lo, no momento da classificação, deverá colocar o 

artigo sob o tema "modalidades/ aulas", que é o que tem maior proximidade com o assunto 

tratado no artigo. Para a atividade de categorização das informações coletadas sobre uma 

clínica de estética, seria possível optar por criar temas específicos para cada um dos serviços 

comercializados pela empresa, como "depilação a laser", "drenagem linfática", "massagem 

relaxante", "limpeza de pele" e "esfoliação facial" ou criar categorias genéricas como 

"serviços de estética facial" e "serviços de estética corporal", dependendo do nível de 

detalhamento que se espera alcançar com a atividade de monitoramento. 

 Depois de estabelecidos os temas para a classificação das informações, deve-se 

atribuir um valor positivo, negativo ou neutro ao conteúdo de cada um dos itens coletados. 

Não existe uma regra sobre como fazer essa atribuição de valor, mas em geral, compreende-se 

um conteúdo como positivo quando o internauta faz um elogio à marca, a seus produtos e 

serviços, recomenda a empresa e/ou expressa admiração, satisfação, e preferência. O conteúdo 

mais comumente classificado como negativo é o que apresenta críticas ou reclamações sobre a 

marca, seus produtos e serviços, comparações em que a marca é apresentada como a pior 

opção, insatisfação, raiva e até xingamentos. Já o conteúdo tido como neutro é aquele em que 

não é possível perceber um juízo de valor, e muitas vezes envolvem notícias ou dúvidas dos 

internautas.  

 Uma atividade que pode ajudar a analisar o valor das informações coletadas é a 

seleção de algumas palavras que podem estar diretamente associadas a um sentimento. No 

caso de uma empresa de entregas/ motoboys, se as palavras "atraso" e "lentidão" forem 

citadas, é bastante provável que o sentimento a respeito do serviço seja negativo. Assim, seria 

possível fazer uma lista de palavras que, caso apareçam em um comentário ou menção, 

definem se o conteúdo é positivo, negativo ou neutro. O único cuidado a ser tomado é fazer 

uma análise posterior para confirmar se realmente o conteúdo foi classificado corretamente, já 
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que o uso de gírias, ironias e figuras de linguagem, muito comuns nas redes sociais, podem 

dar a algumas palavras conotações diferentes de seu real significado. Veja como são 

diferentes os sentimentos das frases a seguir, ambas com alusão a morte: "engasgou enquanto 

almoçava e quase morreu ali no restaurante Delícias de Minas mesmo" (sentimento negativo); 

"morro de paixão pelas sobremesas servidas no restaurante Delícias de Minas" (sentimento 

positivo). 

 Não há limites para a criação de temas, entretanto, sugere-se usar de extremo bom 

senso, para que a lista não seja extensa demais, o que pode acabar comprometendo o processo 

de análise. A título de ilustração, note que no ateliê Maria Lembrancinha, após utilizar o 

Google, o Seeker, o Hootsuite e o Pinterest para fazer o rastreamento das palavras-chave de 

interesse, o responsável pelo monitoramento classifica cada um dos itens coletados conforme 

a tabela a seguir. 

 

Classificação das Informações Coletadas - Maria Lembrancinha 

 CONTEÚDO 
POSITIVO 

CONTEÚDO 
NEUTRO 

CONTEÚDO 
NEGATIVO 

INSTITUCIONAL 
Comentário que envolve a 
citação direta do nome da 
empresa 

http://www.mundo
ovo.com.br/2013/m
ensagem-da-
cegonha/ 

 https://www.facebook.com/
photo.php?fbid=703982462
949219&set=a.4302926569
84869.118099.3258755074
26585&type=1&theater 

PRODUTO 
Comentário que envolve a 
citação direta de um 
produto produzido pela 
empresa 

http://www.mundo
ovo.com.br/2013/m
ensagem-da-
cegonha/ 

http://www.arteco
nsciente.net/2011/
12/lembrancinha-
para-o-ano-novo-
garrafinha.html 

 

CATEGORIA DE 
PRODUTO/ SERVIÇO 
Comentário que envolve a 
citação de algum tipo de 
produto que a empresa 
comercializa (ex. 
marmitinhas 
personalizadas) ou algum 
tipo de serviço que a 
empresa presta (criação 
de layout para convites 
virtuais) mas não 
menciona diretamente a 
empresa 

 http://delas.ig.co
m.br/filhos/2013-
08-
14/lembrancinhas
-para-cha-de-
bebe.html 

 

MERCADO E 
CONCORRÊNCIA 
Comentários gerais sobre 
o mercado de atuação da 
Maria Lembrancinha, 
comentários feitos pelos 

 http://www.arteco
nsciente.net/2011/
12/lembrancinha-
para-o-ano-novo-
garrafinha.html 
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concorrentes e 
comentários a respeito 
dos concorrentes 

 

A) Defina os temas para a classificação das informações coletadas durante a atividade de 

monitoramento das mídias e redes sociais digitais. 

 

B) Descreva quando uma citação deve ser considerada positiva, negativa ou neutra. Em outras 

palavras, informe que critérios e/ou palavras deverão ser utilizados para classificar uma 

informação como positiva, negativa ou neutra.  

 

C) Para que ao final da classificação das citações de acordo com temas e sentimentos, a 

empresa tenha uma visão mais clara sobre os principais assuntos nos quais seu nome ou o dos 

concorrentes foram mencionados (o que vai facilitar a análise), monte uma tabela de 

"Classificação das informações Coletadas" da sua empresa, usando a tabela da Maria 

Lembrancinha, apresentada anteriormente, como referência. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DE MÉTRICAS 

 As métricas são indicadores/ índices de desempenho, ou seja, são números (como 

quantidade de fãs, quantidade de comentários e quantidade de compartilhamentos) que podem 

ser utilizados tanto para medir e avaliar os resultados e o sucesso das ações nas mídias e redes 

sociais digitais, como para responder a algumas perguntas específicas como: O quanto a 

audiência da página ou perfil da empresa cresceu nos últimos meses? Qual o número de 

visitantes únicos da página? Qual a frequência e a duração de visitas ao perfil da empresa? 

Qual o tempo médio de duração de cada visita? Qual a taxa de cliques e a taxa de conversão? 

As páginas e perfis dos concorrentes nas redes sociais têm mais ou menos seguidores/ fãs que 

as suas páginas e perfis? 

 A importância de utilizar tanto as atividades de monitoramento quanto a avaliação de 

métricas reside no fato de que tais práticas são complementares para o processo de análise e 

acompanhamento da atuação da empresa nas mídias e redes sociais digitais, já que fornecem, 

como resultado, tipos de informações diferentes que, ao serem analisadas em conjunto, podem 

gerar melhor compreensão do contexto como um todo. Imagine, por exemplo, que você 

descobre que seu concorrente publicou uma imagem no Facebook que está sendo 

compartilhada muitas e muitas vezes, de maneira muito rápida. Quantitativamente falando (ou 
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seja, em termos de métricas), você poderia avaliar que a taxa de engajamento dos seguidores 

do concorrente cresceu consideravelmente. Entretanto, o monitoramento (acompanhamento 

mais detalhado, qualitativo) pode mostrar que a imagem releva um aspecto negativo do 

produto do concorrente (como, por exemplo, a foto de um alimento com a data de validade 

vencida, um produto feito à mão mal acabado ou um anúncio com erros de português) e que 

todos os comentários, na verdade, são pejorativos. 

 Em outra situação, você pede a um amigo para curtir o perfil da sua empresa no 

Facebook e ele faz isso por questão de amizade, e não porque ele realmente é cliente da 

empresa, você ganha um fã que, apesar de constar nas estatísticas, é provável que não 

represente nada em termos de engajamento. É que dados são simplesmente números, que 

precisam ser contextualizados e analisados para que a informação ganhe um significado real. 

 Analisando os dois exemplos citados, é possível notar que o monitoramento é 

essencial para a compreensão dos fatos que os números, por si só, não são capazes de explicar 

(ou não podem explicar perfeitamente). Assim, por mais que a avaliação de métricas possa ser 

de extrema utilidade, uma vez que se trata de uma tarefa complexa, mas ainda assim 

insuficiente para o acompanhamento da atuação da empresa e de seus concorrentes nas redes 

sociais (já que os dados extraídos dos relatórios não conseguem descrever o verdadeiro grau 

de engajamento que um seguidor ou fã tem com a empresa, ou o sentimento que um usuário 

tem em relação à marca), dadas as limitações de tempo, mão-de-obra e conhecimento técnico 

das pequenas empresas, considera-se que, para o acompanhamento da atuação de um pequeno 

negócio nas redes sociais, a atividade de monitoramento definida nos itens anteriores deste 

formulário é absolutamente suficiente, visto que fornece informações simples, que permitem 

uma análise descomplicada. Caso você faça a opção por trabalhar unicamente com o 

monitoramento, desconsidere as perguntas que se seguem e vá direto ao item 5 deste 

formulário (avaliação dos resultados). 

 Entretanto, caso você tenha interesse em se aprofundar no processo de verificação da 

atuação da sua empresa nas redes sociais, responda as perguntas a seguir para determinar o 

que a empresa deverá analisar nos relatórios automáticos fornecidos pelas redes sociais, por 

meio da determinação e avaliação de métricas. Tenha em mente que cada uma das diferentes 

redes sociais oferece diversas possibilidades de métricas e que, como tudo no universo da 

internet é muito dinâmico, a todo o momento surgem novas ferramentas, novas métricas e 

nossas possibilidades de análise, e você deverá estar sempre atento a isso. 
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A) Tendo em mente os objetivos do seu negócio listados na "Fase I - Diagnóstico do 

Negócio" e os objetivos de comunicação em redes sociais determinados na "Fase II - 

Estratégia de Atuação On-line", assinale a opção ou as opções que correspondem a o que, de 

modo geral, a empresa pretende avaliar por meio das métricas. 

(   ) Quantidade de pessoas que assistem, leem ou ouvem o conteúdo postado pela empresa 

nas mídias e redes sociais digitais 

(   ) Nível de engajamento, participação, envolvimento e interação do público com os diversos 

perfis e páginas da empresa nas diversas mídias e redes sociais digitais 

(   ) Grau de disseminação e repercussão do conteúdo publicado pela empresa 

(   ) Impacto gerado nas vendas a partir da atuação da empresa nas mídias e redes sociais 

digitais 

(   ) Economia real feita pela empresa a partir da resolução de problemas com a ajuda das 

mídias e redes sociais digitais 

 

B) Com a intenção de detalhar a resposta da pergunta anterior, e assim deixar tudo mais claro 

pra você, assinale a opção ou as opções que correspondem a que métricas a empresa deverá 

avaliar: 

(   ) Quantidade de impressões de página 

(   ) Quantidade de visualizações de página 

(   ) Quantidade de downloads de conteúdo disponibilizado 

(   ) Quantidade de fãs, seguidores e membros 

(   ) Quantidade de novos visitantes 

(   ) Fontes de tráfego 

(   ) Postagens, vídeos no Youtube e tweets mais visualizadas 

(  ) Avaliação de características geográficas e demográficas dos visitantes (local de origem, 

idioma, etc) 

(   ) Pageviews  

(   ) Visitantes únicos (quantidade de pessoas diferentes que acessaram o material  

(   ) Quantidade de textos ou tópicos de uma comunidade ou perfil (posts) 

(   ) Quantidade de grupos, fóruns de discussão ou listas sobre o assunto 

(   ) Tempo de visitação  ou tempo investido pelo visitante na página 

(   ) Quantidade de favoritamentos 

(   ) Quantidade de comentários 

(   ) Quantidade de "unlike" e/ou "unfollow" 
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(   ) "Falando sobre isso" 

(   ) Número de cliques 

(   ) Quantidade de respostas a perguntas feitas 

(   ) Quantidade de compartilhamentos e retweets 

( ) Membros ativos (quantidade de pessoas efetivamente participando de uma comunidade ou 

perfil) 

(   ) Quantidade de menções por período 

(   ) Quantidade de menções positivas 

(   ) Tópicos relacionados 

(   ) Palavras Associadas 

(   ) Número de vezes que o links foi clicado 

(   ) Número de vezes que a hashtag foi sido usada 

(   ) Quantidade de mensagens privadas 

(   ) Impacto da Crise 

(   ) Referrals (quantidade de links apontando para determinada página/ perfil ou conteúdo) 

(   ) Conexões (quantidade de amigos e amigos dos amigos) 

(   ) Retorno do investimento  

(   ) Aumento da velocidade do ciclo de vendas 

(   ) Negócios realizados repetidamente com o mesmo consumidor 

(   ) Crescimento no valor das transações comerciais 

(   ) Problemas resolvidos on-line 

(   ) Recrutamento e contratação de pessoal através das redes sociais 

(   ) Outras (especificar) 

 

C) Estabeleça a periodicidade ideal (diário, semanal, quinzenal, mensal ou trimestral) para a 

atividade de avaliação de métricas relativas à atuação da empresa e de seus concorrentes nas 

mídias e redes sociais digitais, descrevendo exceções, caso se aplique (ex. avaliação quinzenal 

da marca e avaliação trimestral da concorrência). 

 

D) Indique que canais na internet devem ser avaliados, incluindo-se mídias e redes sociais 

digitais, fóruns, comunidades e sites específicos, caso se aplique. 

 

E) Leia com atenção o documento "Ferramentas de Monitoramento e Avaliação de Métricas" 

e defina as ferramentas de avaliação de métricas com as quais trabalhar, levando em 



 

 

256 

consideração a disponibilidade de tempo, a facilidade de uso, as possibilidades que as diversas 

ferramentas apresentam e a possibilidade de investimento. 

 

 

AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

 Conforme mencionado anteriormente, o objetivo da "Fase III - Acompanhamento da 

Atuação da Empresa e da Concorrência nas Mídias e Redes Sociais Digitais" é analisar a 

atuação da empresa nas mídias e redes sociais digitais; apontar falhas ou propor ajustes na 

estratégia de comunicação traçada na "Fase II - Estratégia de Atuação On-line"; identificar se 

a comunicação está sendo compreendida exatamente da forma como foi planejada; medir o 

volume e a frequência de menções sobre a empresa; analisar reações e sentimentos que o 

público possa ter em relação à empresa; filtrar citações e informações negativas a respeito da 

empresa e verificar como lidar com a situação; encontrar influenciadores; mensurar o 

crescimento da visitação às páginas e perfis da empresa; compreender a relevância de cada 

uma das mídias e redes sociais digitais em que a empresa atua e checar todas estas 

informações também em relação à atuação, nas mídias e redes sociais digitais, dos principais 

concorrentes da empresa. 

 Para tanto, depois de realizado todo o trabalho de determinação dos objetivos de 

monitoramento, definição de palavras-chave e coleta de informações, classificação das 

informações coletadas e identificação de métricas, o momento agora é de ler atentamente as 

menções e informações coletadas e interpretá-las, levando em conta o que é realmente 

relevante em virtude dos objetivos da empresa. Esta é uma das etapas mais importantes do 

processo, já que é nessa fase que a empresa consegue recolher informações importantes para 

sua melhoria e crescimento. 

 De maneira geral, mesmo em um pequeno negócio, é provável que o proprietário da 

empresa conte com a ajuda de alguém para a realização das atividades operacionais de 

monitoramento das mídias e redes sociais digitais, nessa etapa, o responsável pela empresa 

deve avaliar a tabela de "Classificação das Informações Coletadas" e as métricas (se for o 

caso) e analisar as informações nela contidas, buscando identificar ações a tomar. Use as 

informações extraídas da tabela e das métricas estrategicamente, porque elas certamente 

trarão dados importantes sobre a atuação do seu negócio nas mídias e redes sociais digitais. 

 Como os objetivos e estratégias de cada empresa são muito diversos, não há um 

modelo padrão para análise dos resultados, que deve seguir a lógica de gestão de cada negócio 

ou as ferramentas gerenciais a que a empresa está acostumada. Você pode preparar relatórios 
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em que sejam feitas indicações dos principais pontos de atenção, análises do desempenho da 

empresa frente oportunidades nas redes sociais, pontos fortes e fracos da marca em relação à 

sua presença e recomendações técnicas de ações, ou ainda utilizar matrizes de análise 

baseadas em engajamento e valor das menções, entretanto, para um pequeno negócio, talvez 

todo esse material seja desnecessário, e é bem provável que as anotações do proprietário ou 

sócio-administrador da empresa, juntamente com a identificação e verificação da autoridade 

da fonte das menções, a comparação da atuação da empresa em relação à atuação dos 

concorrentes e uma boa discussão com outras pessoas da empresa sobre os resultados do 

monitoramento, sejam muito mais eficientes. 

 Já em relação a menções apontadas no monitoramento que necessitam de resposta, é 

possível fazer algumas recomendações mais ou menos padronizadas, as quais podem 

colaborar com a tomada de decisão sobre como interagir com o público.  

 Antes de mais nada, é imprescindível agir rapidamente, e o primeiro passo é verificar 

qual o valor/ sentimento da citação. Caso a menção seja positiva para a empresa, agradeça à 

pessoa pelo que foi dito, mostre que está disponível para auxiliar sempre que necessário e, 

caso tenha mais algum recurso que possa ajudá-la, como uma postagem a respeito do assunto 

para indicar ou um material complementar para oferecer, aproveite para apresentá-lo. Espera-

se assim que o cliente (ou futuro cliente) fique satisfeito com a atenção. Para menções 

negativas, indica-se agradecer sinceramente pelo feedback em caso de crítica construtiva, 

ensinar como solucionar o problema quando possível ou assumir o erro, pedir desculpas pelo 

problema e mostrar o que a empresa pretende fazer para resolver a questão e garantir que não 

ocorra mais. O fato de a empresa mostrar-se receptiva a críticas e preocupada com o ocorrido 

deve amenizar a situação e pode até mesmo fazer com que o autor da menção ofereça à 

empresa um elogio logo depois da crítica. Nunca perca a paciência, fique batendo boca ou 

ofenda alguém que tenha criticado seu produto, pois está é uma prática que pode gerar muita 

repercussão negativa. Caso perceba que a intenção da crítica é apenas incomodar, causar 

polêmica ou prejudicar a empresa, ignore. Por fim, em casos extremos que envolvam 

conteúdo impróprio, desrespeitoso ou até mesmo ilegal, exclua o comentário e, se julgar 

pertinente, explique aos seguidores ou fãs a situação, reforçando que é papel da empresa zelar 

pelo conteúdo de suas páginas e perfis. 

 Outra recomendação que pode ser útil diz respeito ao estabelecimento e fortalecimento 

de relacionamento com desconhecidos. Muitas vezes, o monitoramento identifica pessoas que 

interessam à empresa manter por perto, como influenciadores, advogados da marca e 

formadores de opinião. Para estreitar laços com alguém não conhece a empresa, é possível: a) 
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tentar complementar uma ideia, responder a um problema, oferecer uma solução ou indicar 

algum material que complemente as ideias do autor; b) fazer uma pergunta para iniciar uma 

conversa, apresentar a empresa, mostrar interesse na pessoa, mostrar que a considera uma 

referência no assunto e, eventualmente, estabelecer uma conexão; c) discordar caso tenha um 

ponto de vista diferente do autor e tenha argumentos para justificar a sua posição, como forma 

de chamar a atenção do autor e tornar-se referência, o que acontece se a sua consideração 

agregar valor à discussão e acrescentar algo; d) oferecer um bom conteúdo ou informação de 

qualidade, para ganhar credibilidade e passar a ser observado com mais atenção, prestando 

muita atenção para nunca pedir para que as pessoas visitem e sigam sua página ou perfil, o 

que é muito mal visto; e) passar a acompanhar com frequência a página ou perfil do autor, 

para identificar novas oportunidades de interação e, em consequência, criar um 

relacionamento. 

 

 

FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE MÉTRICAS - 

DOCUMENTO DE APOIO 

 Além de saber como fazer o acompanhamento da atuação da empresa e de seus 

concorrentes nas mídias e redes sociais digitais, também é muito importante saber onde 

encontrar os dados para o monitoramento e a avaliação de métricas. A coleta de informações 

pode ser feita manualmente, situação em que é preciso que alguém acesse as mídias e redes 

sociais digitais, sites e blogs, e realize uma pesquisa em cada um deles, ou pode ser feita de 

forma automatizada, com a ajuda de ferramentas, situação em que o usuário cadastra palavras-

chave no site da ferramenta e a pesquisa é feita pelo próprio mecanismo do site. 

 Existem várias opções de ferramentas, gratuitas e pagas, e a escolha por uma delas 

depende de cada empresa, de seus objetivos, de sua disponibilidade financeira e dos recursos 

que necessitam, além de outros aspectos, entretanto, apesar da limitação de recursos da 

maioria das ferramentas gratuitas, para empresas que estão começando a se aventurar por este 

universo, é possível que estas sejam as mais indicadas, já que em geral oferecem informações 

suficientemente valiosas e simples. Saiba mais em: <http://www.dp6.com.br/como-escolher-

ferramenta-monitoramento-midias-sociais> e <http://2getmarketing.com.br/%20/redes-

sociais/criterios-para-escolha-de-uma-ferramenta-de-monitoracao-das-midias-sociais/>. 

 Nota: Como a maioria do conteúdo postado em outras redes acaba sendo 

compartilhada também no Facebook e no Twitter, realizar buscas de palavras-chaves somente 

nessas duas redes já seria suficiente para a atividade de monitoramento da maioria dos 
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pequenos negócios, que geralmente têm recursos financeiros, de tempo e mão de obra 

escassos.  

 

 

A) Monitoramento Manual 
 

Twitter (<https://twitter.com/search-home>): Busca por menções e apresenta resultados em 

formato de lista, que não podem ser salvos. 

 

Facebook (<https://www.facebook.com/about/graphsearch>): As buscas são bastante 

limitadas e identificam apenas resultados que apareçam como texto, quando alguém atualiza 

seu status ou insere a palavra-chave na legenda de imagens. Escolha o termo a ser pesquisado 

e o tipo de resultado (normalmente “atualizações públicas” é a opção mais indicada). 

 

Youtube (<http://www.youtube.com/>): É possivel realizar facilmente buscas por palavras-

chave na própria rede. Se a empresa compartiha vídeos nas redes sociais, este é um veículo 

importante para monitoramento. 

 

Blogs: Buscas em blogs são relevantes porque, além de estes serem veículos bastante 

segmentados, que podem ser muito respeitados dependendo do setor de atuação da empresa, 

colaboram na busca de influenciadores do segmento. Encontre os blogs que discutem temas 

que interessam ao negócio ou segmento e busque por palavras-chave de interesse nas 

postagens e nos comentários. O Google Blog Search 

(<http://www.google.com.br/blogsearch?hl=pt-BR>) é uma ferramenta para pesquisa 

específica em blogs. 

 

Sites e portais do segmento da empresa: Veículos segmentados e, em geral, com uma proposta 

mais profissional do que os blogs. Como normalmente o tom mais formal confere uma 

imagem de mais credibilidade, o conteúdo tende a ter um peso maior, o que significa que o 

que é dito impacta mais a imagem da empresa. 

 

Sites de notícias: Embora os sites de notícias gerais sejam muito abrangentes, como 

costumam ter uma audiência muito grande, esse é um ambiente importante a ser monitorado, 
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especialmente se a empresa comercializa produtos e serviços voltados para o consumidor 

final. 

 

Reclame Aqui (<http://www.reclameaqui.com.br>): Site em que é possível a consumidores 

registrar reclamações a respeito de empresas. É importante ser monitorado com regularidade, 

para descobrir eventuais problemas que o público possa ter tido com a empresa ou com seus 

produtos e para verificar a postura de outros usuários do site em relação ao ocorrido.  

 

Alertas do Google (<http://www.google.com.br/alerts>): Realiza buscas em blogs, no 

Youtube, no Google+ e na internet como um todo e envia notificações por e-mail informando 

os resultados relevantes mais recentes da busca de palavras-chave pré-cadastradas. 

 

 

B) Monitoramento Automatizado 

 

Social Mention (<http://socialmention.com>): Ferramenta gratuita que busca palavras-chave 

em plataformas de mídia social, incluindo blogs, comentários, marcadores, eventos, notícias e 

vídeos. 

 

How Sociable (<http://howsociable.com/>): Ferramenta gratuita para verificar menções em 

diferentes sites, calcula a visibilidade de uma marca a partir de uma pontuação baseada na 

quantidade e diversidade de ambientes nos quais a marca está presente. 

 

Twitter Counter (<http://twittercounter.com/>): Ferramenta gratuita que mede a evolução dos 

seguidores de uma página ou perfil, como permite a comparação entre contas (páginas ou 

perfis), é uma excelente opção para o monitoramento de concorrentes. 

 

Topsy (<http://topsy.com/>): Ferramenta gratuita que realiza buscas em tempo real nas redes 

sociais e tem como principal diferencial uma função que ajuda a identificar influenciadores. 

 

Seekr (<http://seekr.com.br/>): Na versão gratuita, busca postagens no Twitter, no Facebook, 

no Youtube, no SlideShare e em blogs e envia notificações por e-mail com os resultados. 

Possui uma ferramenta para encurtar URLs, contabiliza cliques e agenda publicações para o 
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Facebook e o Twitter. Na versão paga, busca dados de até 7.500 postagens em 30 redes 

sociais e gera 4.000 tipos de relatórios. 

 

HootSuite (<http://hootsuit.com/>): Na versão gratuita, monitora cinco redes sociais, agenda 

mensagens e oferece relatório básico de análise. Na versão paga, analisa ilimitadas redes 

sociais, agenda mensagens e gera relatórios. 

 

E.Life Buzzmonitor (<http://elife.com.br>): Na versão gratuita, verifica até 500 postagens do 

Facebook, do Twitter e de blogs. Na versão paga, rastreia até 2.500 postagens das mesmas 

redes sociais e captura mensagens em tempo real.  

 

Scup (<http://scup.com>): Ferramenta paga. Investiga em 17 redes sociais o desempenho das 

marcas e produz análises.  

 

Airstrip (<http://www.r18.com.br/>): Ferramenta paga. Permite analisar 8 redes sociais e gera 

documento de análise. 

 

 

C) Busca Manual de Métricas 

 

Google Analytics (<http://www.google.com/analytics>): Fornece uma base muito poderosa 

para uma variedade de fatores diferentes. Você pode acompanhar os links recebidos e, em 

seguida, as atividades dos usuários que os enviaram. Faça um tour pela ferramenta. 

Recomendo a seção de treinamento, pois é excelente para quem quer ficar fera. 

 

Youtube Insights (<http://www.youtube.com/t/advertising_insight>): Apresenta dados como 

quantidade de visualizações de um vídeo, popularidade por região, fontes de tráfego, dados 

demográficos (sexo, idade e interesses de usuários logados), partes mais vistas do vídeo e 

pontos em que o vídeo é abandonado. 

 

Facebook Insights (<http://www.facebook.com/FacebookInsights>): Na página inicial, 

apresenta um resumo dos últimos sete dias de desempenho do perfil ou fanpage, o que ajuda a 

conferir como está o andamento das estratégias. Permite a divisão dos dados por áreas 

específicas, como perfil dos fãs, engajamento com postagens e visão geral da página. 
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D) Busca Automatizada de Métricas 

 

Tweestats (<http://tweetstats.com/>): Ferramenta gratuita que permite a obtenção de dados 

quantitativos do perfil da empresa no Twitter, como número de tweets, replies, retweets e 

follows. Fornece gráficos sobre os horários de postagens e conteúdos "retuitados". É bastante 

visual e ajuda a compreender o perfil dos seguidores. 

 

Social Bakers (<http://socialbakers.com/>): Ferramenta paga para comparação de índices da 

fanpage da empresa no Facebook. 

 

Radian6 (<http://www.salesforcemarketingcloud.com/>): Possui métricas próprias para quatro 

tipos de mídias: blogs/MSN, vídeos/imagens, microblog (Twitter) e fóruns/comentários. 

Permite a criação de painéis customizados de acompanhamento. 

 

Crowdbooster (<http://crowdbooster.com/>): Ferramenta gratuita para mensuração de 

desempenho dos perfis do Twitter e das páginas do Facebook, permite o cadastramento de até 

três contas e gera relatórios que incluem informações como tweets mais "retuitados" e 

quantidade de novos seguidores. 

 

Twenty Feet (<https://www.twentyfeet.com/>): Ferramenta que oferece dados como o 

crescimento de seguidores no Twitter e fãs no Facebook e o número de visualizações de 

vídeos no YouTube. Na versão gratuita, é possível cadastrar apenas uma conta do Twitter e 

um perfil, página ou grupo do Facebook. Na versão paga, permite o monitoramento de mais 

contas, inclusive do YouTube e do MySpace 
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CAPÍTULO IV. APLICAÇÃO DO MODELO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Após termos apresentado, nos capítulos anteriores, por meio de extensa pesquisa 

bibliográfica e documental, os principais conceitos teóricos e conteúdos que esta tese propôs-

se a discutir, quais sejam, pequenos negócios, empreendedorismo, empreendedores, 

comunicação e mídias e redes sociais digitais, assim como devidamente apresentado o 

"Modelo de Aplicação Prática para Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias e 

Redes Sociais Digitais", buscamos verificar a validade da aplicação do modelo e expor os 

resultados de sua avaliação, realizada de duas maneiras, conforme detalhado  na metodologia, 

explicitada na introdução deste estudo: a) sob o ponto de vista da análise que realizamos a 

partir das respostas que os três empresários participantes desta pesquisa apresentaram às 

perguntas das três fases que compõem o modelo (anexos 3, 4 e 5); e b) sob o ponto de vista 

dos respondentes, que após preencher a ferramenta, definir uma estratégia de atuação on-line 

para suas empresas, colocar tal estratégia em prática e fazer uso desta estratégia durante 

determinado período de tempo, para testá-la, responderam a uma lista de perguntas sobre a 

experiência (anexo 1). 

A seguir, portanto, analisaremos os dados recolhidos e a consequente e 

concomitantemente avaliaremos o "Modelo de Aplicação Prática para Posicionamento de 

Pequenos Negócios nas Mídias e Redes Sociais Digitais". Salientamos que, para a correta 

avaliação dos dados, foi realizada uma categorização, o que, segundo Bardin (2011), tem 

como objetivo máximo fornecer uma forma de representação simplificada dos dados brutos da 

maneira mais simplificada possível e é a parte do processo em que os dados tomam sentido, 

visto que são agrupados, destacados e rotulados, situação que fez com que esta etapa tenha se 

tornado eixo importante da pesquisa, pois a partir dela começam a emergir as explicações e o 

entendimento mais aprofundado do objeto de estudo. 

Para que se realize uma adequada análise dos dados qualitativos é importante que o 

pesquisador esboce com antecedência um modelo no qual são contemplados os grupos 

temáticos que sirvam para a apreciação e a classificação das informações coletadas. Assim, 

logo após termos realizado a conclusão do desenvolvimento do "Modelo de Aplicação Prática 

para Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias e Redes Sociais Digitais", uma 

primeira versão do conjunto das categorias de avaliação também foi finalizada. Ressaltamos 

que durante o processo de categorização dos dados coletados neste estudo empregamos o 

sistema de enquadramento das informações nas categorias na medida em que foram sendo 
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encontradas, sendo que, eventualmente, quando houve necessidade de criar novas categorias, 

procedemos os ajustes.  

As categorias adotadas ao final desse processo são, logo, consequência do 

reagrupamento progressivo das categorias inicialmente definidas, e respeitam os critérios 

descritos por Bardin (2011) de exclusão mútua, homogeneidade, pertinência, objetividade, 

fidelidade e produtividade. Assim, para avaliar o "Modelo de Aplicação Prática para 

Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias e Redes Sociais Digitais", utilizamos as 

categorias detalhadas a seguir. 

 

I. Categoria: Nível de complexidade do modelo 

Compila informações que dizem respeito à dificuldade para o preenchimento do "Modelo de 

Aplicação Prática para Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias e Redes Sociais 

Digitais", incluindo-se dados sobre a facilidade de compreensão em termos gerais, a 

ordenação das fases e das perguntas do formulário, a inteligibilidade da linguagem utilizada, a 

clareza dos textos e o nível de detalhes abordados e/ou solicitados. 

 

II. Categoria: Benefícios do modelo 

Compila informações que dizem respeito aos benefícios obtidos com a experiência de uso do 

modelo, incluindo-se dados sobre as vantagens do modelo e de sua utilização e sobre como o 

modelo pode servir de fonte de apoio e auxílio para as empresas. 

 

III. Categoria: Limitações do modelo 

Compila informações que dizem respeito aos “senões” do modelo, incluindo-se dados sobre 

as restrições e deficiências do modelo, as desvantagens causadas pelo uso do modelo e 

frustrações acerca da contribuição do modelo. 

 

 

4.1. Apresentação dos Dados Coletados e Avaliação do Modelo 

 

Para a avaliação da contribuição que o "Modelo de Aplicação Prática para 

Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias e Redes Sociais Digitais" pode oferecer 

para as estratégias de comunicação e divulgação dos empreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim como para a rotina operacional de 

comunicação dos empresários, apresentamos em conjunto, nossas considerações em relação 
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ao que foi possível compreender e inferir diante da avaliação do conteúdo das respostas dos 

empresários às questões e tarefas indicadas no modelo preenchido por eles, além de suas 

impressões sobre o modelo, obtidas por meio do Roteiro para Avaliação do "Modelo de 

Aplicação Prática para Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias e Redes Sociais 

Digitais". 

 

I. Categoria: Nível de complexidade do modelo 

 De maneira geral, o preenchimento dos formulários das três fases que compõem o 

modelo foi classificado como difícil pelos empresários, apesar das longas e detalhadas 

descrições incluídas no texto e da existência dos documentos de apoio. 

 Percebemos que as dificuldades residiam, principalmente, em dois aspectos: a) as 

perguntas solicitavam informações sobre o negócio das quais os empresários não dispunham 

e, muitas vezes, não tiveram interesse em buscar; e b) as perguntas abordavam temas com os 

quais os empresários não estavam familiarizados e, mesmo assim, aparentemente, não 

demonstraram interesse em pesquisar mais sobre o assunto e aprofundarem-se a respeito. 

 A ordenação das fases, perguntas e tarefas solicitadas no modelo, como propostas, foi 

considerada adequada pelos respondentes, que se sentiram confortáveis com a estrutura que 

parte de questões mais genéricas para questões mais específicas e com o gradativo nível de 

detalhamento exigido.  

 Sobre a linguagem utilizada e a clareza do texto, considerou-se que as questões, apesar 

de algumas vezes muito longas (o que gerou sentimento de cansaço), estavam bem elaboradas 

e permitiam adequada compreensão acerca do que estava sendo informado ou solicitado, 

apesar do fato de que, para algumas perguntas fechadas, os respondentes fizeram comentários, 

o que sugere que seja incluída uma opção de livre resposta dentre as alternativas de resposta. 

 Foi possível verificar que os empresários, por vezes, sentiram-se sobrecarregados ao se 

depararem com o grande volume de conteúdo existente no modelo e com os termos técnicos e 

as expressões muito específicas utilizadas, que normalmente não fazem parte do vocabulário 

cotidiano das empresas.  Tal fato acabou provocando certo desinteresse, verificado na pouca 

qualidade e profundidade das respostas, que ora ou outra pareciam ter sido respondidas às 

pressas ou por obrigação.  

 Por exemplo, na pergunta "A) Qual a plataforma utilizada para a criação do site e/ou 

do blog? Wordpress? Wix? Blogger? Outra?", do item "Sobre a Comunicação da Empresa na 

Internet", da Fase I - Diagnóstico do Negócio, uma das empresas mencionou não saber o que 
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é uma plataforma, o que demonstra que a terminologia utilizada pode ser considerada técnica 

demais para esse tipo de formulário. 

 Já na pergunta "A) Para encontrar informações que podem se transformar em conteúdo 

para as páginas e perfis da empresa nas mídias e redes sociais digitais, que sites, blogs, portais 

de notícias, jornais e revistas (especializados ou não), boletins informativos, formadores de 

opinião, influenciadores, páginas e perfis a empresa deve seguir?", do item "Definição de 

Fontes de Conteúdo para Comunicação em Mídias e Redes Sociais Digitais", da Fase II - 

Estratégia de Atuação On-line, outro respondente informou que já segue experts, sites e 

instituições americanos e brasileiros que discutem o assunto, acrescentou que acha importante 

seguir mais revistas femininas, de saúde e de bem-estar, assim como outros profissionais da 

área, mas por desinteresse, exaustão, falta de tempo ou qualquer outro motivo, não aproveitou 

a oportunidade para pesquisar e relacionar quais seriam essas fontes especificamente. 

 Para a empresa Melissa Setubal Coach de Saúde Integrativa, a etapa mais complicada 

do modelo foi a de responder às perguntas sobre seus concorrentes e suas metas de negócio, o 

que se justifica, segundo a empresária Melissa Setubal, pela ausência de um plano de 

negócios para a empresa, ao passo que a definição da rotina operacional de publicação de 

conteúdo foi mais simples que imaginava. 

 Já para a empresa Carol Melo Doces, por sua vez, indicou a Fase I - Diagnóstico do 

Negócio como sendo a que lhe pareceu mais fácil, ressaltando ter sido interessante notar 

como, ao longo da correria do dia a dia, dá-se pouca atenção a questões que parecem óbvias 

como os objetivos do negócio e a análise dos concorrentes. Segundo a empresária Caroline 

Melo, essa etapa foi particularmente relevante porque ela nunca tinha tido a oportunidade de 

"parar, pensar, analisar e traçar estratégias", mas certamente foi bem menos complexa que a 

Fase II - Estratégia de Atuação On-line, que exigiu muito mais tempo, pesquisa e criatividade.  

 Por fim, a empresa G2 Instrumentos Musicais afirmou que o momento de definir 

objetivos de monitoramento e métricas foi, certamente, o mais difícil de toda a experiência, já 

que nem a empresária Thaisa Epifanio, responsável pelo preenchimento do modelo, nem seu 

sócio, possuíam conhecimento das ferramentas demonstradas.  

 

II. Categoria: Benefícios do modelo 

 Em relação aos benefícios percebidos pelos empresários a partir do uso do modelo, foi 

possível verificar que não só as empresas puderam observar aumento nas estatísticas das 

páginas e perfis e no relacionamento com os clientes, mas também conseguiram constatar 
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melhor aproveitamento de seu tempo e de suas publicações, em função da determinação de 

uma estratégia de posicionamento e de uma rotina operacional. 

 Quando questionadas sobre o que a experiência de usar o modelo trouxe de mais 

benéfico para seus negócios, as respostas foram: 

 
Me trouxe consistência e rotina operacional, o que já está se convertendo em 
mais seguidores no Facebook e no blog e ezine, participantes no meus 
eventos virtuais gratuitos. (Melissa Setubal) 
 
Agilidade, evitar de não postar, olhar os conteúdos com mais critério, e 
enxergar mais oportunidades. Foi muito importante participar e começar a 
encarar as redes sociais como uma ferramenta a favor da empresa, com custo 
baixo. Com a programação, você pode postar em qualquer lugar que estiver, 
e isso é muito importante para o pequeno empresário que de modo geral usa 
suas horas de lazer para as redes sociais. Desta forma, o conteúdo não é 
comprometido por falta de tempo ou por distração. (Caroline Melo) 
 
Acredito que a fanpage da loja se tornou mais atrativa para nossos clientes. 
Em termos gerais achei a experiência bastante enriquecedora, pois consegui 
entender um pouco sobre a ferramenta que pretendia trabalhar, inclusive a 
buscar informações a respeito deste meio. Sinto que possuíamos uma grande 
possibilidade que era desperdiçada e que através deste trabalho estamos 
conseguindo lapidar e a longo prazo aproveitar deste novo nicho. 
(Thaisa Epifanio) 

 

 No que concerne especificamente à qualidade do conteúdo das postagens, à interação 

dos internautas e à rotina de trabalho estabelecida, as respostas dos empresários permitem 

afirmar que houve melhora considerável no relacionamento com os fãs ou seguidores de suas 

páginas e perfis, assim como houve crescimento expressivo no número de visitas às páginas e 

perfis e no número de visualizações das postagens. 

 A esse respeito, destaca-se a afirmação: 

 
Vejo que tenho mais propósito nas minhas publicações, equilibrando artigos 
que produzo, com conteúdos simples de dicas, mais uso de mídias como 
fotos e vídeos, mais divulgação dos serviços (que era quase zero antes), e, 
mais recentemente, mais uso de conteúdos de outras fontes. (Melissa 
Setubal) 

 
 Sobre as maiores vantagens do uso modelo, as respostas indicaram que, por ser muito 

detalhado e bastante informativo, o documento ajuda a enxergar as diversas possibilidades 

que o universo das mídias e redes sociais digitais oferece aos pequenos negócios, levando-se 

em consideração a oportunidade de implementar estratégias de comunicação sem a 

necessidade de realizar investimentos financeiros, além das alternativas de definição e 

organização do conteúdo. 
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 Além disso, a empresária Caroline Melo declarou que as diversas perguntas e tarefas 

do modelo a fizeram analisar mais profundamente a empresa, o que, segundo ela, nunca havia 

sido feito, em função da maneira rápida, natural e não planejada como a empresa foi criada, 

da forma de gerenciamento implantada, de suas limitações como empresária que não tem 

formação em administração ou gestão, da correria do dia a dia, dos problemas cotidianos e do 

excesso de trabalho, que a impede de observar certos aspectos importante ligados à estratégia 

da empresa. 

 

III. Categoria: Limitações do modelo 

 Uma das coisas que despertou bastante a atenção durante a análise dos modelos 

preenchidos pelos empresários foi o fato de que, apesar de terem concordado que a ordenação 

das perguntas e fases lhes parecia adequada, ficou clara a existência de certa dificuldade em 

relacionar questões de uma fase a perguntas respondidas anteriormente. Em outras palavras, 

por vezes, as empresas não compreenderem a relação existente no encadeamento das 

perguntas, respondendo perguntas posteriores sem, no entanto, considerar o que haviam dado 

como respostas anteriormente a perguntas que, genericamente, abordavam o mesmo tema 

tratado mais especificamente num segundo momento.  

 Um exemplo disso ocorreu quando uma das empresas respondeu que existia forte laço 

de parceria com fornecedores, na pergunta "L) Como é relação entre a empresa e os seus 

fornecedores? São parceiros? Trocam experiências e discutem soluções para os problemas 

comuns? Relacionam-se o estritamente necessário?", do item "O Mercado e a Concorrência 

da Empresa", da Fase I - Diagnóstico do Negócio, mas, na pergunta "B) Existe alguém 

(amigo, fornecedor, parceiro, cliente, professor...) com quem a empresa tenha algum tipo de 

relacionamento e a quem possa recorrer como fonte especializada? Seria possível citar esta 

fonte como referência ao publicar o conteúdo? Utilizar esta fonte como uma espécie de 

consultor sobre o conteúdo? Publicar entrevistas com esta fonte? Criar uma coluna periódica 

com a assinatura desta fonte nas páginas e perfis da empresa? (Ex: Uma estilista de vestidos 

de noiva fez uma parceria com uma terapeuta especializada em stress pré-nupcial e publica 

em seu blog, uma vez por semana, um pequeno artigo da colaboradora com dicas práticas para 

manter a calma às vésperas do casamento)", do item "Definição de Fontes de Conteúdo para 

Comunicação em Mídias e Redes Sociais Digitais", da Fase II - Estratégia de Atuação On-

line, respondeu que não havia ninguém com quem contar. 

 Destacamos que a pergunta sobre fornecedores parceiros foi efetuada na Fase I com o 

objetivo de destacaras pessoas que pudessem ser acessadas como fontes, futuramente.  na 
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Fase II, e claramente tal objetivo não foi alcançado. Talvez as questões possam ter sido 

respondidas com intervalo de tempo muito grande, sem que houvesse uma consulta regular às 

perguntas já respondidas ao longo do preenchimento do modelo. 

 Outro ponto que merece destaque é o fato de uma empresa ter determinado, na 

"Descrição de Editoriais de Conteúdo para Comunicação em Mídias e Redes Sociais 

Digitais", da Fase II - Estratégia de Atuação On-line, uma editoria com título similar a uma 

editoria apresentada no documento de apoio "Maria Lembrancinha: Conteúdo para 

Comunicação em Mídias e Redes Sociais Digitais", e de outra empresa ter indicado, na 

mesma etapa, editorias com conteúdo similar ao apresentado no mesmo documento de apoio, 

o que pode indicar que o exemplo não só serviu como suporte para o preenchimento do 

modelo, mas, ao contrário do que se pretendia, influenciou, mesmo que em pequena medida, 

os respondentes. 

 Aparentemente, um dos maiores problemas para a bem-sucedida aplicação do modelo 

é a diferença entre o estágio de maturidade e profissionalismo das empresas, que se 

materializa em maior ou menor dificuldade para o preenchimento de questões que dizem 

respeito a temas mais “avançados” sob o ponto de vista da gestão.   

Respostas como "Não possuímos um público-alvo realmente específico", à pergunta 

"F) Muitas empresas pretendem atingir determinado grupo de consumidores mas acabam 

atendendo outro tipo de clientes, o que atrapalha, de alguma maneira, o negócio. Por exemplo, 

um professor particular de inglês se especializou em ensino para o público infantil mas 

precisa atender também adultos, já que, como o preço da aula para crianças é alto, ele tem 

poucos alunos nesta faixa etária. Diante disso, responda: a maioria dos seus clientes faz parte 

do seu público-alvo? Em outras palavras, quem compra seu(s) produto(s) e/ou serviço(s) é 

realmente quem você gostaria que os comprasse? Em caso negativo, justifique porque seus 

clientes atuais não são ideais para o seu negócio e descreva as características dos 

consumidores que você gostaria de atingir.", do item "Os Consumidores da Empresa", da Fase 

I - Diagnóstico do Negócio", mostram não apenas certa imaturidade empresarial como 

também falta de fundamentação para o preenchimento do restante do modelo, que não se pode 

imaginar como poderia ser respondido de forma estratégica sem que houvesse definição de 

tão importante variável. 

 Também o fato de que os empresários tenham concluído o preenchimento do modelo 

deixando algumas questões bastante estratégicas sem resposta - como a empresa que declarou 

no item "Sobre a Comunicação da Empresa na Internet", da Fase I - Diagnóstico do Negócio, 

nunca ter feito qualquer tipo de acompanhamento de seu site ou página no Facebook, e que 
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não respondeu às questões do item "Identificação de Métricas", da Fase III - 

Acompanhamento da Atuação da Empresa e da Concorrência nas Mídias e Redes Sociais 

Digitais - pode indicar que o instrumento está por demasiado complexo para empresas que 

têm limitações diversas devido ao fato de serem menos estruturadas sob a ótica do 

planejamento estratégico.  

 Ressaltamos que, apesar da aparente diferença entre o nível de complexidade gerencial 

das três empresas que fizeram parte desta pesquisa, todas mostraram imensa dificuldade de 

determinar critérios numéricos e temporais na definição dos objetivos gerais da empresa e os 

objetivos de comunicação, assim como tiveram problemas para relacionar ambos os objetivos, 

apresentando respostas de certa forma dissociadas às perguntas "L) Agora pense... Para onde 

sua empresa quer ir (quando não se sabe aonde quer chegar, qualquer lugar é um bom lugar)? 

Que posição no mercado quer ter? Quais são os resultados e metas que a empresa pretende 

alcançar? O que espera atingir? Com estas perguntas em mente, liste quais são os objetivos da 

sua empresa (ex. aumento no volume de vendas, crescimento geral do negócio, aumento 

percentual de lucro, investimento em maquinário, conquista de nível de satisfação excelente 

por parte dos clientes...). Se possível, inclua parâmetros numéricos na descrição de cada 

objetivo e estabeleça prazos, já que quanto mais quantificáveis forem os objetivos, mais fácil 

será verificar, posteriormente, se foram ou não alcançados (ex. aumentar em 10% as vendas 

nos próximos 12 meses, construir parcerias com pelo menos 3 novos fornecedores para 

reduzir custos).", do item "A Empresa e Suas Atividades", da Fase I - Diagnóstico do 

Negócio, "A) Considerando que o objetivo final de qualquer empresa é realizar vendas e obter 

lucro e que a comunicação colabora para que a empresa consiga atingir tal objetivo, liste quais 

são os objetivos de comunicação da sua empresa (tenha em mente que os objetivos de 

comunicação da sua empresa devem estar em sintonia com os objetivos do seu negócio), 

respondendo às perguntas: o que você quer que as pessoas pensem a respeito da sua empresa? 

O que você quer que as pessoas pensem, sintam ou façam após receber sua mensagem? Se 

possível, inclua na descrição de cada objetivo o prazo para que se realizem e como verificar se 

foram atingidos. Atenção! Há restrições legais para a realização de sorteios, promoções e 

concursos culturais nas redes sociais, portanto, se você estava pensando nisso como parte de 

um dos seus objetivos, procure se informar! Saiba mais em: <goo.gl/z38t46> e 

<goo.gl/vQwID7>" e "B) Com base nos objetivos identificados na questão anterior, liste quais 

são os objetivos que a empresa espera alcançar especificamente com a atuação nas mídias e 

redes sociais digitais (tente ser bastante realista, traçando objetivos possíveis de serem 

alcançados, tendo em vista o volume de trabalho necessário, a disponibilidade de tempo da 

http://goo.gl/z38t46
http://goo.gl/vQwID7
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pessoa responsável pelas ações de comunicação, o tamanho do seu mercado, a atuação dos 

seus concorrentes, etc.), determinando, se possível, o prazo para que se realizem e como 

verificar se foram atingidos. Tenha em mente que, em relação à comunicação nas mídias e 

redes sociais digitais especificamente, os objetivos, em geral, estão relacionados à divulgação 

da marca, ao aumento do tráfego para o site, ao incremento da base de fãs e/ou seguidores, ao 

engajamento (comentários e compartilhamentos) dos fãs e/ou seguidores e ao crescimento do 

volume de vendas através do site, por exemplo.", do item "Definição dos Objetivos de 

Comunicação em Mídias e Redes Sociais Digitais", da Fase II - Estratégia de Atuação On-

line. 

 Os empresários foram unânimes em afirmar que o modelo poderia ser mais sucinto e 

uma das empresas chegou a sugerir que algumas perguntas fossem unidas, já que tratavam de 

assunto similar, justificando suas respostas com argumentos como a falta de tempo que os 

pequenos empresários enfrentam diariamente, a dificuldade em concentrar-se na tarefa (em 

virtude da necessidade de serem o tempo inteiro demandados para outras atividades dentro da 

empresa) e a intensa dedicação que o modelo exigia. 

 Também concordaram ao julgar que algumas questões, de tão longas e detalhadas, 

acabavam por dispersar o respondente do objetivo principal, confundindo-o e deixando 

extenuado o indivíduo que nunca trabalhou com uma ferramenta parecida antes, que está 

começando a implantar práticas e estratégicas e de gestão ou não tem familiaridade com as 

mídias e redes sociais digitais.  

 Percebemos que cada empresa esperava que o modelo pudesse contribuir de uma 

determinada maneira específica, em virtude de suas necessidades particulares, assim, 

desconsiderando a dificuldade em se produzir uma ferramenta de aplicação massiva e ao 

mesmo tempo customizada, os empresários sentiram-se de certa forma frustrados por suas 

expectativas não terem sido atendidas.  

 
Esperava que o modelo pudesse me ajudar com um passo a passo mais 
mastigado, que contemplasse níveis, do básico ao avançado, de como 
implementar as estratégias e colocar as informações em ação [...] do tipo: se 
você está só começando, comece com esses itens, se você já está presente e 
quer melhorar isso e aquilo, coloque esses passos em prática, e por aí vai. 
(Melissa Setubal) 

 
 A empresária Thaisa Epifanio gostaria que, ao longo do modelo, houvesse indicações 

sobre o que seria certo ou errado responder, assim como gostaria que alguém pudesse fazer 

uma espécie de acompanhamento em relação a suas respostas.  
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 A empresária Caroline Melo declarou esperar que, de alguma maneira, o modelo 

pudesse inspirá-la na criação do conteúdo de suas publicações, o que leva a crer que, 

considerando as muitas indicações de fontes de conteúdo apresentadas nos documentos de 

apoio, os pequenos empresários não têm tempo, disponibilidade ou interesse em buscar fontes 

de solução para suas demandas mas, ao contrário, tem necessidade de soluções prontas, que 

lhes apresentem respostas rápidas e facilmente acessíveis. 

 Tal informação pode ser corroborada pelo depoimento da empresária Melissa Setubal: 

 
Sinceramente, neste estágio do meu negócio, toda a parte de monitoramento 
e classificação me parece muito trabalho para pouco resultado. Como ainda 
estou me estabelecendo no mercado, fiquei muito perdida e assoberbada com 
a quantidade de coisas que “tenho que fazer” sozinha. Mesmo depois que 
consegui o apoio de uma assistente, ainda me parece um trabalho hercúleo. 
Parei no estágio dois e ainda estou engatinhando nele. O estágio 3 veio 
rápido demais, acho que só daqui há um ano ou mais vou conseguir começar 
a tocar essas questões. Mesmo sem muitos recursos financeiros, eu preferiria 
pagar alguém para fazer para mim do que ter que lidar com tantas variáveis e 
tanta informação e tanto método. [...] O tempo todo senti falta de ter alguém 
pra me dizer o que fazer e como fazer, considerando onde estou e onde quero 
chegar. [...] Senti que precisava de uma consultoria, de alguém me ajudando 
a desenvolver o conteúdo. Achei muito difícil responder às perguntas 
sozinha, e ainda mais, colocar as sugestões de ação em prática. 

 
 Nesse sentido, os próprios empresários fizeram recomendações que sugeriam a 

necessidade de um consultor que pudesse entrevistar os gestores das empresas e aplicar as 

respostas ao modelo; um facilitador para acompanhar, junto aos empresários, o preenchimento 

do modelo, dando-lhes suporte quando necessário; ou um instrutor que, a partir de uma 

aula/conversa presencial ou um vídeo didático, pudesse capacitá-los para o preenchimento o 

formulário, explicando detalhadamente como fazer e o que se espera como resultado de cada 

fase do modelo. 
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CONCLUSÃO 

 

 Nos últimos anos, o número de novos pequenos negócios vem crescendo de forma 

vertiginosa no Brasil em função, dentre outros aspectos, do crescimento e estabilidade da 

economia, da busca dos indivíduos por independência financeira, do desejo de trabalhar por 

conta própria, do aumento da terceirização nas organizações, do potencial de empregabilidade 

desse tipo de empresa e do aumento do volume de consumidores que buscam serviços e 

produtos customizados, fazendo com que, no cenário brasileiro atual, o grupo de empresas 

composto pelos empreendedores individuais, pelas microempresas e pelas empresas de 

pequeno porte (ou pequenas empresas) tenha assumido relevante papel socioeconômico 

(GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, 2010; GLOBAL ENTREPRENEURSHIP 

MONITOR, 2011; GLOBAL ENTREPRENEURSHIP MONITOR, 2012; INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2003; SERVIÇO BRASILEIRO DE 

APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2005; SERVIÇO BRASILEIRO DE 

APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2012b; SERVIÇO BRASILEIRO DE 

APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, 2012c; SERVIÇO BRASILEIRO DE 

APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS / SÃO PAULO, 2009). 

 Entretanto, ao mesmo tempo, o país amarga altas taxas de mortalidade de pequenos 

negócios nos primeiros anos de operação, geralmente em virtude de que maioria dos 

empreenderes pode ter tomado a decisão de empreender sem conhecer a fundo o mercado em 

que pretendia atuar, os clientes que pretendia atender ou os concorrentes com os quais iria 

lidar. Quer seja por estarem absorvidos pela rotina estafante da direção do dia a dia de seus 

negócios ou porque estão, de certo modo, despreparados para a administração de uma 

empresa, desconhecendo técnicas e estratégias de gestão, ignorando a necessidade de se 

definir um plano de negócios, um planejamento estratégico, uma análise de mercado, um 

programa de marketing ou um plano de comunicação, itens cruciais para a manutenção de 

uma empresa. 

 A comunicação estratégica, que leva em consideração o mercado no qual as 

organizações estão inseridas, seus públicos e objetivos, é de extrema importância e pode 

contribuir sobremaneira para a sobrevivência dos pequenos negócios.  Talvez, mais do que 

qualquer outro tipo de empresa, os pequenos negócios necessitam utilizar meios e 

instrumentos que sejam capazes de lhes ajudar a se estabelecer no mercado, destacando-se de 

seus concorrentes, ganhando a preferência dos clientes e posicionando-se institucionalmente 

da maneira que lhes parece mais apropriada. 
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 Em tempos de popularização da internet, que atualmente toma contornos de elemento 

essencial à vida em sociedade, a comunicação torna-se mais e mais viável para os pequenos 

negócios, tendo em vista suas características de fácil acesso a um enorme público a custos 

acessíveis ou inexistentes, às imensas oportunidades de relacionamento com consumidores, 

que oferece e à possibilidade de viabilização de processos de identificação, reconhecimento, 

aprendizagem, entretenimento e comércio. Nesse sentido, especialmente as mídias e redes 

sociais destacam-se como alternativas atraentes para que as estratégias de posicionamento e a 

divulgação dos empreendedores individuais, micro e pequenas empresas, se desenvolvam na 

medida em que contribuem para a aproximação das empresas com seus públicos a partir de 

processos de interação e de convivência. 

 No entanto, não apenas a pesquisa acadêmica dirigida aos pequenos negócios quase 

sempre desconsidera a importância da comunicação para tais empreendimentos, limitando-se 

a abordar aspectos relativos à administração, à gestão, ao planejamento, às estratégias e às 

suas particularidades, como também os estudos no campo da comunicação ignoram as 

menores empresas e concentram-se nos complexos processos comunicativos das grandes 

organizações, razões que justificam a quantidade escassa de material bibliográfico que aborde 

a comunicação para os pequenos negócios e/ou literatura voltada a orientar os 

empreendedores sobre como planejar e executar atividades de comunicação e divulgação. 

 Podemos considerar que a escolha por um tema de pesquisa pouco ou nada tem de 

isenção, na medida em que considera, invariavelmente, as preferências, inclinações, aptidões, 

tendências e afeição do pesquisador, quer seja por interesses pessoais, profissionais ou 

acadêmicos (GIL, 2008), motivos que justificam nossa opção por estudar a comunicação para 

os pequenos negócios e comprovam a impossibilidade de nos distanciarmos ou ficarmos 

imune a tal contexto, do qual somos parte integrante e atuante. 

 Vivenciando e testemunhando rotineiramente a dificuldade dos empreendedores 

individuais, microempresas e empresas de pequeno porte em relação ao posicionamento e à 

divulgação de seus negócios, despertamos para necessidade de aprofundar as questões 

relativas ao universo dos pequenos negócios e, mais especificamente, à comunicação desse 

tipo de empresa, problema resumido na pergunta de pesquisa: a utilização de uma ferramenta 

construída especificamente para direcionar a comunicação dos pequenos negócios nas mídias 

e redes sociais digitais pode ajudar os empreendedores individuais, as microempresas e as 

pequenas empresas? 

 Assim, esta tese teve como objetivo a compreensão do nível de contribuição que a 

comunicação é capaz de proporcionar para os pequenos negócios, entendimento que se 
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pretendeu realizar a partir da investigação dos aspectos gerais relativos aos pequenos 

negócios, da análise da colaboração que o "Modelo de Aplicação Prática para Posicionamento 

de Pequenos Negócios nas Mídias e Redes Sociais Digitais" - instrumento desenvolvido como 

parte deste estudo - pode oferecer para a atuação dos empreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno porte nas mídias e redes sociais digitais. 

 Para cumprir nossa proposta, procedemos a uma discussão teórica baseada em intensa 

pesquisa bibliográfica e documental a respeito dos pequenos negócios (Capítulo I) e dos 

processos de comunicação no contexto das organizações, incluindo-se considerações acerca 

de seu papel nas menores empresas (Capítulo II), cumprindo-se assim o objetivo de identificar 

os aspectos gerais relativos aos pequenos negócios. Na sequência, somando-se à revisão 

bibliográfica e documental realizada e de posse de um grande conjunto de informações 

teóricas e técnicas, trabalhamos para a consecução do objetivo de desenvolver uma ferramenta 

de utilização prática para orientar a atuação estratégica dos pequenos negócios nas mídias e 

redes sociais digitais e realizamos um grande esforço para a criação, desenvolvimento e 

apresentação do "Modelo de Aplicação Prática para Posicionamento de Pequenos Negócios 

nas Mídias e Redes Sociais Digitais" (Capítulo III). Por fim, foi possível concretizar o 

trabalho empírico que consumou o objetivo de analisar de que modo as dificuldades 

enfrentadas pelos pequenos empresários podem ser contornadas ou minimizadas a partir da 

utilização de uma ferramenta de comunicação capaz de contribuir estrategicamente para a 

consecução dos objetivos da empresa (Capítulo IV), o que cooperou para que chegássemos às 

conclusões que aqui explicitadas. 

 Para atender a esses três objetivos e com vistas a esclarecer as dúvidas da pesquisa, 

definimos duas hipóteses, que serviram de parâmetro para a totalidade da tese. 

 Constatamos que a hipótese de que a utilização de um instrumento desenvolvido para 

auxiliar a comunicação dos pequenos negócios nas mídias e redes sociais poderia auxiliar os 

pequenos empreendedores na definição de um posicionamento na internet foi validada. 

 Inicialmente, percebemos que as empresas, apesar de possuírem página ou perfil em 

pelo menos uma das muitas mídias e redes sociais digitais antes de tomarem parte neste 

estudo, os empreendedores creditavam sua presença on-line ao fato de que precisavam fazê-lo 

porque, além de todos os concorrentes fazerem o mesmo, seria constrangedor se os clientes 

procurassem pela empresa na internet e não a encontrassem, ou encontrassem somente um 

site. 

 Sem conhecer muito bem quais as funções de cada um dos canais, apresentavam-se de 

maneira não planejada, não contavam com uma rotina de publicações estruturada nem com 
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um calendário de publicações predefinido, não existia um posicionamento definido que 

pudesse ser seguido e não havia qualquer fundamentação estratégica que pudesse embasar o 

conteúdo que ofereciam. 

 Apesar disso, ao responderem o item "Sobre a Comunicação da Empresa - Geral" da 

"Fase I - Diagnóstico do Negócio" do "Modelo de Aplicação Prática para Posicionamento de 

Pequenos Negócios nas Mídias e Redes Sociais Digitais", as três empresas participantes deste 

estudo se disseram satisfeitas com o resultado das ações de divulgação que costumavam 

empreender, ao mesmo tempo em que, paradoxalmente, apenas uma das empresas declarou 

realizar, com certa periodicidade, algum tipo de monitoramento, o que leva a crer que as 

empresas não só desconheciam as possibilidades que as mídias e redes sociais digitais podem 

oferecer como também não tinham compreensão clara do que estavam fazendo ou obtendo a 

partir de suas ações de comunicação na internet. 

 Assim, o alto nível de detalhamento do "Modelo de Aplicação Prática para 

Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias e Redes Sociais Digitais" pareceu 

extremamente útil aos empresários, pois, a partir de sua utilização, tiveram a oportunidade de 

observar seus negócios, investir tempo no planejamento de suas ações de comunicação e 

vislumbrar as numerosas perspectivas de divulgação e relacionamento oferecidas pelas mídias 

e redes sociais digitais.  

 Entretanto, a hipótese de que os empreendedores individuais, micro e pequenos 

empresários poderiam, sem ajuda especializada, compreender e preencher um formulário 

como o "Modelo de Aplicação Prática para Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias 

e Redes Sociais Digitais", foi parcialmente confirmada. 

 A esse respeito, a pesquisa mostrou que, apesar da grande atenção que se deu à criação 

de um instrumento com texto simples e facilmente compreensível, somada ao cuidado de 

desenvolver uma ferramenta autoexplicativa e à oferta de documentos de apoio, com vistas a 

esclarecer dúvidas que eventualmente pudessem surgir ao longo do preenchimento do 

documento, os empresários enfrentaram dificuldades dos mais diversos gêneros para 

completar o formulário, em função de limitações, especialmente restrições relativas ao pouco 

tempo, conhecimento do tema comunicação, nível de maturidade do negócio e processos de 

gestão. 

 A despeito de terem manifestado a intenção de completar todo o modelo, em 

determinados momentos notamos que os respondentes apontaram fatores como cansaço, falta 

de tempo ou desinteresse como razões por, não se empenharem em aprofundar-se a respeito 

do que desconheciam, não buscarem pesquisar o que não lhes era familiar, não acessarem os 
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links sugeridos para saber mais sobre os assuntos abordados e não se entusiasmarem para 

utilizar o momento de preenchimento do formulário para investigar suas características como 

negócio e seu ambiente de mercado. 

 De fato, o "Modelo de Aplicação Prática para Posicionamento de Pequenos Negócios 

nas Mídias e Redes Sociais Digitais" foi criado como um documento  não específico para ser 

utilizado em qualquer tipo de negócio, para ser disponibilizado gratuitamente para todo e 

qualquer empresário ou gestor de um pequeno negócio, com o objetivo de que os responsáveis 

pelas empresas, independente de seu ramo de atuação, pudessem ter acesso a uma ferramenta 

que lhes trouxesse, na prática, auxílio na definição de suas estratégias de comunicação, e lhes 

permitisse fazê-lo sem qualquer treinamento prévio, necessidade de capacitação ou custo de 

assessoria/ consultoria. 

 Para tanto, na impossibilidade de desenvolver um instrumento customizado - o que 

tornaria o resultado altamente complexo e inviável do ponto de vista de compreensão e 

preenchimento - concebeu-se, propositalmente, a ideia de se criar um instrumento não 

customizado, que fosse sendo adequado às demandas de cada negócio na medida em que os 

usuários, reconhecendo a necessidade de examinar com mais atenção alguma situação ou 

questão, utilizassem as informações, indicações e sugestões contidas nos documentos de apoio 

e no próprio modelo para investigar de modo aprofundado temas específicos. Entretanto, 

ficou claro que na maioria das vezes isso não ocorreu. 

 Aparentemente, as empresas não conseguiram compreender que, exatamente porque 

têm limitações financeiras e não dispõem de orçamento para a contratação de um profissional 

que pudesse fazer todo o planejamento de comunicação de seus negócios, o "Modelo de 

Aplicação Prática para Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias e Redes Sociais 

Digitais" seria uma alternativa para que os próprios empresários pudessem cuidar de seu 

posicionamento estratégico na internet, motivo pelo qual, presumimos que poderiam ser os 

primeiros a se interessar em fazer uma imersão no universo de seus negócios durante o 

processo de preenchimento do modelo.  

 Constatamos que os empresários esperavam por algum tipo de interação com alguém 

que os pudesse orientá-los ao longo do trabalho com o modelo e contavam tal intervenção, 

expectativa que poderia ter sido evitada com a inclusão de uma informação a respeito no texto 

de apresentação da ferramenta. 

 Ao concluir esta tese, percebemos que as expectativas das empresas em relação ao 

modelo, apesar de serem similares em alguns pontos, variam em função da fase em que se 

encontra o negócio, do nível de maturidade gerencial ou da idade da empresa. Observamos 
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que, como as empresas que fizeram parte desta pesquisa estão em estágios de ciclo de vida 

distintos, cada uma opera segundo um modelo, processos e gestão diferentes, o que as leva a 

sentir dificuldades que não necessariamente são as mesmas. 

 Para a empresa Melissa Setubal Coach de Saúde Integrativa, a etapa mais complicada 

do modelo foi a de responder às perguntas sobre seus concorrentes e suas metas de negócio, o 

que se justifica, segundo a empresária Melissa Setubal, pela ausência de um plano de 

negócios para a empresa, ao passo que a definição da rotina operacional de publicação de 

conteúdo foi mais simples que imaginava. 

 Já a empresa Carol Melo Doces, por sua vez, indicou toda Fase I - Diagnóstico do 

Negócio como sendo a que lhe pareceu mais fácil, ressaltando ter sido interessante notar 

como, ao longo da correria do dia a dia, dá-se pouca atenção a questões que parecem óbvias 

como os objetivos do negócio e a análise dos concorrentes. Segundo a empresária Caroline 

Melo, essa etapa foi particularmente relevante porque ela nunca tinha tido a oportunidade de 

"parar, pensar, analisar e traçar estratégias", mas certamente foi bem menos complexa que a 

Fase II - Estratégia de Atuação On-line, que exigiu muito mais tempo, pesquisa e criatividade.  

 Por fim, a empresa G2 Instrumentos Musicais afirmou que o momento de definir 

objetivos de monitoramento e métricas foi, com certeza, o mais difícil de toda a experiência, 

motivo pelo qual, até o momento da devolução do modelo preenchido, ainda não estava certa 

de ter tomado as decisões corretas a respeito. 

 Entendemos também, no que diz respeito às instruções gerais para o preenchimento do 

"Modelo de Aplicação Prática para Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias e 

Redes Sociais Digitais", que alguns pontos aparentemente detalhados e claros, a partir do 

nosso ponto de vista, deveriam ter sido enfatizados e melhor explicados, para melhor 

compreensão dos respondentes e para evitar provocar a expectativa de que a ferramenta 

pudesse solucionar todos os problemas dos empresários sem que precisassem investir muito 

tempo e esforço. 

 Ao analisar a observação da empresária Melissa Setubal de que só conseguiu colocar 

em prática a rotina operacional para comunicação em mídias e redes sociais digitais após muito 

tempo tentando elaborar uma estratégia perfeita, que levasse em conta tudo que estava dito 

nas orientações sobre como usar cada uma dos canais da internet e a afirmação da empresária 

Carol Melo de que, durante o período de teste do modelo, por vezes sentiu-se presa às 

editorias de conteúdo que havia definido na Fase II - Estratégia de Atuação On-line, ao ter 

uma ideia para uma postagem e descobrir que ela não se encaixava em nenhuma das editorias 

que havia programado ou mesmo quando percebeu que alguns dos editoriais definidos não 
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foram colocados em prática, foi possível compreender que as orientações gerais para os 

respondentes deveriam ter sido mais explícitas, incluindo informações sobre o entendimento 

necessário de que não era esperado (até mesmo em função das particularidades de cada 

empresa) que os pequenos negócios pudessem alcançar a perfeição em suas estratégias e 

ressaltando a recomendação de que revisões periódicas das estratégias determinadas seriam 

não só possíveis, mas imprescindíveis. 

 Ainda em relação às expectativas sobre o modelo, apesar do pouco tempo para teste da 

aplicação das estratégias definidas, as empresas imaginavam que poderiam auferir 

significativo retorno, o que, obviamente, não ocorreu, após o curto período de três meses, 

publicando conteúdo em suas páginas e perfis nas mídias e redes sociais digitais, tendo como 

referência o posicionamento estabelecido na Fase II - Estratégia de Atuação On-line do 

"Modelo de Aplicação Prática para Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias e 

Redes Sociais Digitais". 

 Houve relatos de que a interação dos fãs e seguidores aumentou, assim como o 

número de curtidas e visualizações das páginas, entretanto percebeu-se certo descrédito em 

relação à ferramenta em comentários como "os resultados percebidos parecem ter sido fruto 

de progressões lineares das páginas" e "minhas ações de envio de press kit através de 

assessoria de imprensa tiveram um efeito muito grande, alavancando o numero de seguidores 

rapidamente, o que não aconteceu com este modelo". Presumimos que tais afirmações se 

devem a motivos diversos, dentre eles: a falta de compreensão acerca das diferentes 

atividades de comunicação e consequentes resultados que cada uma delas é capaz de gerar; o 

desconhecimento de que as estratégias de comunicação, quando ser sinérgicas, geram 

resultados que nem sempre podem ser atribuídos claramente a uma ou outra ação; a 

inexperiência em relação à comunicação, que dificulta o entendimento de que as estratégias 

devem ser complementares; a necessidade de obter resultados a curtíssimo prazo; e a 

impossibilidade de mensurar os resultados alcançados, uma vez que não foi possível realizar a 

pesquisa quantitativa a que este trabalho se propôs, visto que além de um dos participantes 

deste estudo ter perdido as anotações solicitadas, outro respondente não conseguiu encontrar 

tempo para realizar a tarefa e o último integrante do trabalho implantou a rotina operacional 

com atraso, o que resultou em números não expressivos para efeitos de análise. 

 Ressaltamos que o fato de essa etapa da pesquisa, prevista ao início da tese, ter sido 

desconsiderada já é, por si só, um resultado de análise. Enfrentando dificuldades das mais 

diversas naturezas como a ausência que se impõe ao negócio como um todo - ou no mínimo à 

gestão - quando o empreendedor necessita tratar de assuntos pessoais, problemas operacionais 
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e de infraestrutura, grande volume de trabalho e equipe reduzida, assim como a 

impossibilidade de dividir as decisões estratégias com outras pessoas, os empresários 

necessitam ser verdadeiros “super-heróis” para cumprir seus compromissos, administrar seus 

negócios, lidar com fornecedores, realizar compras e vendas, atender clientes, relacionar-se da 

melhor maneira com seus diversos stakeholders, cuidar das finanças das empresas, planejar 

estrategicamente suas ações e, ainda, definir suas atividades de comunicação e divulgação e 

colocá-las em prática. 

 Nesse sentido, compreendemos que diante de tal realidade de enorme acúmulo de 

responsabilidades e tarefas, aliada à falta de conhecimento e qualificação dos empresários nos 

temas relacionados à gestão, é mais do que natural que os empreendedores individuais, 

microempresas e empresas de pequeno porte sintam-se sobrecarregados em suas funções e 

compromissos rotineiros e deixem um pouco de lado a comunicação, que por mais que lhes 

pareça imprescindível, acaba sendo colocada em segundo plano em detrimento do 

atendimento às demandas inadiáveis do dia a dia. Assim, vencidos pelo cansaço e pelo peso 

das responsabilidades urgentes, os pequenos negócios vivenciam uma realidade em que a 

comunicação é estratégia secundária, sendo investido algum esforço se houver tempo 

disponível. 

 Desse modo, a pergunta central de pesquisa pode ser respondida com a afirmação de 

que sim, uma ferramenta de comunicação desenvolvida especificamente para os pequenos 

negócios pode ajudá-los com seu posicionamento nas mídias e redes sociais digitais, 

entretanto, é necessário muito mais do que um instrumento autoexplicativo para solucionar a 

questão da comunicação na perspectiva dos menores empresários do país. Políticas públicas 

de incentivo aos pequenos negócios, esforços para a formação de seus gestores, programas de 

apoio à gestão destas empresas, capacitação de equipes, estratégias de trabalho cooperado, 

formação de pool de empresas e aglomerados produtivos, planejamento estratégico, 

investimento em tecnologia e soluções inovadoras são caminhos que, complementarmente, 

podem garantir o sucesso e o aumento dos índices de crescimento e sobrevivência dos 

pequenos negócios. 

 Enfim, ao concluir este trabalho, percebemos que as dificuldades enfrentadas pelos 

pequenos negócios são significativamente maiores do que se imaginava. Apresentou-se uma 

realidade muito mais rica, complexa e cheia de nuances acerca dos desafios com os quais os 

pequenos empresários se deparam em sua rotina, na qual a comunicação tem pouco espaço, o 

que talvez justifique o limitado arcabouço teórico disponível a esse respeito. Assim, a 

oportunidade de pesquisar e analisar a relação entre os temas comunicação e pequenos 
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negócios nos trouxe grande satisfação, tendo em vista que buscamos desenvolver um estudo 

que pudesse, além de agregar contribuição ao pensamento teórico, transpor as paredes da 

universidade e contribuir de maneira prática para a realidade socioeconômica do país. 

 Encerramos esta pesquisa acreditando ter alcançado resultado extremamente 

satisfatório na medida em que foi possível contribuir para o conhecimento acadêmico, mesmo 

diante da dificuldade de, sob a luz do campo da comunicação, estudar em profundidade as 

relações de afinidade, dependência e sinergia de temas como os pequenos negócios, a 

comunicação organizacional, a comunicação digital e as mídias e redes sociais digitais, em 

virtude de número limitadíssimo de referências bibliográficas na literatura. 
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ANEXO 1 

ROTEIRO PARA AVALIAÇÃO DO "MODELO DE APLICAÇÃO 

PRÁTICA PARA POSICIONAMENTO DE PEQUENOS NEGÓCIOS 

NAS MÍDIAS E REDES SOCIAIS DIGITAIS" 

 

1) Em geral, você achou fácil ou difícil responder os formulários que compõem o "Modelo de 

Aplicação Prática para Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias e Redes Sociais 

Digitais"? O que mais colaborou para esta impressão? 

 

2) A ordenação das fases, perguntas e tarefas dos formulários lhe pareceu adequada? 

 

3) A linguagem e o texto dos formulários estavam suficientemente claros e lhe permitiram 

perfeita compreensão do que estava sendo informado ou do que estava sendo perguntado?  

 

4) Você achou os formulários muito longos ou demasiadamente detalhados? Você acha que 

isto colaborou para sua compreensão ou tornou o preenchimento cansativo? 

 

5) Considerando a complexidade do assunto abordado no "Modelo de Aplicação Prática para 

Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias e Redes Sociais Digitais", você acha que 

seria melhor se os formulários fossem mais sucintos? Em caso afirmativo, por favor sugira 

que perguntas ou etapas poderiam ser excluídas dos formulários sem prejuízo ao resultado 

final do processo de delimitação de uma estratégia de atuação nas redes sociais. 

 

6) Indique os formulários, perguntas ou tarefas que você achou especialmente fáceis ou 

difíceis de responder. Justifique sua resposta. 

 

7) Você conseguiu compreender perfeitamente todas as perguntas e tarefas dos formulários? 

Em que parte teve mais dificuldade de compreensão? A que atribui tal dificuldade? 

 

8) O que a experiência de usar o modelo trouxe de mais benéfico para o seu negócio ou para 

você como empresário? 

 

9) No que você esperava que o modelo pudesse contribuir mais do que realmente contribuiu? 
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10) Se a sua empresa estava presente nas mídias e redes sociais antes de você usar o "Modelo 

de Aplicação Prática para Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias e Redes Sociais 

Digitais", relate como base em que você havia definido esta atuação. 

 

11) Em termos de qualidade do conteúdo, da interação dos internautas, da rotina de trabalho e 

dos resultados em geral alcançados, como era e como está agora a presença da sua empresa 

nas mídias e redes sociais?  

 

12) Indique quais são, na sua opinião, as maiores vantagens e desvantagens do "Modelo de 

Aplicação Prática para Posicionamento de Pequenos Negócios nas Mídias e Redes Sociais 

Digitais". 

 

13) Agradeço se puder complementar suas respostas com um breve relato sobre o que achou, 

em termos gerais, da experiência de responder os formulários. Não esqueça de incluir no 

comentário qualquer outra impressão sua que não tenha sido questionada ou mencionada 

anteriormente sobre a dificuldade de preenchimento dos formulários, o nível de compreensão 

das perguntas apresentadas e a real contribuição do modelo para o seu negócio. 
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ANEXO 2 

FORMULÁRIO DE ANOTAÇÕES PARA O INÍCIO E O FIM 

DO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO DO MODELO 

 

 

1) FACEBOOK 
 

1.1. Total de opções curtir página 

Data Média Anterior Média neste Período 
(início utilização modelo)   

15/12   
 

1.2. Curtir (desfazer) 

Data Média Anterior Média neste Período 
(início utilização modelo)   

15/12   
 

1.3. Opções curtir orgânicas 

Data Média Anterior Média neste Período 
(início utilização modelo)   

15/12   
 

1.4. Total líquido de opções curtir 

Data Média Anterior Média neste Período 
(início utilização modelo)   

15/12   
 

1.5. Alcance orgânico da publicação 

Data Média Anterior Média neste Período 
(início utilização modelo)   

15/12   
 

1.6. Alcance opções curtir 

Data Média Anterior Média neste Período 
(início utilização modelo)   

15/12   
 

1.7. Alcance comentários 

Data Média Anterior Média neste Período 
(início utilização modelo)   

15/12   
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1.8. Alcance compartilhamentos 

Data Média Anterior Média neste Período 
(início utilização modelo)   

15/12   
 

1.9. Alcance ocultar publicação 

Data Média Anterior Média neste Período 
(início utilização modelo)   

15/12   
 

1.10. Alcance ocultar todas as publicações 

Data Média Anterior Média neste Período 
(início utilização modelo)   

15/12   
 

1.11. Alcance denunciar como spam 

Data Média Anterior Média neste Período 
(início utilização modelo)   

15/12   
 

1.12. Alcance curtir (desfazer páginas) 

Data Média Anterior Média neste Período 
(início utilização modelo)   

15/12   
 

1.13. Alcance total orgânico 

Data Média Anterior Média neste Período 
(início utilização modelo)   

15/12   
 

1.14. Visitas à página e guias/ linha do tempo 

Data Média Anterior Média neste Período 
(início utilização modelo)   

15/12   
 

1.15. Outra atividade da página/ menções 

Data Média Anterior Média neste Período 
(início utilização modelo)   

15/12   
 

1.16. Outra atividade da página/ publicações de outras pessoas na página 

Data Média Anterior Média neste Período 
(início utilização modelo)   

15/12   
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1.17. Outra atividade da página/ check-ins 

Data Média Anterior Média neste Período 
(início utilização modelo)   

15/12   
 

1.18. Todas as publicações/ Publicação de maior alcance 

Data Alcance Cliques em 
Publicações 

Opções Curtir, Comentários e 
Compartilhamentos 

(início utilização modelo)    
15/12    

 

 

2) INSTAGRAM 

Data Publicações Seguidores 
(início utilização modelo)   

15/12   
 

 

3) PINTEREST 

Data Pins Seguidores 

(início utilização modelo)   

15/12   

 

 

4) LINKEDIN 

Data Todas as Conexões Novas Conexões 
(início utilização modelo)   

15/12   
 

 

5) YOUTUBE 

Data Vídeos Publicados Subscritores Visualizações 
(início utilização modelo)    

15/12    
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ANEXO 3 

"MODELO DE APLICAÇÃO PRÁTICA PARA POSICIONAMENTO DE 

PEQUENOS NEGÓCIOS NAS MÍDIAS E REDES SOCIAIS DIGITAIS" 

EMPRESA RESPONDENTE: CAROL MELO DOCES 

 

 

FASE I. DIAGNÓSTICO DO NEGÓCIO 

 

A EMPRESA E SUAS ATIVIDADES 

 

A) Nome fantasia: Carol Melo Doces 

 

B) Razão social: C&M doces e guloseimas LTDA 

 

C) Porte da Empresa: pequena empresa 

 

D) Sociedade (caso se aplique): não se aplica 

 

E) Descreva, em detalhes, o seu negócio: 

O que a empresa faz? Qual o seu ramo de atividade? 

R. A Carol Melo doces atua na área de eventos fabricando doces finos. A empresa produz doces 

artesanalmente. Atuamos na atividade de alimentação/confeitaria. 

Que tipo de produto(s) vende e/ou que serviço(s) oferece?  

R. Vendemos docinhos de festa, como exemplo brigadeiros gourmet, camafeu de nozes. Trabalhamos 

a releitura dos doces tradicionais servidos em eventos (casamentos, aniversário) utilizando técnicas 

de confeitaria e ingredientes sofisticados. 

Qual a abrangência geográfica do negócio? Local? Nacional? Mundial?  

R. Atendemos a cidade local (São Paulo) e algumas cidades próximas (como interior e litoral), com 

algumas exceções atendemos festas fora do Estado de São Paulo. 

Quais os canais de venda? Possui loja física? Possui loja virtual?  

R. Temos um atelier para o atendimento agendado dos clientes e para produção dos doces. 

 

F) Assinale a opção ou as opções que se aplicam ao seu negócio: 

( X ) Oferta de produto(s) e/ou serviço(s) padronizados, vendidos para todos os tipos de consumidores. 

Ex. Uma fábrica de bolas que vende bolas de futebol em couro de uma única cor; uma escola de 
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culinária que oferece aulas para grupos formados por pessoas de qualquer faixa etária; uma padaria 

que só fabrica um tipo de pães caseiros. 

( X ) Oferta de produto(s) e/ou serviço(s) diferenciados de acordo com as características e 

necessidades de determinados tipos/ grupos de consumidores. Ex. Uma fábrica de bolas que vende 

modelos femininos de bolas de futebol e modelos masculinos de bolas de futebol; uma escola de 

culinária que oferece cursos específicos para crianças e cursos específicos para pessoas que moram 

sozinhas; uma padaria que fabrica pães caseiros sem glúten e pães caseiros sem lactose. 

(   ) Oferta de produto(s) e/ou serviço(s) altamente customizados e que atendem a necessidades 

específicas de cada consumidor. Ex. Uma fábrica de bolas que vende bolas de futebol personalizadas 

com o nome do cliente; uma escola de culinária que oferece cursos à domicílio para empregadas 

domésticas, incluindo preparação de cardápio de acordo com os hábitos alimentares da família 

contratante do serviço; uma padaria que fabrica pães caseiros com o recheio que o cliente preferir. 

 

G) Há quanto tempo o negócio existe? 

R. Desde fevereiro de 2006. 

 

H) A atividade da empresa é exatamente a mesma desde o início? Em caso negativo, descreva que 

mudanças o negócio sofreu e há quanto tempo o negócio funciona com as características atuais. 

R. Sim, desde inicio do negocio produzimos os doces. Claro que ao longo do tempo aumentemos a 

oferta de produtos (sabores), mas sempre com o mesmo principio. 

 

I) Considerando as duas perguntas anteriores, você diria que seu negócio já está bem estabelecido no 

mercado? Justifique. 

R. Acredito que já temos uma posição dentro do ramo que atuamos. Precisamos agregar mais valor à 

marca. Mas o reconhecimento do publico que queremos atingir é a certeza que conquistamos nosso 

lugar no mercado. 

 

J) Você saberia dizer quais são os pontos fortes e os pontos fracos do seu negócio? Do(s) produto(s) 

que vende e/ou do(s) serviço(s) que oferece? 

R. Pontos Fortes: trabalhar com o sonho das pessoas, atuar na área de eventos é trabalhar com o 

sonho do organizador da festa e isso não tem “preço”; atendimento personalizado e exclusivo; 

alimentação (comida atrai as pessoas); matéria prima de primeira linha; visual e sabor dos doces 

diferenciados; produção artesanal; localização do estabelecimento; ser uma marca conhecida entre 

os principais organizadores de eventos; ter um estoque de matéria prima com grande número de itens 

não perecíveis; trabalhar sob encomenda (produzimos conforme a demanda). 

Pontos Fracos: não é um item de primeira necessidade, portanto sofre uma variação econômica; mão 

de obra muito especializada; não conseguimos estocar depois de produzido, pouco tempo de 
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armazenamento do produto finalizado; dificuldade no transporte para outras cidades; trabalhar com 

produtos importados; muitos concorrentes e facilidade para abrir novos negócios (não exigi muito 

investimento). 

 

L) Agora pense... Para onde sua empresa quer ir (quando não se sabe onde quer chegar, qualquer lugar 

é um bom lugar)? Que posição no mercado quer ter? Quais são os resultados e metas que a empresa 

pretende alcançar? O que espera atingir? Com estas perguntas em mente, liste quais são os objetivos 

da sua empresa (ex. aumento no volume de vendas, crescimento geral do negócio, aumento percentual 

de lucro, investimento em maquinário, conquista de nível de satisfação excelente por parte dos 

cliente...). Se possível, inclua parâmetros numéricos na descrição de cada objetivo e estabeleça prazos, 

já que quanto mais quantificáveis forem os objetivos, mais fácil será verificar, posteriormente, se 

foram ou não alcançados (ex. aumentar em 10% as vendas nos próximos 12 meses, construir parcerias 

com pelo menos 3 novos fornecedores para reduzir custos).  

R. Aumentar o numero de pessoas que conhecem a marca. Neste caso para mensurar de forma mais 

fácil, posso incluir neste objetivo, aumentar o numero de seguidores no facebook e instagram. 

(facebook atingir 2.100 seguidores e no instagram 2.500 seguidores nos próximos 6 meses); atingir 

um novo público-alvo com a entrada de novos produtos; aumentar as vendas (aumento de 15% a 20% 

nos próximos 6 meses – mas o q mais buscamos é ter uma renda mais regular); agregar valor a 

marca (aumento da lucratividade). 

 

OS CONSUMIDORES DA EMPRESA 

 

A) Descreva, em detalhes, quem são seus consumidores atuais: 

Faixa etária - 25 a 60 anos 

Sexo - Preferencialmente mulheres 

Condições econômicas/ classe social - Classe AB 

Localização geográfica - Morador da cidade de São Paulo e proximidades. 

Família (ex. casados, aposentados, moram com a família, com filhos...) - Solteiros (na condição de 

noivos) e casados. 

Frequência de compra (se possível, descrever quantas vezes por semana/ mês/ ano compram o produto 

ou serviço da empresa ou em que ocasiões compram) - Normalmente a primeira compra ocorre 

devido a uma ocasião especial (festa, comemoração) como um casamento. Eventualmente, a cliente 

retorna para uma compra menor, uma pequena reunião (chá de bebe, aniversário mais intimo, 

encontro com os amigos) ou para presentear alguém querido. 

 

B) Assinale a opção ou as opções que, em geral, se aplicam aos seus consumidores: 
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(   ) Na hora da compra, levam em consideração somente argumentos racionais como preço, qualidade, 

relação custo x benefício e condições de pagamento. 

(   ) Na hora da compra, levam em consideração especificamente o preço do(s) produto(s) e/ou 

serviço(s). 

( X ) Sempre avaliam bem a compra e levam em consideração principalmente a relação custo x 

benefício na hora de comprar um produto e/ou serviço. 

(   ) São altamente influenciáveis e se deixam convencer pelo vendedor, por uma propaganda ou pela 

opinião de outras pessoas. 

( X ) São fiéis à marca e/ou à empresa e em geral não compram o(s) mesmos produto(s) e/ou 

serviço(s) oferecidos pela empresa em outro concorrente. 

(   ) Compram seu(s) produto(s) e/ou serviço(s) por hábito, ou seja, porque estão acostumados a 

comprar sempre este(s) mesmo(s) produto(s) e/ou serviço(s). 

( X ) São motivados pelo que a compra significa emocionalmente ou pela emoção que envolve o 

momento ou a situação para o qual a compra se destina. 

(   ) Compram por impulso. 

 

C) O que seus consumidores buscam quando compram seu(s) produto(s) e/ou serviço(s)? Quais são as 

necessidades e desejos dos seus consumidores e público-alvo que o(s) seu(s) produto(s) e/ou serviço(s) 

satisfazem? Lembre-se que necessidades e desejos podem ser práticos e objetivos (como quando 

alguém compra uma moto para se locomover mais rápido pela cidade) ou sutis e emocionais (como 

quando alguém compra um carro de luxo por uma questão de status). 

R. Os consumidores buscam qualidade, sabor de excelência e beleza. O desejo de ter uma mesa de 

doces saborosa, linda, que encante e satisfaça os convidados. Ainda não somos uma empresa que 

seduz pela marca, pela ostentação de ter nossos doces em seu evento, mas é o nosso objetivo. 

 

D) O que seus consumidores pensam a respeito da empresa e do(s) produto(s) e/ou serviço(s) que 

comercializa? Que tipo de percepção têm? A empresa passa uma imagem de confiança? De 

pioneirismo? De popular ou elitizada demais? De empresa que tem um atendimento sem igual? De 

empresa que sempre surpreende o cliente? A empresa tem fama de careira? De vender produtos e 

serviços diferenciados? Detalhe. 

R. Fazendo um comparativo com os concorrentes, ainda somos uma empresa pequena no volume de 

venda e procura do nosso produto. A capacidade é grande e no momento estamos trabalhando com o 

mínimo da capacidade. Podemos aumentar isso em 10 vezes. Não somo uma empresa reconhecida 

pela totalidade do nosso universo, mas já conseguimos algum destaque. A empresa passa a confiança 

e o compromisso da qualidade e prazos de entrega. O cuidado com a higiene. 
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E) Imagine a seguinte situação: a) o dono da papelaria "Papel Mágico" tinha uma quantidade muito 

grande de canetas especiais em estoque; b) A assistente de RH de uma empresa estava organizando um 

treinamento e verificou que não havia canetas no estoque; c) A secretária da empresa sugeriu que a 

compra fosse feita na papelaria "Papel Mágico", onde o pagamento é facilitado; d) A assistente de RH 

solicitou um orçamento de canetas à papelaria "Papel Mágico"; e) o dono da papelaria "Papel Mágico" 

enviou à assistente de RH o preço de canetas simples e o preço das canetas especiais, para a quais 

prometeu desconto; f) O gerente de RH avaliou as opções e optou pela compra das canetas especiais; 

g) O dono da empresa aprovou a compra; h) O departamento de compras tratou de fechar a compra e 

providenciar o pagamento; i) Os funcionários da empresa que participaram do treinamento usaram as 

canetas. Agora, pense nesta outra situação: a) Uma pessoa que mora sozinha percebe seu fogão está 

com problemas; b). A pessoa entra em contato com o serviço de atendimento ao cliente da fábrica do 

fogão e pede o telefone de contato da assistência técnica mais próxima da sua casa; c) A pessoa liga 

para a assistência técnica, agenda um horário, recebe o técnico que vai realizar o reparo no fogão e 

paga o técnico pelo serviço. d) A pessoa usa o fogão. A partir desses exemplos, é possível notar que, 

dependendo do produto ou serviço que uma empresa oferece, há várias, poucas ou somente uma 

pessoa envolvida no processo de compra. Assim, algumas empresas podem perceber que é preciso dar 

atenção à relação que mantêm com uma série de pessoas diferentes (o decisor, o influenciador, o 

usuário...), e não somente com quem habitualmente realiza a compra de seus produtos e/ou serviços. E 

no caso da sua empresa? Em geral, quem identifica a necessidade de comprar um produto e/ou serviço 

como o que a empresa oferece? É a mesma pessoa que busca informações e tira dúvidas a respeito do 

produto e/ou serviço de que se tem necessidade, antes da compra? É a mesma pessoa que avalia todos 

as outras opções de outros produtos e/ou serviços oferecidos pelo mercado para satisfazer à mesma 

necessidade? É a mesma pessoa que toma a decisão final sobre qual, dentre todas as opções de 

produtos e/ou serviços analisados, deve ser comprada? É a mesma pessoa que efetua a compra 

propriamente dita do produto e/ou serviço? É a mesma pessoa que paga pelo produto e/ou serviço? É a 

mesma pessoa que vai fazer uso do que foi adquirido? Em algum momento de todo esse processo, 

alguma outra pessoa pode influenciar na decisão, como um especialista no assunto? 

R. A necessidade é do próprio consumidor que compra o produto, apesar de não ser exatamente ele 

quem irá consumir no momento da festa, mas ele é quem recebe os elogios da boa escolha que fez ao 

comprar o produto. Quem busca as informações é quem vai comprar o produto. Quem analisa as 

opções e toma a decisão final é o comprador. Em algumas situações, se o comprador não tem paladar 

para nosso produto (em outras palavras, se não gosta de doce), acaba trazendo para a degustação 

alguma pessoa próxima (mãe, irmão) para analisar. Em geral, é a pessoa que proporcionará a festa 

que faz a compra. 

 

F) Muitas empresas pretendem atingir determinado grupo de consumidores mas acabam atendendo 

outro tipo de clientes, o que atrapalha, de alguma maneira, o negócio. Por exemplo, um professor 
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particular de inglês se especializou em ensino para o público infantil mas precisa atender também 

adultos, já que, como o preço da aula para crianças é alto, ele tem poucos alunos nesta faixa etária. 

Diante disso, responda: a maioria dos seus clientes faz parte do seu público-alvo? Em outras palavras, 

quem compra seu(s) produto(s) e/ou serviço(s) é realmente quem você gostaria que os comprasse? Em 

caso negativo, justifique porque seus clientes atuais não são ideais para o seu negócio e descreva as 

características dos consumidores que você gostaria de atingir.  

R. Atualmente atingimos uma fatia do publico que queremos atingir, mas pretendemos aumentar. 

Acredito que com a qualidade dos produtos produzidos é possível ter um publico com condições 

financeiras melhores. Gostaríamos de firmar a marca para um publico que faz festas maiores com um 

alto padrão na escolha de fornecedores, locais para eventos mais badalados da sociedade paulistana. 

Ser referência na categoria. 

 

O MERCADO E A CONCORRÊNCIA DA EMPRESA 

 

A) Em relação ao seu tamanho, volume de vendas, reputação, qualidade do(s) produto(s) e/ou 

serviço(s), qual a sua representatividade para o mercado? A empresa é um importante concorrente no 

mercado? A empresa é bem pequena em relação aos concorrente?  

R. Fazendo um comparativo com os concorrentes, ainda somos uma empresa pequena no volume de 

venda e procura do nosso produto. A capacidade é grande e no momento estamos trabalhando com o 

mínimo da capacidade. Podemos aumentar isso em 10 vezes. Não somo uma empresa reconhecida 

pela totalidade do nosso universo, mas já conseguimos algum destaque. A empresa passa a confiança 

e o compromisso da qualidade e prazos de entrega. O cuidado com a higiene. 

 

B) Assinale a opção ou as opções que se aplicam ao mercado em que a sua empresa atua e à sua 

concorrência: 

( X ) Os concorrentes são numerosos e, de maneira geral, bem equilibrados entre si. 

(   ) O mercado está saturado. 

(   ) É muito fácil entrar no segmento, por isso novos concorrentes surgem no mercado com 

frequência. 

(   ) Neste mercado, os custos fixos ou de estoques são elevados. 

( X ) Há pouca diferenciação entre os produtos e/ou serviços oferecidos pelos diversos concorrentes e 

inclusive pela minha empresa. 

 

C) Quais são as principais dificuldades do seu negócio? Tenha em mente dificuldades próprias do 

negócio e dificuldades impostas pelo mercado, pela economia, pela legislação, pela concorrência... 

R. Uma grande dificuldade é ter uma constante na venda e produção semanal dos produtos. Temos 

picos de grandes volumes de venda e, no entanto outro de pouca venda. É um produto que não faz 
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parte da necessidade básica, é um excedente, ou seja, qualquer crise financeira reflete nas vendas. 

Outra dificuldade pela concorrência é que o produto é facilmente copiado. 

 

D) Existe algum produto e/ou serviço que, mesmo não sendo idêntico ao(s) que a empresa oferece, 

possa de alguma maneira substituí-lo(s)? Quer dizer, existe(m) outro(s) produto(s) e/ou serviço(s) que 

possa(m) suprir as mesmas necessidades do seu consumidor, a ponto de fazer o consumidor optar por 

comprá-lo(s) em detrimento do(s) seu(s)? Ex: Roupas vendidas em brechós podem substituir roupas 

feitas sob medida. 

R. Sim, nosso produto é facilmente copiado. Não tem muito segredo. Caso meu concorrente ofereça 

algo bem próximo no padrão de qualidade e serviço com um valor acessível o cliente compra. É por 

isso que firmar a marca e agregar valor, status é importante. 

 

E) Descreva seus principais concorrentes. Não é necessário citar nomes caso sejam muitos ou 

desconhecidos, neste caso, cite apenas as categorias como lojas de material de construção ou salões de 

beleza. 

R. Danielle Andrade, Melie Douce, Mariza doces, Louzieh doces, Alessandra Tonisi, Fleur de Sucre, 

Petit Fleur, Nininha Sigrist, Piece of Cake, Pati Piva, Isabella Suplicy, Seli Rigazzi, Claudia Eid 

Jordão, La Vie en Douce. 

 

F) Como é relação entre a sua empresa e os seus concorrentes? São parceiros? Trocam experiências e 

discutem soluções para os problemas comuns? Não se relacionam? 

R. O relacionamento é pouco. Com alguns conversamos em eventos que nos encontramos. Mas uma 

relação superficial. 

 

G) Quais são os principais diferenciais do(s) produto(s) e/ou serviço(s) da empresa em relação ao(s) 

dos concorrentes? 

R. O diferencial para alguns dos citados é a qualidade e em outros casos o valor. 

 

H) Em relação ao preço, seu(s) produto(s) e/ou serviço(s): 

( X ) São similares aos da concorrência 

(   ) São menores que os da concorrência 

(   ) São maiores que os da concorrência 

 

I) Descreva seus principais fornecedores. Não é necessário citar nomes caso sejam muitos ou 

desconhecidos, neste caso, cite apenas as categorias (ex. agricultores, indústria de produtos de 

limpeza). 
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R. Importador de castanhas, Nestlé, lojas de produtos específicos de confeitaria, hortifruti, forminhas 

para doces. 

 

J) Assinale a opção ou as opções que descrevem as características dos fornecedores da empresa: 

(   ) Existem em número limitado, portanto preciso manter bom relacionamento com eles sempre. 

(   ) Não é difícil um fornecedor passar a comercializar seu próprio produto diretamente para o 

consumidor, portanto preciso garantir a qualidade ou o diferencial do que eu vendo, para manter minha 

posição no mercado. 

(   ) Meu volume de compras não é expressivo para os meus fornecedores, o que significa que eu não 

sou muito importante para o fornecedor, e por isso eu não recebo dele atenção especial. 

( X ) O que meus fornecedores atuais me vendem é imprescindível para o bom andamento do meu 

negócio, e por isso eu estou na mão deles. 

(   ) Caso eu não possa mais comprar de um dos meus fornecedores atuais, será muito difícil encontrar 

um outro fornecedor que me venda a mesma mercadoria ou me preste o mesmo serviço. 

 

L) Como é relação entre a empresa e os seus fornecedores? São parceiros? Trocam experiências e 

discutem soluções para os problemas comuns? Relacionam-se o estritamente necessário? 

R. São pessoas parceiros, mas não trocamos muitas experiências. Alguns oferecem cursos para 

manuseio, ou para apresentar novos produtos. Sempre me atendem com pedidos em cima da hora. 

 

A COMUNICAÇÃO DA EMPRESA 

 

A) Especificamente sobre a comunicação da empresa na internet, informe, caso se aplique, o endereço/ 

página do seu negócio nas seguintes mídias e redes sociais digitais: 

Site - www.carolmelo.com.br 

Facebook - https://www.facebook.com/pages/Carol-Melo-doces/144675938927097 

Instagram - @carol_melo_doces 

 

B) Além dos meios citados na pergunta anterior, como divulga seu negócio, seu(s) produto(s) e/ou 

serviço(s)? Propaganda? Distribuição de panfletos? Mala direta? E-mails? Boletins informativos? 

Descreva. 

R. Anunciamos em alguns blogs do universo de casamento, deixamos semanalmente doces em espaço 

de eventos, e iniciamos um trabalho com assessoria de imprensa. 

 

C) Na empresa, quem é o responsável pelas ações de divulgação e comunicação? 

R. A proprietária. 
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D) Assinale a opção ou as opções que melhor descrevem o tipo de divulgação do seu negócio, do(s) 

seu(s) produto(s) e/ou serviço(s): 

(   ) A divulgação tem um caráter bem informativo, apresenta o negócio (descritivo da empresa, 

contato), o(s) produto(s) e/ou serviço(s), os preços e as formas de pagamento. 

(   ) A divulgação é bastante persuasiva, realmente ajuda a atrair clientes e a convencê-los a comprar, 

mesmo que eles estejam habituados a comprar dos concorrentes. 

( X ) Como o negócio, o(s) produto(s) e/ou serviço(s) já são conhecidos no mercado, a divulgação é 

feita mais para lembrar os clientes que o negócio, o(s) produto(s) e/ou serviço(s) existem. 

 

E) Está satisfeito com o retorno que as ações de divulgação têm dado para o negócio? Como acha que 

poderia melhorar a divulgação de seu negócio, seu(s) produto(s) e/ou serviço(s)? Quais as limitações 

para fazê-lo? 

R. Estou satisfeita, mas acredito que a própria empresa possa utilizar das redes sociais para ampliar 

o número de pessoas que em algum momento podem vir a consumir o produto. 

 

F) Como, com que argumentos, você convenceria alguém a comprar o(s) seu(s) produto(s) e/ou 

serviço(s)? Por que uma pessoa deve comprar o(s) seu(s) produto(s) e/ou serviço(s) e não os 

oferecidos pelos concorrentes? 

R. O maior argumento é a qualidade! Na verdade, é o custo-beneficio, ter um produto de qualidade 

por um preço acessível. O pronto atendimento também é um grande diferencial. 

 

G) A empresa costuma fazer algum tipo de promoção, sorteio ou concurso? Qual? Com que 

frequência? Com algum parceiro? 

R. Nunca fizemos nenhum tipo de sorteio ou concurso. 

 

SOBRE A COMUNICAÇÃO DA EMPRESA NA INTERNET 

 Para cada um dos canais, ferramentas, plataformas ou redes sociais dos quais a empresa 

participa ou se utiliza, citados anteriormente em 4.1.4. A (a saber, site, blog, Facebook, Twitter, 

Youtube, Instagram, Pinterest, Googlo+, MySpace, Foursuquare e/ou outros), responda, caso se 

aplique: 

 

SITE 

 

A) Qual a plataforma utilizada para a criação do site? 

R. Não se aplica. 

 

B) Qual o conteúdo do site? Que tipo de informações divulga? 
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R. O site tem os produtos que oferecemos, as festa que participamos as revistas e blog que 

comentaram sobre nossos produtos, informações sobre a fundação e perfil da empresa e o contato. 

 

C) Quais as fontes do conteúdo do site? Todo o conteúdo divulgado é próprio, produzido pela 

empresa, ou a empresa utiliza/ divulga, de alguma maneira, conteúdo de terceiros? 

R. No site todo o conteúdo é produzido pela empresa. 

 

D) Além de texto, utiliza algum recurso audiovisual nas publicações do site, blog, página ou perfil, 

como fotos e vídeos? 

R. Utilizamos muita foto como recurso visual. 

 

E) Há quanto tempo o site existe? Desde que foi criado, já houve alguma atualização de forma ou 

estrutura, como mudança de layout do site, mudança de plataforma ou outra?  

R. O site está no ar desde 2007 e nunca sofreu alterações. 

 

F) Qual a frequência de atualização do conteúdo ou de publicação de conteúdo novo no site? 

R. Nunca atualizamos. 

 

G) Qual a média de visitas mensais ao site? 

R. Não sei responder. 

 

H) Atualmente, quantos seguidores tem o site? Em média, quantos novos seguidores o site ganha por 

mês? 

R. Não sei responder. 

 

I) Quem visita o site pode interagir, de alguma maneira, com a empresa? É possível, por exemplo, 

participar de fóruns de discussão, solicitar orçamento, deixar comentários, responder a pesquisas ou 

solicitar o recebimento de notícias/ boletins? Comentários deixados no blog são moderados ou a 

postagem é livre? 

R. A única forma de interação é a solicitação de orçamento. 

 

J) Em relação ao número de seguidores, curtidas ou assinantes do site, blog, página ou perfil, você 

diria que suas postagens são muito ou pouco comentadas, compartilhadas, "retwittadas" e/ou incluídas 

em playlists? 

R. Não se aplica. 

 

L) Você saberia dizer qual foi a sua postagem de maior sucesso? A que você credita tamanho sucesso? 
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R. Não se aplica. 

 

M) O processo de administração dos contatos, respostas, solicitações e comentários que chegam à 

empresa a partir do site é feito com que periodicidade? Você considera o prazo de retorno ao 

internauta, quando necessário, adequado? 

R. O contato é diário. Os e-mails são respondidos diariamente. Acredito que conseguimos atender 

com muita agilidade neste quesito. 

 

N) A empresa tem o hábito de fazer algum tipo de monitoramento (estatístico ou não) do site perfil?  

R. Não. 

 

O) Quem, na empresa, monitora o site e administra o conteúdo, as atualizações, os contatos, as 

respostas, as solicitações e os comentários que chegam à empresa a partir da internet? 

R. Temos uma empresa que desenvolveu o site, na qual se precisamos de alguma atualização, 

solicitamos. E temos uma pessoa responsável pelo comercial da empresa que responde todas as 

perguntas, aos pedidos de orçamento. 

 

P) O que mais te agrada e desagrada mo site da empresa? 

R. As fotos agradam muito, a facilidade de navegar também. O que desagrada é a falta de atualização 

e por ter um formato que não possibilita a navegação do internauta através de telefones celulares e 

tablets. 

 

Q) É possível dizer o que mais agrada e desagrada aos que visitam o site da empresa? 

R. O que mais agrada são as fotos e que desagrada é o conteúdo não ser tão atual. 

 

R) De modo geral, como acha que poderia melhorar o site da empresa, ou ainda, como acha que 

poderia melhorar o processo de administração/ gerenciamento do site? Quais as limitações para fazê-

lo? 

R. Acredito que fazer um site com uma identidade visual mais condizente com a empresa, fazer novas 

fotos, ter uma interação com as redes sociais, pois estas são atualizadas diariamente e um formato 

para que o cliente consiga navegar através de tablets e celulares. A maior dificuldade era financeira 

mas a duas semana fechamos com uma empresa que irá desenvolver um novo site. 

 

FACEBOOK 

 

A) Qual a plataforma utilizada para a criação do site e/ou do blog? Wordpress? Wix? Blogger? Outra? 

R. Não se aplica. 
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B) Qual o conteúdo da página? Que tipo de informações divulga? 

R. As postagens são de eventos que realizamos, receitas de sobremesas, links de blog e sites dos 

eventos que fizemos fotos mostrando algum doce que estamos testando, e fotos dos doces que temos no 

cardápio, divulgação de eventos para o nosso público-alvo. 

 

C) Quais as fontes do conteúdo da página? Todo o conteúdo divulgado é próprio, produzido pela 

empresa, ou a empresa utiliza/ divulga, de alguma maneira, conteúdo de terceiros? 

R. A maioria do conteúdo é gerado pela própria empresa, apenas os links dos blogs e sites que 

colocam com algum conteúdo sobre a Carol Melo é de terceiro. 

 

D) Além de texto, utiliza algum recurso audiovisual nas publicações da página, como fotos e vídeos? 

R. Sim, todas as nossas postagens tem algum recurso visual. A maioria é foto. 

 

E) Há quanto tempo a página existe? Desde que foi criado, já houve alguma atualização de forma ou 

estrutura?  

R. A página foi criada no dia 05/02/2011. Nunca houve mudança na foto do perfil ou no conteúdo 

postado. Continuamos com os mesmos critérios nas postagens. 

 

F) Qual a frequência de atualização do conteúdo ou de publicação de conteúdo novo na página? 

R. Normalmente 2 vezes por semana. 

 

G) Qual a média de visitas mensais à página? 

R. Não sei responder. 

 

H) Atualmente, quantas curtidas tem a página? Em média, quantas novas curtidas a página ou perfil 

ganha por mês? 

R. São 1.170 curtidas. A média de 67 curtidas por mês. 

 

I) Quem visita a página pode interagir, de alguma maneira, com a empresa? É possível, por exemplo, 

participar de fóruns de discussão, solicitar orçamento, deixar comentários, responder a pesquisas ou 

solicitar o recebimento de notícias/ boletins? Comentários deixados no blog são moderados ou a 

postagem é livre? 

R. A única forma de comunicação na fanpage é através dos comentários nos post e as mensagens 

inbox. Nesta última ocorre muito pedido de orçamento. 
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J) Em relação ao número de curtidas da página, você diria que suas postagens são muito ou pouco 

comentadas e compartilhadas? 

R. Imagino que é pouco curtida, pouco comentada e quase nunca compartilhada. Na média dos post 

são 30 curtidas. 

 

L) Você saberia dizer qual foi a sua postagem de maior sucesso? A que você credita tamanho sucesso? 

R. Sim, uma foto de doce com forminhas coloridas. Foram 78 curtidas, 13 comentários e 4 

compartilhamentos. Em segundo está um post anuncinado um programa de televisão no qual falaria 

da empresa. Foram 59 curtidas, 12 comentários e 9 compartilhamentos. 

 

M) O processo de administração dos contatos, respostas, solicitações e comentários que chegam à 

empresa a partir da página é feito com que periodicidade? Você considera o prazo de retorno ao 

internauta, quando necessário, adequado? 

R. Normalmente, o retono é em 2 dias. Para um internauta conectado as redes sociais é muito tempo 

de retorno. 

 

N) A empresa tem o hábito de fazer algum tipo de monitoramento (estatístico ou não) da página?  

R. Não, porque não sabemos utilizar as ferramentas da fanpage. 

 

O) Quem, na empresa, monitora a página e administra o conteúdo, as atualizações, os contatos, as 

respostas, as solicitações e os comentários que chegam à empresa a partir da internet? 

R. No momento, a pessoa responsável pela parte comercial da empresa também gerencia a fanpage 

na sua totalidade. 

 

P) O que mais te agrada e desagrada na página da empresa? 

R. A foto inicial com a logo da empresa é muito significativa e traduz muito bem o negocio. No 

entanto, acredito que os textos dos posts deveriam ser mais elaborados, mais convidativos. 

 

Q) É possível dizer o que mais agrada e desagrada aos que visitam a página da empresa? 

R. Os posts que mais agradam são com fotos dos eventos que realizamos, mostrando a mesa de doces, 

a decoração da mesa, os doces distribuídos nas bandejas e forminhas. Os posts que menos agradam 

são com links de blog ou site que divulgam a empresa.  

 

R) De modo geral, como acha que poderia melhorar na  página da empresa, ou ainda, como acha que 

poderia melhorar o processo de administração/ gerenciamento da página ou perfil? Quais as limitações 

para fazê-lo? 
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R. Postagens mais frequentes, explorar os conteúdos que mais agradam o publico e usar algum 

recurso que possa aumentar o alcance de pessoas visualizando os posts poderiam ajudar a alavancar 

a fanpage. A grande limitação é a falta de conhecimento deste meio de divulgação. 

 

INSTAGRAM 

 

A) Qual a plataforma utilizada para a criação do site e/ou do blog? Wordpress? Wix? Blogger? Outra? 

R. Não se aplica 

 

B) Qual o conteúdo do perfil? Que tipo de informações divulga? 

R. Postamos somente fotos até o momento. O conteúdo destas são foto dos doces que produzimos 

(unitário ou vários juntos), mesa de doces, receitas, produtos que estão em teste, fotos de ingredientes, 

foto de publicações de outros instagrans, revista que falaram sobre a empresa, foto com alguns 

parceiros ou visitas especiais no atelier. 

 

C) Quais as fontes do conteúdo do perfil? Todo o conteúdo divulgado é próprio, produzido pela 

empresa, ou a empresa utiliza/ divulga, de alguma maneira, conteúdo de terceiros? 

R. A maioria dos conteúdos é produzida pela própria empresa. 

 

D) Além de texto, utiliza algum recurso audiovisual nas publicações do perfil, como fotos e vídeos? 

R. Fotos. 

 

E) Há quanto tempo o perfil existe? Desde que foi criado, já houve alguma atualização de forma ou 

estrutura?  

R. O perfil foi criado em fevereiro de 2013. Como o perfil é recente não fizemos nenhuma alteração 

até o momento. 

 

F) Qual a frequência de atualização do conteúdo ou de publicação de conteúdo novo no perfil? 

R. Média de 2 a 3 fotos por semana. 

 

G) Qual a média de visitas mensais ao perfil? 

R. Não sei responder. 

 

H) Atualmente, quantos seguidores tem o perfil? Em média, quantos novos seguidores o site ganha por 

mês? 

R. Hoje temos 1195 seguidores. A média de 200 novos seguidores por mês. 
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I) Quem visita o perfil pode interagir, de alguma maneira, com a empresa? É possível, por exemplo, 

participar de fóruns de discussão, solicitar orçamento, deixar comentários, responder a pesquisas ou 

solicitar o recebimento de notícias/ boletins? Comentários deixados no blog são moderados ou a 

postagem é livre? 

R. Não se aplica 

 

J) Em relação ao número de seguidores, você diria que suas postagens são muito ou pouco 

comentadas? 

R. Não sei responder. 

 

L) Você saberia dizer qual foi a sua postagem de maior sucesso? A que você credita tamanho sucesso? 

R. A foto com maior curtida foi da rosa de chocolate belga. Foram 88 curtidas e 19 comentários. Um 

doce que chama a atenção, é bonito e apetitoso. 

 

M) O processo de administração dos contatos, respostas, solicitações e comentários que chegam à 

empresa a partir do perfil é feito com que periodicidade? Você considera o prazo de retorno ao 

internauta, quando necessário, adequado? 

R. Normalmente, o retono é em 2 dias. 

 

N) A empresa tem o hábito de fazer algum tipo de monitoramento (estatístico ou não) do perfil?  

R. Não, não fazemos nenhuma estatística. 

 

O) Quem, na empresa, monitora o perfil e administra o conteúdo, as atualizações, os contatos, as 

respostas, as solicitações e os comentários que chegam à empresa a partir da internet? 

R. O instragam é administrado pela proprietária e pela pessoa responsável pelo comercial da 

empresa. 

 

P) O que mais te agrada e desagrada no perfil da empresa? 

R. Algumas fotos são bem feitas, com cores vibrantes, ângulo que favorece o produto. Outras fotos 

não foram bem produzidas deixando falhas nos detalhes como louças, bandejas, toalhas, etc. Gostaria 

de postar mais fotos de eventos produzidos pela empresa. 

 

Q) É possível dizer o que mais agrada e desagrada aos que visitam perfil da empresa? 

R. O que mais agrada os seguidores do instagram são fotos que aguçam a vontade de comer doces, 

fotos apetitosas de doces, ou ingredientes. O que mais desagrada são fotos de alguma revista que saiu 

sobre a empresa, ou a visita de algum cliente no atelier. 

 



 

 

327 

R) De modo geral, como acha que poderia melhorar o perfil da empresa, ou ainda, como acha que 

poderia melhorar o processo de administração/ gerenciamento do site, blog, página ou perfil? Quais as 

limitações para fazê-lo? 

R. As postagens deveriam ser mais frequentes com texto que chame mais a atenção, ou seja, divertido, 

que faça as pessoas interagirem. A limitação é ter mais fotos interessantes e gerar conteúdo. 

 

FASE II - ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO ONLINE 

 

DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS E REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 

A) Considerando que o objetivo final de qualquer empresa é realizar vendas e obter lucro e que a 

comunicação colabora para que a empresa consiga atingir tal objetivo, liste quais são os objetivos de 

comunicação da sua empresa (tenha em mente que os objetivos de comunicação da sua empresa 

devem estar em sintonia com os objetivos do seu negócio), respondendo às perguntas: o que você quer 

que as pessoas pensem a respeito da sua empresa? O que você quer que as pessoas pensem, sintam ou 

façam após receber sua mensagem? Se possível, inclua na descrição de cada objetivo o prazo para que 

se realizem e como verificar se foram atingidos. Atenção! Há restrições legais para a realização de 

sorteios, promoções e concursos culturais nas redes sociais, portanto, se você estava pensando nisso 

como parte de um dos seus objetivos, procure se informar! Saiba mais em:  <goo.gl/z38t46> e 

<goo.gl/vQwID7>. 

R. Qualidade; padronização na entrega dos produtos; satisfação na compra do produto; ter vontade 

de consumi-los; pensar quando poderá ser a próxima compra; indicar ao um amigo com 

tranquilidade. 

 

B) Com base nos objetivos identificados na questão anterior, liste quais são os objetivos que a empresa 

espera alcançar especificamente com a atuação nas mídias e redes sociais digitais (tente ser bastante 

realista, traçando objetivos possíveis de serem alcançados, tendo em vista o volume de trabalho 

necessário, a disponibilidade de tempo da pessoa responsável pelas ações de comunicação, o tamanho 

do seu mercado, a atuação dos seus concorrentes, etc.), determinando, se possível, o prazo para que se 

realizem e como verificar se foram atingidos. Tenha em mente que, em relação à comunicação nas 

mídias e redes sociais digitais especificamente, os objetivos, em geral, estão relacionados à divulgação 

da marca, ao aumento do tráfego para o site, ao incremento da base de fãs e/ou seguidores, ao 

engajamento (comentários e compartilhamentos) dos fãs e/ou seguidores e ao crescimento do volume 

de vendas através do site, por exemplo.  

R. Agregar valor à marca; aumentar o numero de pessoas que conhece a empresa; indicar a um 

amigo; ter vontade de consumir. 

 

http://goo.gl/z38t46
http://goo.gl/vQwID7
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ANÁLISE DO PÚBLICO-ALVO DA COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS E REDES SOCIAIS 

DIGITAIS 

 

A) Retorne ao documento "Fase I - Diagnóstico do Negócio" e reveja suas respostas às perguntas A, E 

e F, que abordam os consumidores atuais das sua empresa, as outras pessoas, além dos seus clientes, 

com as quais a empresa manter uma relação (se comunicar) e o público-alvo da empresa. Agora, com 

base nas informações acima, descreva quem é o público-alvo da empresa nas mídias e redes sociais 

digitais, ou seja, com quem a empresa deve se comunicar a partir das nas mídias e redes sociais 

digitais. Lembre-se que é possível que nem todos estes indivíduos participem das mídias e redes 

sociais digitais (se a sua empresa é uma pequena fábrica de fraldas, por exemplo, que há sentido em 

comunicar-se com os usuários do produto que a empresa vende, mas que é imprescindível comunicar-

se com as mães e o comércio especializado) e, se possível, indique seus interesses e características 

básicas como faixa etária, sexo, ocupação, condições econômicas/ classe social, localização 

geográfica, estilo de vida, personalidade, família, papéis/ posições sociais que ocupam e grupos que 

têm como referência. 

R. O público-alvo da empresa são pessoas que estão vivendo o momento de preparação do seu evento, 

em especial, o casamento. Pessoas consumidoras de doces, interessados em gastronomia. 

Normalmente mulheres de 20 a 40 anos, classe média alta, moradores da cidade de São Paulo, que 

tem o poder de decisão na compra. 

 

B) Descreva quem são os influenciadores com quem você gostaria de se comunicar, se possível seus 

interesses e características básicas.  

R. Hoje um grande formador de opinião para o nosso publico alvo são as blogueiras de moda. Sendo 

assim, temos o interesse em comunicar-se em estas pessoas que através delas iremos ampliar o 

numero de pessoas que conhecem nossa marca. 

 

AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS CONCORRENTES EM MÍDIAS E REDES SOCIAIS 

DIGITAIS 

 

A) Faça uma pesquisa em um site de busca e nas principais redes sociais, buscando pelos principais 

concorrentes da empresa e responda: em que mídias e redes sociais digitais atuam? 

R. Danielle Andrade – facebook, instragram e site; Alessandra Tonisi – blog, facebook, instagram, 

site, youtube, twitter; Mariza doces – site, facebook, foursquare, instagram; Nininha Sigrist – site, 

facebook, pinterest, twitter, instagram, tin pix, foursquare; Piece of cake – site, facebook, blog, 

instagram; Pati Piva – site, isntagram; Isabella Suplicy – site, instagram, facebook, youtube; Mélie 

Douce – site, instagram, facebook, twitter. 
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B) Em termos de conteúdo, que assuntos os concorrentes da empresa abordam nas mídias e redes 

sociais digitais que atuam? Que tipo de informações divulgam? Que fontes de conteúdo utilizam? O 

conteúdo divulgado por seus concorrentes nas mídias e redes sociais digitais diz respeito somente às 

próprias empresas, seus produtos e serviços ou os concorrentes utilizam/ divulgam, de alguma 

maneira, conteúdo de outras fontes e informações que não têm ligação direta com seus respectivos 

negócios? 

R. De modo geral abordam o universo da confeitaria e principalmente na própria produção, como os 

doces q estão produzindo na semana, novidades, eventos que participam. 

 

C) Além de texto, os concorrentes da empresa utilizam recursos visuais nas publicações, como fotos e 

vídeos? 

R. Sim, na maioria das postagens colocam fotos. Por tratar de produtos alimentícios, o visual tem um 

apelo maior que o texto. 

 

D) É possível dizer qual a frequência média de atualização do conteúdo das páginas e/ou perfis dos 

concorrentes da empresa? 

R. Na maioria das empresas citadas a atualização é diária e em alguns casos, duas vezes ao dia. 

 

E) Quem visita as páginas e/ou perfis dos seus concorrentes, encontra alguma possibilidade de 

interação? Os internautas podem, por exemplo, participar de fóruns de discussão, solicitar orçamento, 

deixar comentários, responder a pesquisas ou solicitar o recebimento de notícias/ boletins? 

R. Sim, os internautas tem a possibilidade de interagir. Deixam recados, depoimentos, solicitando 

orçamentos, comentando sobre o conteúdo postado. 

 

F) É possível notar se os concorrentes da empresa têm o hábito de responder a solicitações de contato, 

perguntas e comentários em geral? É possível identificar o prazo de retorno ao internauta? 

R. Pelas observações, algumas empresas têm o habito de responder no prazo de um a dois dias. 

Outras nem respondem. 

 

G) Qual a sua impressão geral a respeito da atuação dos seus concorrentes nas mídias e redes sociais 

digitais? O que mais te agrada e desagrada? 

R. O que mais me agrada são as postagens do dia a dia da empresa, a produção, os eventos, produtos 

novos. O que mais me desagrada são fotos mal tiradas, fotos mal feitas, postagens da vida pessoal do 

proprietário da empresa. 

 

H) Em termos de quantidade de seguidores e/ou fãs, como estão os perfis e páginas dos concorrentes 

em relação aos perfis e páginas da sua empresa? 
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R. No facebook as concorrentes chegam a ter até 50% de curtidas a mais. No instagram a diferença é 

bem maior. Algumas tem 7.000 seguidores e outras chegam as 26.000 seguidores contra 1.870 

seguidos da Carol Melo doces. 

SELEÇÃO DAS MÍDIAS E REDES SOCIAIS DIGITAIS NAS QUAIS ATUAR 

 

A) Considere as mídias e redes sociais digitais nas quais a empresa já atua e, após a leitura do 

documento "Características Gerais das Diversas Mídias e Redes Sociais Digitais", responda: em que 

mídias e redes sociais digitais a empresa deve continuar atuando? Por que? 

R. Imagino que as redes sociais que encontramos o nosso maior publico são facebook e instagram. O 

facebook pelo grande número de usuários, por ter muitas ferramentas de interação e de ações com 

internautas. O instagram por ser uma rede social apenas para smartphone, ou seja, já delimita o 

publico pelo aparelho e uso da internet móvel.  

 

B) Em que mídias e redes sociais digitais a empresa deve deixar de atuar? Por que? 

R. Nenhuma. 

 

C) Em que mídias e redes sociais digitais a empresa ainda não atua mas deve passar a atuar? Por que? 

R. A principio acredito que das principais redes sociais não teria mais nenhuma que deveríamos 

atuar, pois o twitter para o nosso segmento não tem um grande apelo. Trabalhamos melhor com fotos. 

O que talvez pudessem elaborar é um blog com conteúdo complementar, como receitas. 

 

DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO DE CONTEÚDO PARA COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS E 

REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 

A) Considerando os objetivos da empresa e a disponibilidade de tempo da pessoa responsável pela 

gestão da presença da empresa nas mídias e redes sociais digitais, defina, de forma genérica, todos os 

assuntos que deverão ser abordados nas páginas e perfis da sua empresa nas mídias e redes sociais 

digitais, levando em consideração que é indicado oferecer a seu público-alvo conteúdo que chame a 

atenção e que seja: relevante aos interesses da empresa, útil, facilmente lembrado e/ou interessante o 

suficiente para ser compartilhado. 

R. Doces produzidos; novidades do atelier; mesa de doces nos eventos; combinação de cores 

forminhas (paleta de cores para seu evento); como receber bem; reportagens de terceiros (blogs, 

vídeos, revistas, jornais) que falam e indicam a empresa; receitas de doces; receitas desenvolvidas 

por grandes chefs; sobremesas que a empresa recomenda em outros estabelecimentos; novos produtos 

(ligados à produção de doces) no supermercado; falar sobre algumas características e curiosidades 

de ingredientes que podem ser usados na confeitaria (ex: damasco, local de onde vem formas que 

podemos encontrar, como conservar, sugestões para uso) 
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B) Para verificar se a proporção de conteúdo próprio, de conteúdo de terceiros e de outros conteúdos 

na atuação da empresa nas mídias e redes sociais digitais não está desequilibrada, classifique os 

assuntos definidos acima em: a) conteúdo diretamente relacionado à empresa; b) conteúdo relacionado 

ao mercado de atuação da empresa de uma maneira geral; c) conteúdo relacionado a um público ou 

assunto específico. 

R. Conteúdo diretamente relacionado à empresa: doces produzidos; novidades do atelier; mesa de 

doces nos eventos; reportagens de terceiros (blogs, vídeos, revistas, jornais) que falam e indicam a 

empresa; receitas de doces. Conteúdo relacionado ao mercado de atuação da empresa de uma 

maneira geral: combinação de cores forminhas (paleta de cores para seu evento); como receber bem; 

receitas desenvolvidas por grandes chefs; sobremesa que a empresa recomenda em outros 

estabelecimentos; novos produtos (ligados à produção de doces) no supermercado; falar sobre 

algumas características e curiosidades de ingredientes que podem ser usados na confeitaria (ex: 

damasco, local de onde vem formas que podemos encontrar, como conservar, sugestões para uso) – 

pode ser uma nutricionista ou referencia de blogs. 

 

DEFINIÇÃO DE FONTES DE CONTEÚDO PARA COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS E REDES 

SOCIAIS DIGITAIS 

 

A) Para encontrar informações que podem se transformar em conteúdo para as páginas e perfis da 

empresa nas mídias e redes sociais digitais, que sites, blogs, portais de notícias, jornais e revistas 

(especializados ou não), boletins informativos, formadores de opinião, influenciadores, páginas e 

perfis a empresa deve seguir? 

R. http://panelinha.ig.com.br/site_novo/meuBlog/rita;  

http://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Comida/ 

http://pitadaspalpites.blogspot.com.br/ 

http://panelinha.ig.com.br/site_novo/meuBlog/pitadas 

http://www.flagrantedelicia.com/ 

http://www.marthastewartweddings.com/cakes 

http://www.vestidadenoiva.com/ 

http://www.constancezahn.com.br/ 

http://www.sayido.com.br/ 

http://casamenteiras.com.br/ 

http://www.amareloouro.com/ 

http://www.100layercake.com/blog/ 

Pinterest; Páginas no Facebook (Constace Zahn, Vestida de noiva, Yes Wedding, WeddingGuide, 

Casa e Comida, Maria Lembrancinha, Bossinha, Casa e Jardim, Vila Amélia, etc...; Instagram 
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(¬@_idealize_ ; @bowbox ; @bakeawish ; @vamosreceber? ; @casamenteiras ; @cereja_do_bolo ; 

@yeswedding ). 

 

B) Existe alguém (amigo, fornecedor, parceiro, cliente, professor...) com quem a empresa tenha algum 

tipo de relacionamento e a quem possa recorrer como fonte especializada? Seria possível citar esta 

fonte como referência ao publicar o conteúdo? Utilizar esta fonte como uma espécie de consultor sobre 

o conteúdo? Publicar entrevistas com esta fonte? Criar uma coluna periódica com a assinatura desta 

fonte nas páginas e perfis da empresa? (Ex: Uma estilista de vestidos de noiva fez uma parceria com 

uma terapeuta especializada em stress pré-nupcial e publica em seu blog, uma vez por semana, um 

pequeno artigo da colaboradora com dicas práticas para manter a calma às vésperas do casamento). 

R. Sim, temos alguns chefs de buffet que poderiam contribuir com conteúdos como receitas. Poderia 

pegar informações com uma nutricionista para falar sobre os ingredientes e contar com a parceria 

com decoradores para dar dicas sobre combinação de cores. 

 

DESCRIÇÃO DE EDITORIAIS DE CONTEÚDO PARA COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS E REDES 

SOCIAIS DIGITAIS 

 

A) Liste todas as editorias de conteúdo que serão utilizadas para a comunicação da empresa nas mídias 

e redes sociais digitais (excluindo-se o site da empresa), descrevendo do que devem tratar, qual a 

linguagem, tom e tamanho do texto, qual a frequência de publicação e que recursos audiovisuais 

devem ser utilizados. 

R.  

a) FACEBOOK 

EDITORIA “HOJE É DIA DE (COLOCAR O NOME DO DOCE)” 

Descrição: Produtos produzidos pela Carol Melo que constam no menu de sabores. 

Texto: Descrição do doce que está na foto exaltando a textura, o sabor ou algum detalhe da aparência 

em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído.  

Frequência: uma vez por semana. 

Recursos áudio-visuais: Foto própria com fundo limpo com um ou mais doces do mesmo tipo com selo 

"Produto Original Carol Melo doces" 

 

EDITORIA “TESTADO E APROVADO” 

Descrição: novidade na linha de produtos da Carol Melo. 

Texto: falar sobre a criação e característica do novo produto em texto curto, com linguagem 

coloquial e tom descontraído.  

Frequência: sempre que possível, sempre que tiver um novo produto. 
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Recursos áudio-visuais: Foto própria com o novo produto e em alguns casos o doce fatiado para 

mostrar a aparecia do recheio com selo "Produto Original Carol Melo doces" 

 

EDITORIA “REALIZANDO SONHOS”  

Descrição: colocar uma ou mais fotos do mesmo evento na qual a Carol Melo fez os doces. 

Texto: iniciar sempre que o evento for um casamento “Noivos que também escolheram a Carol Melo 

doces para fazer parte deste momento especial! ...” .Citar sempre o nome do decorador, local da festa 

e bandejas de doces  em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído.  

Frequência: uma vez por semana. 

Recursos áudio-visuais: Foto própria ou de terceiros sempre citando a fotografo. 

 

EDITORIA “COMBINANDO E DESCOMBINANDO AS CORES” 

Descrição: Agrupar fotos de mesas montadas, buquê de flores, bolo, algum detalhe, forminhas de 

doces, doce com as mesmas cores, mostrando ao internauta a harmonia e opções desta combinação. 

Texto: citar as cores apresentadas nas fotos e falar um pouco sobre as fotos, como o internauta pode 

colocar estas cores na sua decoração em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído.  

Frequência: uma vez por semana. 

Recursos áudio-visuais: Montagens com 4 fotos intercalando próprias e de referencias.  

 

EDITORIA “RECEBER COM CHARME”  

Descrição: dar uma dica sobre como arrumar uma mesa, o que deve ter sempre na geladeira para 

improvisar quando receber algum convidado surpresa, como deixar o café da manhã com cara de 

hotel, algum utensílio que ajude no manuseio ou preparo de alguma receita, algum objeto que de 

charme na casa ou na apresentação de alguma sobremesa. 

Texto: iniciar o texto com “a dica que vale ouro é . . .” escrever a dica em texto curto, com linguagem 

coloquial e tom descontraído.  

Frequência: uma vez por semana. 

Recursos áudio-visuais: Foto própria ou de alguma referencia (sempre citar a referencia) 

 

EDITORIA “SAIU NA IMPRENSA”  

Descrição: Presença da Carol Melo na mídia. 

Texto: Texto com linguagem coloquial e tom descontraído, contendo nome do veículo e edição na qual 

a Carol Melo foi citada. Link para fonte (utilizar redutor de URL para o link). 

Frequência: sempre que possível, sempre que tiver um novo produto. 

Recursos áudio-visuais: Foto ou vídeo de terceiros. 

 

EDITORIA “FICA A DICA” 
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Descrição: buscar em supermercado produtos industrializados ligados à confeitaria, doces tanto para 

servir como para utilizar em alguma receita. 

Texto: Descrever o produto, falar sobre a característica deste e dar uma dica em texto curto com 

linguagem coloquial e tom descontraído.  

Frequência: sempre que possível, sempre que tiver um novo produto. 

Recursos áudio-visuais: Foto própria ou através de alguma busca na internet. 

 

EDITORIA “ACRESCENTADO CONHECIMENTO” 

Descrição: Escolher um ingrediente e falar sobre este, suas propriedades nutricionais, como podem 

ser consumidos, maneiras que podemos encontrar e sempre que possível citar que na Carol Melo tem 

um doce com o tal ingrediente. 

Texto: Citar a fonte das informações, curiosidades com linguagem coloquial e tom descontraído.  

Frequência: uma vez por semana. 

Recursos áudio-visuais: Foto própria ou de terceiros. 

 

b) INSTAGRAM 

EDITORIA “HOJE É DIA DE (COLOCAR O NOME DO DOCE)” 

Descrição: Produtos produzidos pela Carol Melo que constam no menu de sabores. 

Texto: Descrição do doce que está na foto exaltando a textura, o sabor ou algum detalhe da aparência 

em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído.  

Frequência: uma vez por semana. 

Recursos áudio-visuais: Foto própria com fundo limpo com um ou mais doces do mesmo tipo com selo 

"Produto Original Carol Melo doces" 

 

EDITORIA “TESTADO E APROVADO” 

Descrição: novidade na linha de produtos da Carol Melo. 

Texto: falar sobre a criação e característica do novo produto em texto curto, com linguagem 

coloquial e tom descontraído.  

Frequência: sempre que possível, sempre que tiver um novo produto. 

Recursos áudio-visuais: Foto própria com o novo produto e em alguns casos o doce fatiado para 

mostrar a aparecia do recheio com selo "Produto Original Carol Melo doces" 

 

EDITORIA “COMBINANDO E DESCOMBINANDO AS CORES” 

Descrição: Agrupar fotos de mesas montadas, buquê de flores, bolo, algum detalhe, forminhas de 

doces, doce com as mesmas cores, mostrando ao internauta a harmonia e opções desta combinação. 

Texto: citar as cores apresentadas nas fotos e falar um pouco sobre as fotos, como o internauta pode 

colocar estas cores na sua decoração em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído.  
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Frequência: uma vez por semana. 

Recursos áudio-visuais: Montagens com 4 fotos intercalando próprias e de referencias.  

 

EDITORIA “RECEBER COM CHARME”  

Descrição: dar uma dica sobre como arrumar uma mesa, o que deve ter sempre na geladeira para 

improvisar quando receber algum convidado surpresa, como deixar o café da manhã com cara de 

hotel, algum utensílio que ajude no manuseio ou preparo de alguma receita, algum objeto que de 

charme na casa ou na apresentação de alguma sobremesa. 

Texto: iniciar o texto com “a dica que vale ouro é . . .” escrever a dica em texto curto, com linguagem 

coloquial e tom descontraído.  

Frequência: uma vez por semana. 

Recursos áudio-visuais: Foto própria ou de alguma referencia (sempre citar a referencia) 

 

EDITORIA “SAIU NA IMPRENSA”  

Descrição: Presença da Carol Melo na mídia. 

Texto: Texto com linguagem coloquial e tom descontraído, contendo nome do veículo e edição na qual 

a Carol Melo foi citada. Link para fonte (utilizar redutor de URL para o link). 

Frequência: sempre que possível, sempre que tiver um novo produto. 

Recursos áudio-visuais: Foto ou vídeo de terceiros. 

 

EDITORIA “FICA A DICA” 

Descrição: buscar em supermercado produtos industrializados ligados à confeitaria, doces tanto para 

servir como para utilizar em alguma receita. 

Texto: Descrever o produto, falar sobre a característica deste e dar uma dica em texto curto com 

linguagem coloquial e tom descontraído.  

Frequência: sempre que possível, sempre que tiver um novo produto. 

Recursos áudio-visuais: Foto própria ou através de alguma busca na internet. 

 

EDITORIA “VALE CADA CALORIA” 

Descrição: falar sobre alguma sobremesa gostosa, bacana de algum restaurante, confeitaria, 

padaria. 

Texto: Descrição do doce ou sobremesa. Falar sobre a textura a combinação dos ingredientes com 

linguagem coloquial e tom descontraído. Citar o nome do estabelecimento e endereço deste. 

Frequência: uma vez por semana. 

Recursos áudio-visuais: Foto própria e colocar de fundo o cardápio, ou guardanapo do 

estabelecimento. 
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c) BLOG 

O blog seria uma aba do site para colocar as receitas. 

EDITORIA “PRA PAGAR DE CHEF” 

Descrição: receita desenvolvida por algum chef de cozinha conhecido, ou de algum banqueteiro 

parceiro da Carol Melo. 

Texto: iniciar falando brevemente sobre o chef convidado (sobre seu trabalho, ou dono de tal 

restaurante), colocar a receita com linguagem coloquial e tom descontraído.  

Frequência: uma vez a cada 15 dias. 

Recursos áudio-visuais: Foto da receita e foto do chef. 

 

EDITORIA “EXPLORANDO A COZINHA” 

Descrição: colocar uma receita de doce, sobremesa, bolo, sorvete feito pela Carol Melo. 

Texto: escrever os ingredientes, modo de preparo com dica, como montar a receita, e decorar a 

sobremesa em texto curto, com linguagem coloquial e tom descontraído.  

Frequência: uma vez por semana. 

Recursos áudio-visuais: foto própria da receita pronta ou fazer uma montagem com alguns 

ingredientes. 

 

B) As editorias serão exatamente iguais em todas as mídias e redes sociais digitais (excluindo-se o site 

da empresa)? Em caso negativo, descreva as adaptações necessárias. 

R. Em alguns editorias não haverá alterações, mas em casos de editorias um pouco mais longos, no 

instagram pensei em reduzi ou colocar o link do blog para o internauta buscar mais informação se for 

do interesse. 

 

FASE III. ACOMPANHAMENTO DA ATUAÇÃO DA EMPRESA E DA CONCORRÊNCIA 

NAS MÍDIAS E REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 

OBJETIVOS DE MONITORAMENTO 

 

A) Tendo em mente os objetivos do seu negócio e os objetivos de comunicação em mídias e redes 

sociais digitais determinados na "Fase II - Estratégia de Atuação Online", assinale a opção ou as 

opções que correspondem a o que, de modo geral, a empresa pretende monitorar: 

( X ) A atuação da empresa nas mídias e redes sociais digitais 

(    ) Termos relacionados ao negócio da empresa 

( X ) Os clientes atuais da empresa e consumidores em potencial 

( X ) Pessoas influentes do mercado de atuação da empresa 

(    ) O mercado, os concorrentes e seus respectivos produtos 
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B) Com a intenção de detalhar a resposta da pergunta anterior, e assim deixar tudo mais claro pra 

você, assinale a opção ou as opções que correspondem a o que a empresa pretende alcançar/ descobrir/ 

conhecer a partir do monitoramento de sua atuação nas mídias e redes sociais digitais: 

(   ) Descobrir o que se diz sobre a empresa 

( X ) Saber onde e em qual contexto a empresa é citada 

( X ) Conhecer os assuntos mais populares relacionados a sua marca 

(   ) Identificar o volume e a frequência de menções/ citações sobre a empresa 

(   ) Encontrar menções e informações negativas sobre a empresa, seus produto e/ou serviços e 

verificar como lidar com a situação 

(   ) Identificar oportunidades de ação e necessidades de reação 

(   ) Buscar reclamações sobre a empresa, seus produtos e/ou serviços 

( X ) Analisar reações e sentimentos que o público possa ter em relação à empresa, seus produtos e 

serviços 

( X ) Mensurar o crescimento da visitação às páginas e perfis da empresa nas mídias e redes sociais 

digitais 

(   ) Medir a interação dos internautas com a empresa 

(   ) Responder ao contato dos internautas com rapidez, dando retorno o mais brevemente possível para 

suas dúvidas, comentários e queixas, de maneira a mostrar-se atento, interessado e disponível, com 

vistas a construir ou estreitar relacionamentos 

(   ) Observar "memes", piadas e conteúdo viral que envolvem a empresa 

( X ) Encontrar influenciadores, defensores e "advogados" da marca, assim como pessoas que possam 

“trabalhar a favor da marca” em troca de status, popularidade, dinheiro ou, simplesmente, pelo prazer 

de interagir com algo importante em sua vida 

( X ) Buscar oportunidades de interação com influenciadores, defensores e "advogados" da marca/ 

empresa 

(   ) Identificar detratores, difamadores e pessoas que falam mal, reclamam ou acusam a marca/ 

empresa 

( X ) Avaliar as estratégias de comunicação da empresa 

(   ) Compreender a relevância de cada uma das mídias e redes sociais digitais em que a empresa atua 

(   ) Captar ideias para inovação em produtos e serviços a partir de dicas e comentários recebidos, uma 

vez que quando os usuários apontam falhas no que a empresa oferece, exaltam características do 

concorrente, sugerem algo que ainda nem existe, criticam e/ou elogiam, permitem à empresa ter ideias 

para inovar em produtos e serviços baseando-se no que os próprios consumidores querem 

(   ) Avaliar a qualidade e a pertinência do conteúdo postado pela empresa 

(   ) Melhorar processos e corrigir erros 
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( X ) Aprender sobre o público da empresa, conhecer melhor seus hábitos e desejos, descobrir com 

quem eles falam, o que ouvem e leem permite identificar novas oportunidades, entender como 

melhorar o produto e/ou serviço que a empresa tem a oferecer, conhecer as falhas da empresa e 

perceber onde é possível melhorar 

( X ) Identificar comportamentos, hábitos e preferências de consumo 

(   ) Estar atento a ideias que podem surgir a partir da sugestão, do comportamento, da necessidade e 

do desejo dos internautas 

(   ) Descobrir necessidades do seu ramo de atuação para o desenvolvimento de novos produtos ou 

evolução de produtos já existentes 

( X ) Acompanhar movimentos do mercado e da concorrência, como lançamentos, campanhas e 

promoções 

( X ) Conhecer o que o público mais valoriza e menos valoriza no concorrente 

( X ) Analisar o que se fala dos concorrentes para identificar os pontos fortes e fracos da própria 

empresa 

(   ) Saber em que aspectos, na visão das pessoas, o concorrente é melhor e pior que a sua empresa 

( X ) Verificar como os concorrentes atuam nas mídias e redes sociais digitais 

(   ) Identificar problemas que os concorrentes enfrentam nas mídias e redes sociais digitais 

(   ) Observar "memes", piadas e conteúdo viral que envolvem a concorrência ou o segmento como um 

todo 

 

DEFINIÇÃO DE PALAVRAS-CHAVE E COLETA DE INFORMAÇÕES 

 

A) Com base nos objetivos de monitoramento que você assinalou nas perguntas anteriores, liste os 

termos que farão parte da relação de palavras-chave que a empresa deverá monitorar. Sugestões:  

R. “Carol Melo”, “Carol Melo doces”, Carol Melo doce”, “doce Carol Melo”, Carol Melo bolo”, 

Carol Melo bolos”, “CM doces”, “CM doce”, “Carol Mello”, Carol Mello doce”, “ Carol Mello 

doces”, doces Carol Mello” “doces de casamento”, “atelier Carol Melo”, “Atelier Carol Mello”, 

Atelier Carol Melo doces”, “doces de maternidade”, “mesa de doces”, “bolos de casamento”. 

 

B) Estabeleça a periodicidade ideal (diário, semanal, quinzenal, mensal ou trimestral) para o 

monitoramento, descrevendo exceções, caso se aplique (ex. monitoramento diário da marca e 

monitoramento trimestral da concorrência). Note que é importante tentar acompanhar, diariamente, 

interações (comentários, dúvidas, respostas, solicitações de orçamento ou informações) do público 

com o conteúdo publicado pela empresa nas mídias e redes sociais digitais. Estabelecer uma 

periodicidade menor pode significar muito tempo para eventuais repercussões negativas ou ainda 

podem ser fatais caso um cliente tenha pressa em realizar uma compra.  

R. A pesquisa será feita mensalmente devido à disponibilidade de tempo para o monitoramento. 
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C) Indique que canais na internet devem ser monitorados, incluindo-se mídias e redes sociais digitais, 

fóruns, comunidades e sites específicos, caso se aplique. 

R. Facebook – Fanpage de vestida de noiva, constance Zanh, Say I do, Espaço de eventos 

(Quatrocentos, Gardens, Nobre, Casa Petra), Perfil de assessoras de casamento (Camila Relva, Erica 

Vaz, Vivi Gomes, Menta eventos, Impeccabile, Marriage), Fanpage de buffets e outros fornecedores 

relacionados com eventos (Buffet Zest, Marcelo Sampaio, 2 Gastronomia, Vivi Barros, D. Filipa). 

Blogs de casamento – Constance Zahn, Vestida de noiva, Say I do. Portais sobre o assim – Zankyou, 

UOL/ casamentos. Reclame aqui - http://www.reclameaqui.com.br 

 

D) Leia com atenção o documento "Ferramentas de Monitoramento e Avaliação de Métricas" e defina 

as ferramentas de monitoramento com as quais trabalhar, levando em consideração a disponibilidade 

de tempo, a facilidade de uso, as possibilidades que as diversas ferramentas apresentam e a 

possibilidade de investimento. Lembre-se que a utilização de uma ferramenta que busca menções e 

termos pré-estabelecidos nas diversas redes, as compila em um único lugar e ainda que envia alertas 

periódicos por e-mail (informando sobre novas menções), facilita o processo de monitoramento diário, 

fazendo com que não seja necessário lembrar de acessar a ferramenta a todo momento e permitindo o 

retorno quase instantâneo ao público. 

R. Utilizar o alerta do Google, a busca social do facebook, busca por palavra chave no site Reclame 

Aqui, busca por palavras chaves no Social Mention. 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS 

 

A) Defina os temas para a classificação das informações coletadas durante a atividade de 

monitoramento da mídias e redes sociais digitais. 

R. Doces, bolos, serviços, concorrência. 

 

B) Descreva quando uma citação deve ser considerada positiva, negativa ou neutra. Em outras 

palavras, informe que critérios e/ou palavras deverão ser utilizados para classificar uma informação 

como positiva, negativa ou neutra.  

R. Positivas: elogios, recomendações, citando como exemplo de bom gosto, beleza, sabor 

maravilhoso, falar que foi em um evento que tinha nossos doces e foi um sucesso. Negativo: 

reclamações, falta de compromisso, mau atendimento, falta de resposta á um e-mail, não obteve 

retorno de algum orçamento. Neutro: publicações sem comentário, apenas o compartilhamento da 

informação ou artigo sem acréscimo de opinião do autor do blog, revista, site, fanpage. 

 

C) Para que ao final da classificação das citações de acordo com temas e sentimentos, a empresa tenha 

uma visão mais clara sobre os principais assuntos nos quais seu nome ou o dos concorrentes foram 
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mencionados (o que vai facilitar a análise), monte uma tabela de "Classificação das informações 

Coletadas" da sua empresa, usando a tabela da Maria Lembrancinha, apresentada anteriormente, como 

referência. 

 CONTEÚDO 
POSITIVO 

CONTEÚDO 
NEUTRO 

CONTEÚDO 
NEGATIVO 

DOCE 
Comentário que envolve a citação direta de um 
doce produzido pela empresa 

   

BOLO 
Comentário que envolve a citação direta de um bolo 
produzido pela empresa 

   

CATEGORIA DE SERVIÇO 
Comentário que envolve a citação de algum tipo de 
serviço que a empresa presta (atendimento de 
degustações, entrega dos doces, resposta à 
orçamentos). 

   

MERCADO E CONCORRÊNCIA 
Comentários gerais sobre o mercado de atuação da 
Carol Melo doces, comentários feitos pelos 
concorrentes e comentários a respeito dos 
concorrentes 

   

INSTITUCIONAL 
Comentário que envolve a citação direta do nome 
da empresa 

   

 

IDENTIFICAÇÃO DE MÉTRICAS 

 

A) Tendo em mente os objetivos do seu negócio listados na "Fase I - Diagnóstico do Negócio" e os 

objetivos de comunicação em redes sociais determinados na "Fase II - Estratégia de Atuação Online", 

assinale a opção ou as opções que correspondem a o que, de modo geral, a empresa pretende avaliar 

através das métricas. 

( X ) Quantidade de pessoas que assistem, leem ou ouvem o conteúdo postado pela empresa nas 

mídias e redes sociais digitais 

(   ) Nível de engajamento, participação, envolvimento e interação do público com os diversos perfis e 

páginas da empresa nas diversas mídias e redes sociais digitais 

(   ) Grau de disseminação e repercussão do conteúdo publicado pela empresa 

( X ) Impacto gerado nas vendas a partir da atuação da empresa nas mídias e redes sociais digitais 

(   ) Economia real feita pela empresa a partir da resolução de problemas com a ajuda das mídias e 

redes sociais digitais 

 

B) Com a intenção de detalhar a resposta da pergunta anterior, e assim deixar tudo mais claro pra 

você, assinale a opção ou as opções que correspondem a que métricas a empresa deverá avaliar: 

(   ) Quantidade de impressões de página 

( X ) Quantidade de visualizações de página 
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(   ) Quantidade de downloads de conteúdo disponibilizado 

(   ) Quantidade de fãs, seguidores e membros 

( X ) Quantidade de novos visitantes 

(   ) Fontes de tráfego 

(   ) Postagens, vídeos no Youtube e tweets mais visualizadas 

( X ) Avaliação de características geográficas e demográficas dos visitantes (local de origem, idioma, 

etc) 

(   ) Pageviews  

( X ) Visitantes únicos (quantidade de pessoas diferentes que acessaram o material  

(   ) Quantidade de textos ou tópicos de uma comunidade ou perfil (posts) 

(   ) Quantidade de grupos, fóruns de discussão ou listas sobre o assunto 

(   ) Tempo de visitação  ou tempo investido pelo visitante na página 

(   ) Quantidade de favoritamentos 

(   ) Quantidade de comentários 

(   ) Quantidade de "unlike" e/ou "unfollow" 

(   ) "Falando sobre isso" 

(   ) Número de cliques 

( X ) Quantidade de respostas a perguntas feitas 

(   ) Quantidade de compartilhamentos e retweets 

(   ) Membros ativos (quantidade de pessoas efetivamente participando de uma comunidade ou perfil) 

( X ) Quantidade de menções por período 

( X ) Quantidade de menções positivas 

(   ) Tópicos relacionados 

(   ) Palavras Associadas 

(   ) Número de vezes que o links foi clicado 

(   ) Número de vezes que a hashtag foi sido usada 

( X ) Quantidade de mensagens privadas 

(   ) Impacto da Crise 

(   ) Referrals (quantidade de links apontando para determinada página/ perfil ou conteúdo) 

(   ) Conexões (quantidade de amigos e amigos dos amigos) 

( X ) Retorno do investimento  

( X ) Aumento da velocidade do ciclo de vendas 

( X ) Negócios realizados repetidamente com o mesmo consumidor 

( X ) Crescimento no valor das transações comerciais 

(   ) Problemas resolvidos online 

(   ) Recrutamento e contratação de pessoal através das redes sociais 

(   ) Outras (especificar) 
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C) Estabeleça a periodicidade ideal (diário, semanal, quinzenal, mensal ou trimestral) para a atividade 

de avaliação de métricas relativas à atuação da empresa e de seus concorrentes nas mídias e redes 

sociais digitais, descrevendo exceções, caso se aplique (ex. avaliação quinzenal da marca e avaliação 

trimestral da concorrência). 

R. Quinzenal, com exceção do período de algum lançamento de produto sazonal, como exemplo 

período da páscoa. 

 

D) Indique que canais na internet devem ser avaliados, incluindo-se mídias e redes sociais digitais, 

fóruns, comunidades e sites específicos, caso se aplique. 

R. Fanpage da empresa no Facebook, blogs relacionados ao universo de casamento (já citados em 

outras questões). 

 

E) Leia com atenção o documento "Ferramentas de Monitoramento e Avaliação de Métricas" e defina 

as ferramentas de avaliação de métricas com as quais trabalhar, levando em consideração a 

disponibilidade de tempo, a facilidade de uso, as possibilidades que as diversas ferramentas 

apresentam e a possibilidade de investimento. 

R. Analise semanal do aumento de seguidores ou curtidas nas redes sociais, analise de 

compartilhamentos, comentários. Perguntar a todos os clientes que entram em contato através do e-

mail ou telefone da empresa por onde conheceu a Carol Melo. 
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ANEXO 4 

"MODELO DE APLICAÇÃO PRÁTICA PARA POSICIONAMENTO DE 

PEQUENOS NEGÓCIOS NAS MÍDIAS E REDES SOCIAIS DIGITAIS" 

EMPRESA RESPONDENTE: G2 INSTRUMENTOS MUSICAIS 

 

 

FASE I. DIAGNÓSTICO DO NEGÓCIO 

 

A EMPRESA E SUAS ATIVIDADES 

 

A) Nome fantasia: G2 Instrumentos Musicais 

 

B) Razão social: G2 Instrumentos Musicais - ME 

 

C) Porte da Empresa: 

(   ) Empreendedor individual - EI 

( X ) Microempresa 

(   ) Pequena Empresa 

 

D) Sociedade (caso se aplique, responder somente o que for possível informar): 

Nomes dos sócios: Fabio Grunig e Thaisa Epifanio 

Percentual de participação de cada sócio: Fabio Grunig - 95%; Thaisa Epifanio - 5% 

Função de cada sócio: Fabio Grunig - administrador; Thaisa Epifanio - "faz-tudo" 

 

E) Descreva, em detalhes, o seu negócio: 

O que a empresa faz? Qual o seu ramo de atividade? 

R. Venda de instrumentos musicais, trabalhando com novos e usados, e serviços de luthieria em 

instrumentos de corda (guitarras, violões e baixos) 

Que tipo de produto(s) vende e/ou que serviço(s) oferece? 

R. Produtos (tanto novos, como produtos usados ou semi novos): guitarras; baixos; pedais para 

guitarras; caixas e cabeçotes de som; bags e cases para guarda e transporte de instrumentos musicais 

(guitarra, violões e set de pedais); Cordas e diversas miudezas (palhetas, correias etc); ukeleles; 

cajons; violões. Serviços: restaurações completas, regulagens, pinturas / verniz, instalações de 

captadores, parte elétrica em geral. 

Qual a abrangência geográfica do negócio? Local? Nacional? Mundial? 
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R. Possuímos uma loja física localizada em São Paulo, mas abrangemos todo o Brasil, pois 

realizamos vendas de produtos pela internet com postagens pelo correio ou transportadora. 

Quais os canais de venda? Possui loja física? Possui loja virtual? 

R. Possuímos tanto loja física quanto virtual, utilizando também o Mercado Livre e Fan Page do 

Facebook para divulgação dos produtos. 

 

F) Assinale a opção ou as opções que se aplicam ao seu negócio: 

( X ) Oferta de produto(s) e/ou serviço(s) padronizados, vendidos para todos os tipos de consumidores. 

Ex. Uma fábrica de bolas que vende bolas de futebol em couro de uma única cor; uma escola de 

culinária que oferece aulas para grupos formados por pessoas de qualquer faixa etária; uma padaria 

que só fabrica um tipo de pães caseiros. 

(   ) Oferta de produto(s) e/ou serviço(s) diferenciados de acordo com as características e necessidades 

de determinados tipos/ grupos de consumidores. Ex. Uma fábrica de bolas que vende modelos 

femininos de bolas de futebol e modelos masculinos de bolas de futebol; uma escola de culinária que 

oferece cursos específicos para crianças e cursos específicos para pessoas que moram sozinhas; uma 

padaria que fabrica pães caseiros sem glúten e pães caseiros sem lactose. 

(   ) Oferta de produto(s) e/ou serviço(s) altamente customizados e que atendem a necessidades 

específicas de cada consumidor. Ex. Uma fábrica de bolas que vende bolas de futebol personalizadas 

com o nome do cliente; uma escola de culinária que oferece cursos à domicílio para empregadas 

domésticas, incluindo preparação de cardápio de acordo com os hábitos alimentares da família 

contratante do serviço; uma padaria que fabrica pães caseiros com o recheio que o cliente preferir. 

 

G) Há quanto tempo o negócio existe? 

R. Desde 2007, há 6 anos. 

 

H) A atividade da empresa é exatamente a mesma desde o início? Em caso negativo, descreva que 

mudanças o negócio sofreu e há quanto tempo o negócio funciona com as características atuais. 

R. A empresa iniciou com venda apenas pela internet, depois foi aberta a loja física e há um ano que 

o serviço de luthieria também é oferecido. 

 

I) Considerando as duas perguntas anteriores, você diria que seu negócio já está bem estabelecido no 

mercado? Justifique. 

R. Acredito que na venda de produtos já possuímos uma boa carteira de cliente, portanto, esta bem 

estabelecido; no caso dos serviços, ainda estamos tentando firmar o nome no mercado. 

 

J) Você saberia dizer quais são os pontos fortes e os pontos fracos: 

Do seu negócio? 
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R. Ponto forte: localização (a loja física esta localizada em uma região considerada um dos melhores 

pontos do segmento). Ponto fraco: concorrência grande 

 

Do(s) produto(s) que vende e/ou do(s) serviço(s) que oferece? 

R. Ponto forte: nos produtos oferecemos produtos usados que, muitas vezes, possuem características 

específicas que determinado cliente procura – nos serviços possuímos ferramentas para realizar a 

regulagem que ninguém da concorrência possui. Ponto fraco: os serviços iniciaram a pouco tempo 

então ainda não possui uma carteira ampla de clientes. 

 

L) Agora pense... Para onde sua empresa quer ir (quando não se sabe onde quer chegar, qualquer lugar 

é um bom lugar)? Que posição no mercado quer ter? Quais são os resultados e metas que a empresa 

pretende alcançar? O que espera atingir? Com estas perguntas em mente, liste quais são os objetivos 

da sua empresa (ex. aumento no volume de vendas, crescimento geral do negócio, aumento percentual 

de lucro, investimento em maquinário, conquista de nível de satisfação excelente por parte dos 

cliente...). Se possível, inclua parâmetros numéricos na descrição de cada objetivo e estabeleça prazos, 

já que quanto mais quantificáveis forem os objetivos, mais fácil será verificar, posteriormente, se 

foram ou não alcançados (ex. aumentar em 10% as vendas nos próximos 12 meses, construir parcerias 

com pelo menos 3 novos fornecedores para reduzir custos).  

R. Aumento de vendas; como vendemos para todo o Brasil, dependemos muito da ferramenta 

“Mercado Livre”, mas gostaríamos que nosso site se torne mais conhecido para que as vendas 

ocorram em sua maioria ali e não apenas pelo Mercado Livre nos tornando mais independentes 

quanto ao trabalho realizado na internet. Alcançar uma grande divulgação dos produtos que estamos 

oferecendo para venda, a grande maioria das buscas ainda ocorrem no Mercado Livre. O serviço de 

luthieria que oferecemos é relativamente novo, desta maneira gostaríamos de que ocorra uma melhor 

divulgação, firmando no mercado o trabalho do Fabio como luthier. Não tenho como precisar em 

porcentagens as metas pretendidas, como esse trabalho de divulgação na internet esta iniciando, 

qualquer mudança já será uma grande vitória e não temos noção da proporção que poderemos obter. 

 

OS CONSUMIDORES DA EMPRESA 

 

A) Descreva, em detalhes, quem são seus consumidores atuais: 

Faixa etária: Não houve como determinar exatamente, pois é uma área bastante abrangente em todas 

as idades. 

Sexo: Diria que a maioria seria do sexo masculino. 

Condições econômicas/ classe social: Não possuímos dados para tal questão, pois oferecemos 

produtos mais caros, mas também populares. 

Localização geográfica: Não possuímos dados para esse questionamento. 
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Família (ex. casados, aposentados, moram com a família, com filhos...): Não possuímos dados para 

esse questionamento. 

Frequência de compra (se possível, descrever quantas vezes por semana/ mês/ ano compram o produto 

ou serviço da empresa ou em que ocasiões compram) Não possuímos dados para esse questionamento. 

 

B) Assinale a opção ou as opções que, em geral, se aplicam aos seus consumidores: 

( X ) Na hora da compra, levam em consideração somente argumentos racionais como preço, 

qualidade, relação custo x benefício e condições de pagamento. 

(   ) Na hora da compra, levam em consideração especificamente o preço do(s) produto(s) e/ou 

serviço(s). 

(   ) Sempre avaliam bem a compra e levam em consideração principalmente a relação custo x 

benefício na hora de comprar um produto e/ou serviço. 

(   ) São altamente influenciáveis e se deixam convencer pelo vendedor, por uma propaganda ou pela 

opinião de outras pessoas. 

(   ) São fiéis à marca e/ou à empresa e em geral não compram o(s) mesmos produto(s) e/ou serviço(s) 

oferecidos pela empresa em outro concorrente. 

(   ) Compram seu(s) produto(s) e/ou serviço(s) por hábito, ou seja, porque estão acostumados a 

comprar sempre este(s) mesmo(s) produto(s) e/ou serviço(s). 

(   ) São motivados pelo que a compra significa emocionalmente ou pela emoção que envolve o 

momento ou a situação para o qual a compra se destina. 

(   ) Compram por impulso. 

 

C) O que seus consumidores buscam quando compram seu(s) produto(s) e/ou serviço(s)? Quais são as 

necessidades e desejos dos seus consumidores e público-alvo que o(s) seu(s) produto(s) e/ou serviço(s) 

satisfazem? Lembre-se que necessidades e desejos podem ser práticos e objetivos (como quando 

alguém compra uma moto para se locomover mais rápido pela cidade) ou sutis e emocionais (como 

quando alguém compra um carro de luxo por uma questão de status). 

R. Acredito que de uma maneira geral abrangemos os dois, os instrumentos musicais que oferecemos 

podem ser utilizados tanto profissionalmente (prático e objetivo) como de forma amadora (sutis e 

emocionais). 

 

D) O que seus consumidores pensam a respeito da empresa e do(s) produto(s) e/ou serviço(s) que 

comercializa? Que tipo de percepção têm? A empresa passa uma imagem de confiança? De 

pioneirismo? De popular ou elitizada demais? De empresa que tem um atendimento sem igual? De 

empresa que sempre surpreende o cliente? A empresa tem fama de careira? De vender produtos e 

serviços diferenciados? Detalhe. 

R. Loja pequena, mas organizada e que procura dar um atendimento customizado ao cliente. 
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E) Imagine a seguinte situação: a) o dono da papelaria "Papel Mágico" tinha uma quantidade muito 

grande de canetas especiais em estoque; b) A assistente de RH de uma empresa estava organizando um 

treinamento e verificou que não havia canetas no estoque; c) A secretária da empresa sugeriu que a 

compra fosse feita na papelaria "Papel Mágico", onde o pagamento é facilitado; d) A assistente de RH 

solicitou um orçamento de canetas à papelaria "Papel Mágico"; e) o dono da papelaria "Papel Mágico" 

enviou à assistente de RH o preço de canetas simples e o preço das canetas especiais, para a quais 

prometeu desconto; f) O gerente de RH avaliou as opções e optou pela compra das canetas especiais; 

g) O dono da empresa aprovou a compra; h) O departamento de compras tratou de fechar a compra e 

providenciar o pagamento; i) Os funcionários da empresa que participaram do treinamento usaram as 

canetas. Agora, pense nesta outra situação: a) Uma pessoa que mora sozinha percebe seu fogão está 

com problemas; b). A pessoa entra em contato com o serviço de atendimento ao cliente da fábrica do 

fogão e pede o telefone de contato da assistência técnica mais próxima da sua casa; c) A pessoa liga 

para a assistência técnica, agenda um horário, recebe o técnico que vai realizar o reparo no fogão e 

paga o técnico pelo serviço. d) A pessoa usa o fogão. A partir desses exemplos, é possível notar que, 

dependendo do produto ou serviço que uma empresa oferece, há várias, poucas ou somente uma 

pessoa envolvida no processo de compra. Assim, algumas empresas podem perceber que é preciso dar 

atenção à relação que mantêm com uma série de pessoas diferentes (o decisor, o influenciador, o 

usuário...), e não somente com quem habitualmente realiza a compra de seus produtos e/ou serviços. E 

no caso da sua empresa? Em geral, quem identifica a necessidade de comprar um produto e/ou serviço 

como o que a empresa oferece? É a mesma pessoa que busca informações e tira dúvidas a respeito do 

produto e/ou serviço de que se tem necessidade, antes da compra? É a mesma pessoa que avalia todos 

as outras opções de outros produtos e/ou serviços oferecidos pelo mercado para satisfazer à mesma 

necessidade? É a mesma pessoa que toma a decisão final sobre qual, dentre todas as opções de 

produtos e/ou serviços analisados, deve ser comprada? É a mesma pessoa que efetua a compra 

propriamente dita do produto e/ou serviço? É a mesma pessoa que paga pelo produto e/ou serviço? É a 

mesma pessoa que vai fazer uso do que foi adquirido? Em algum momento de todo esse processo, 

alguma outra pessoa pode influenciar na decisão, como um especialista no assunto? 

R. Normalmente a mesma pessoa faz tudo. 

 

F) Muitas empresas pretendem atingir determinado grupo de consumidores mas acabam atendendo 

outro tipo de clientes, o que atrapalha, de alguma maneira, o negócio. Por exemplo, um professor 

particular de inglês se especializou em ensino para o público infantil mas precisa atender também 

adultos, já que, como o preço da aula para crianças é alto, ele tem poucos alunos nesta faixa etária. 

Diante disso, responda: a maioria dos seus clientes faz parte do seu público-alvo? Em outras palavras, 

quem compra seu(s) produto(s) e/ou serviço(s) é realmente quem você gostaria que os comprasse? Em 

caso negativo, justifique porque seus clientes atuais não são ideais para o seu negócio e descreva as 

características dos consumidores que você gostaria de atingir.  
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R. Sim, pois não possuímos um público alvo realmente específico. 

 

O MERCADO E A CONCORRÊNCIA DA EMPRESA 

 

A) Em relação ao seu tamanho, volume de vendas, reputação, qualidade do(s) produto(s) e/ou 

serviço(s), qual a sua representatividade para o mercado? A empresa é um importante concorrente no 

mercado? A empresa é bem pequena em relação aos concorrente?  

R. Possuímos menor potencial econômico, portanto temos uma representatividade pequena. 

 

B) Assinale a opção ou as opções que se aplicam ao mercado em que a sua empresa atua e à sua 

concorrência: 

(   ) Os concorrentes são numerosos e, de maneira geral, bem equilibrados entre si. 

(   ) O mercado está saturado. 

( X ) É muito fácil entrar no segmento, por isso novos concorrentes surgem no mercado com 

frequência. 

(   ) Neste mercado, os custos fixos ou de estoques são elevados. 

( X ) Há pouca diferenciação entre os produtos e/ou serviços oferecidos pelos diversos concorrentes e 

inclusive pela minha empresa. 

 

C) Quais são as principais dificuldades do seu negócio? Tenha em mente dificuldades próprias do 

negócio e dificuldades impostas pelo mercado, pela economia, pela legislação, pela concorrência... 

R. Lojistas maiores compram em grande quantidade, portanto possuem melhor preço de mercado, 

outro ponto importante é que neste ramos não oferecemos produtos essenciais (como comida por 

exemplo), então, com a queda econômica o mercado sente um grande baque. 

 

D) Existe algum produto e/ou serviço que, mesmo não sendo idêntico ao(s) que a empresa oferece, 

possa de alguma maneira substituí-lo(s)? Quer dizer, existe(m) outro(s) produto(s) e/ou serviço(s) que 

possa(m) suprir as mesmas necessidades do seu consumidor, a ponto de fazer o consumidor optar por 

comprá-lo(s) em detrimento do(s) seu(s)? Ex: Roupas vendidas em brechós podem substituir roupas 

feitas sob medida. 

R. Sim, existem instrumentos de diversas marcas e qualidades, inclusive há mercado de produtos 

usados, inclusive existem luthiers que fabricam instrumentos sob encomenta. 

 

E) Descreva seus principais concorrentes. Não é necessário citar nomes caso sejam muitos ou 

desconhecidos, neste caso, cite apenas as categorias como lojas de material de construção ou salões de 

beleza. 

R. Lojas de instrumentos musicais e oficinas de regulagens. 
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F) Como é relação entre a sua empresa e os seus concorrentes? São parceiros? Trocam experiências e 

discutem soluções para os problemas comuns? Não se relacionam? 

R. Existem parcerias com empresas do mesmo porte que o nosso, mas com as maiores não há 

estreitamento de relacionamento. 

 

G) Quais são os principais diferenciais do(s) produto(s) e/ou serviço(s) da empresa em relação ao(s) 

dos concorrentes? 

R. Produtos – em alguns momentos possuímos produtos usados que possuem características 

específicas. Serviços – qualidade das ferramentas utilizadas gerando melhor qualidade no resultado 

final 

 

H) Em relação ao preço, seu(s) produto(s) e/ou serviço(s): 

( X ) São similares aos da concorrência 

(   ) São menores que os da concorrência 

(   ) São maiores que os da concorrência 

 

I) Descreva seus principais fornecedores. Não é necessário citar nomes caso sejam muitos ou 

desconhecidos, neste caso, cite apenas as categorias (ex. agricultores, indústria de produtos de 

limpeza). 

R. Importadores de instrumentos musicais e fábricas de ferramentas para luthieria. 

 

J) Assinale a opção ou as opções que descrevem as características dos fornecedores da empresa: 

( X ) Existem em número limitado, portanto preciso manter bom relacionamento com eles sempre. 

(   ) Não é difícil um fornecedor passar a comercializar seu próprio produto diretamente para o 

consumidor, portanto preciso garantir a qualidade ou o diferencial do que eu vendo, para manter minha 

posição no mercado. 

(   ) Meu volume de compras não é expressivo para os meus fornecedores, o que significa que eu não 

sou muito importante para o fornecedor, e por isso eu não recebo dele atenção especial. 

( X ) O que meus fornecedores atuais me vendem é imprescindível para o bom andamento do meu 

negócio, e por isso eu estou na mão deles. 

( X ) Caso eu não possa mais comprar de um dos meus fornecedores atuais, será muito difícil 

encontrar um outro fornecedor que me venda a mesma mercadoria ou me preste o mesmo serviço. 

 

L) Como é relação entre a empresa e os seus fornecedores? São parceiros? Trocam experiências e 

discutem soluções para os problemas comuns? Relacionam-se o estritamente necessário? 

R. Com alguns fornecedores existe um forte laço de parceria. 
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A COMUNICAÇÃO DA EMPRESA 

 

A) Especificamente sobre a comunicação da empresa na internet, informe, caso se aplique, o endereço/ 

página do seu negócio nas seguintes mídias e redes sociais digitais: 

Site - www.g2instrumentosmusicais.com.br 

Facebook - https://www.facebook.com/pages/G2-instrumentos-musicais/162164063841163?fref=ts 

 

B) Além dos meios citados na pergunta anterior, como divulga seu negócio, seu(s) produto(s) e/ou 

serviço(s)? Propaganda? Distribuição de panfletos? Mala direta? E-mails? Boletins informativos? 

Descreva. 

R. No momento utilizamos o facebook para divulgação da empresa. No início utilizávamos também a 

distribuição de panfletos, mas não houve retorno e esta prática foi abandonada. 

 

C) Na empresa, quem é o responsável pelas ações de divulgação e comunicação? 

R. Fábio é o responsável por toda a empresa e aos poucos eu, Thaisa, estou assumindo algumas 

funções administrativas e de divulgação. 

 

D) Assinale a opção ou as opções que melhor descrevem o tipo de divulgação do seu negócio, do(s) 

seu(s) produto(s) e/ou serviço(s): 

(   ) A divulgação tem um caráter bem informativo, apresenta o negócio (descritivo da empresa, 

contato), o(s) produto(s) e/ou serviço(s), os preços e as formas de pagamento. 

( X ) A divulgação é bastante persuasiva, realmente ajuda a atrair clientes e a convencê-los a comprar, 

mesmo que eles estejam habituados a comprar dos concorrentes. 

(   ) Como o negócio, o(s) produto(s) e/ou serviço(s) já são conhecidos no mercado, a divulgação é 

feita mais para lembrar os clientes que o negócio, o(s) produto(s) e/ou serviço(s) existem. 

 

E) Está satisfeito com o retorno que as ações de divulgação têm dado para o negócio? Como acha que 

poderia melhorar a divulgação de seu negócio, seu(s) produto(s) e/ou serviço(s)? Quais as limitações 

para fazê-lo? 

R. No momento estamos satisfeitos com o pouco que estamos fazendo, pois existe a limitação 

financeira. Acreditamos que obteríamos melhor resultados investindo num novo website e outras 

ferramentas de marketing. 

 

F) Como, com que argumentos, você convenceria alguém a comprar o(s) seu(s) produto(s) e/ou 

serviço(s)? Por que uma pessoa deve comprar o(s) seu(s) produto(s) e/ou serviço(s) e não os 

oferecidos pelos concorrentes? 
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R. Isso depende do perfil de cada cliente, existem pessoas sinestésicas, auditivas e visuais e em cada 

personalidade procuramos uma abordagem para tornar o produto/serviço mais atrativo ao cliente. 

 

G) A empresa costuma fazer algum tipo de promoção, sorteio ou concurso? Qual? Com que 

frequência? Com algum parceiro? 

R. Fizemos sorteio via facebook uma vez, mas não existe histórico de tais promoções na empresa. 

 

SOBRE A COMUNICAÇÃO DA EMPRESA NA INTERNET 

 Para cada um dos canais, ferramentas, plataformas ou redes sociais dos quais a empresa 

participa ou se utiliza, citados anteriormente em 4.1.4. A (a saber, site, blog, Facebook, Twitter, 

Youtube, Instagram, Pinterest, Googlo+, MySpace, Foursuquare e/ou outros), responda, caso se 

aplique: 

 

SITE 

 

A) Qual a plataforma utilizada para a criação do site? 

R. Não sabemos o que é plataforma. 

 

B) Qual o conteúdo do site? Que tipo de informações divulga? 

R. Divulgamos os produtos que constam na loja física e existe um espaço onde também divulgamos os 

serviços oferecidos pela loja. 

 

C) Quais as fontes do conteúdo do site? Todo o conteúdo divulgado é próprio, produzido pela 

empresa, ou a empresa utiliza/ divulga, de alguma maneira, conteúdo de terceiros? 

R. Utilizamos fotos e descrições dos produto dos próprios fornecedores e, em alguns casos, 

produzimos fotos e conteúdos. 

 

D) Além de texto, utiliza algum recurso audiovisual nas publicações do site, como fotos e vídeos? 

R. Em todos os produtos oferecidos existem fotos para melhor visualização da mercadoria oferecida. 

 

E) Há quanto tempo o site existe? Desde que foi criado, já houve alguma atualização de forma ou 

estrutura, como mudança de layout do site, mudança de plataforma ou outra?  

R. O site existe há uns 4 anos. Foram feitas várias tentativas com algumas agências, mas em nenhuma 

foi obtido o produto final esperado, em uma das mudanças de agência houve uma grande mudança de 

layout.  

 

F) Qual a frequência de atualização do conteúdo ou de publicação de conteúdo novo no site? 
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R. Conforme há a venda ou a chegada de novos produtos o site é atualizado. 

 

G) Qual a média de visitas mensais ao site? 

R. Nunca houve este controle, portanto não temos parâmetros para tal questionamento. 

 

H) Atualmente, quantos seguidores tem o site? Em média, quantos novos seguidores o site ganha por 

mês? 

R. Nunca houve tal acompanhamento. 

 

I) Quem visita o site pode interagir, de alguma maneira, com a empresa? É possível, por exemplo, 

participar de fóruns de discussão, solicitar orçamento, deixar comentários, responder a pesquisas ou 

solicitar o recebimento de notícias/ boletins? Comentários deixados no blog são moderados ou a 

postagem é livre? 

R. Há como solicitar orçamentos ou levantar alguma dúvida a respeito de determinado produto via 

email 

 

J) Em relação ao número de seguidores do site, você diria que suas postagens são muito ou pouco 

comentadas? 

R. Não sabemos responder. 

 

L) Você saberia dizer qual foi a sua postagem de maior sucesso? A que você credita tamanho sucesso? 

R. Não sabemos responder. 

 

M) O processo de administração dos contatos, respostas, solicitações e comentários que chegam à 

empresa a partir do site é feito com que periodicidade? Você considera o prazo de retorno ao 

internauta, quando necessário, adequado? 

R. O retorno é realizado quase instantaneamente, o acompanhamento é feito de hora em hora. 

 

N) A empresa tem o hábito de fazer algum tipo de monitoramento (estatístico ou não) do site, blog, 

página ou perfil?  

R. Não temos este hábito. 

 

O) Quem, na empresa, monitora o site, blog, página ou perfil e administra o conteúdo, as atualizações, 

os contatos, as respostas, as solicitações e os comentários que chegam à empresa a partir da internet? 

R. No momento o administrador Fábio é o responsável. 

 

P) O que mais te agrada e desagrada mo site, blog, página ou perfil da empresa? 
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R. O site não é funcional. 

 

Q) É possível dizer o que mais agrada e desagrada aos que visitam o site, blog, página ou perfil da 

empresa? 

R. Como não há acompanhamento, não possuímos dados para tal questionamento. 

 

R) De modo geral, como acha que poderia melhorar o site, blog, página ou perfil da empresa, ou ainda, 

como acha que poderia melhorar o processo de administração/ gerenciamento do site, blog, página ou 

perfil? Quais as limitações para fazê-lo? 

R. Com uma mudança de layout, melhoria das funções oferecidas, mas há a limitação financeira. 

 

FACEBOOK 

 

A) Qual a plataforma utilizada para a criação do site e/ou do blog? Wordpress? Wix? Blogger? Outra? 

R. Não se aplica. 

 

B) Qual o conteúdo da página? Que tipo de informações divulga? 

R. Procuramos divulgar os produtos e serviços oferecidos pela empresa, bem como posts 

descontraídos a respeito do meio musical. 

 

C) Quais as fontes do conteúdo da página? Todo o conteúdo divulgado é próprio, produzido pela 

empresa, ou a empresa utiliza/ divulga, de alguma maneira, conteúdo de terceiros? 

R. Produtos e serviços são conteúdos próprios, mas, as demais postagens, compartilhamos conteúdo 

de terceiros. 

 

D) Além de texto, utiliza algum recurso audiovisual nas publicações da página, como fotos e vídeos? 

R. Toda postagem possui foto. 

 

E) Há quanto tempo a página existe? Desde que foi criado, já houve alguma atualização de forma ou 

estrutura?  

R. A página existe há 2 anos, uma vez houve alteração do banner e do logo da empresa. 

 

F) Qual a frequência de atualização do conteúdo ou de publicação de conteúdo novo na página? 

R. Postagens de uma a duas vezes por dia (algumas vezes fazemos 3 postagens). 

 

G) Qual a média de visitas mensais à página? 

R. Não sabemos responder. 



 

 

354 

 

H) Atualmente, quantas curtidas tem a página? Em média, quantas novas curtidas a página ou perfil 

ganha por mês? 

R. No momento possuímos 5 mil curtidas. Não sabemos utilizar a ferramenta para verificar quantas 

curtidas a página adquire por mês. 

 

I) Quem visita a página pode interagir, de alguma maneira, com a empresa? É possível, por exemplo, 

participar de fóruns de discussão, solicitar orçamento, deixar comentários, responder a pesquisas ou 

solicitar o recebimento de notícias/ boletins? Comentários deixados no blog são moderados ou a 

postagem é livre? 

R. Sim, sempre recebemos questionamentos a respeito de produtos postados e clientes perguntando se 

possuímos algo específico. 

 

J) Em relação ao número de curtidas da página, você diria que suas postagens são muito ou pouco 

comentadas e compartilhadas? 

R. Acreditamos que estamos satisfeitos até o momento. 

 

L) Você saberia dizer qual foi a sua postagem de maior sucesso? A que você credita tamanho sucesso? 

R. Não sabemos qual ferramenta utilizar para saber qual postagem obteve maior número de curtidas 

e compartilhamento. Como foram muitos posts não soubemos localizar manualmente para entender o 

porquê deste sucesso, mas acreditamos que seria o post falando do sorteio que realizamos, justamente 

por estar envolvido a possibilidade de ganhar um brinde. 

 

M) O processo de administração dos contatos, respostas, solicitações e comentários que chegam à 

empresa a partir da página é feito com que periodicidade? Você considera o prazo de retorno ao 

internauta, quando necessário, adequado? 

R. O retorno é realizado quase instantaneamente, o acompanhamento é feito de hora em hora. 

 

N) A empresa tem o hábito de fazer algum tipo de monitoramento (estatístico ou não) da página?  

R. No momento tal acompanhamento não é realizado, sendo um dos motivos a falta de conhecimento 

das ferramentas para tal. 

 

O) Quem, na empresa, monitora a página e administra o conteúdo, as atualizações, os contatos, as 

respostas, as solicitações e os comentários que chegam à empresa a partir da internet? 

R. No momento o administrador Fábio é o responsável. 

 

P) O que mais te agrada e desagrada na página da empresa? 
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R. O que mais agrada são as vendas geradas através da fannpage, mas o que decepciona são os 

comentários sem fundamentos de alguns seguidores. 

 

Q) É possível dizer o que mais agrada e desagrada aos que visitam a página da empresa? 

R. Não possuímos dados para esse questionamento. 

 

R) De modo geral, como acha que poderia melhorar na  página da empresa, ou ainda, como acha que 

poderia melhorar o processo de administração/ gerenciamento da página ou perfil? Quais as limitações 

para fazê-lo? 

R. Não possuímos dados para tal questionamento. 

 

 

FASE II - ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO ONLINE 

 

DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS E REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 

A) Considerando que o objetivo final de qualquer empresa é realizar vendas e obter lucro e que a 

comunicação colabora para que a empresa consiga atingir tal objetivo, liste quais são os objetivos de 

comunicação da sua empresa (tenha em mente que os objetivos de comunicação da sua empresa 

devem estar em sintonia com os objetivos do seu negócio), respondendo às perguntas: o que você quer 

que as pessoas pensem a respeito da sua empresa? O que você quer que as pessoas pensem, sintam ou 

façam após receber sua mensagem? Se possível, inclua na descrição de cada objetivo o prazo para que 

se realizem e como verificar se foram atingidos. Atenção! Há restrições legais para a realização de 

sorteios, promoções e concursos culturais nas redes sociais, portanto, se você estava pensando nisso 

como parte de um dos seus objetivos, procure se informar! Saiba mais em: : <goo.gl/z38t46> e 

<goo.gl/vQwID7>. 

R. Ainda existem pessoas receosas de efetuarem compras pela internet, portanto precisamos mostrar 

que estamos compromissados com o cliente e as entregas são realmente efetivadas. Precisamos 

mostrar aos nossos clientes que possuímos alto padrão de qualidade no envio, caso ocorra a 

necessidade (foram pouquíssimos casos), tudo será feito para a resolução do problema. O cliente deve 

confiar nos serviços e produtos oferecidos, confiando na idoneidade da empresa, não possuir medo de 

estar comprando “gato por lebre”. 

 

B) Com base nos objetivos identificados na questão anterior, liste quais são os objetivos que a empresa 

espera alcançar especificamente com a atuação nas mídias e redes sociais digitais (tente ser bastante 

realista, traçando objetivos possíveis de serem alcançados, tendo em vista o volume de trabalho 

necessário, a disponibilidade de tempo da pessoa responsável pelas ações de comunicação, o tamanho 

http://goo.gl/z38t46
http://goo.gl/vQwID7
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do seu mercado, a atuação dos seus concorrentes, etc.), determinando, se possível, o prazo para que se 

realizem e como verificar se foram atingidos. Tenha em mente que, em relação à comunicação nas 

mídias e redes sociais digitais especificamente, os objetivos, em geral, estão relacionados à divulgação 

da marca, ao aumento do tráfego para o site, ao incremento da base de fãs e/ou seguidores, ao 

engajamento (comentários e compartilhamentos) dos fãs e/ou seguidores e ao crescimento do volume 

de vendas através do site, por exemplo.  

R. Aumento de vendas, divulgação dos produtos oferecidos, estabelecer e tornar mais conhecido os 

serviços de luthieria oferecidos. 

 

ANÁLISE DO PÚBLICO-ALVO DA COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS E REDES SOCIAIS 

DIGITAIS 

 

A) Retorne ao documento "Fase I - Diagnóstico do Negócio" e reveja suas respostas às perguntas A, E 

e F, que abordam os consumidores atuais das sua empresa, as outras pessoas, além dos seus clientes, 

com as quais a empresa manter uma relação (se comunicar) e o público-alvo da empresa. Agora, com 

base nas informações acima, descreva quem é o público-alvo da empresa nas mídias e redes sociais 

digitais, ou seja, com quem a empresa deve se comunicar a partir das nas mídias e redes sociais 

digitais. Lembre-se que é possível que nem todos estes indivíduos participem das mídias e redes 

sociais digitais (se a sua empresa é uma pequena fábrica de fraldas, por exemplo, que há sentido em 

comunicar-se com os usuários do produto que a empresa vende, mas que é imprescindível comunicar-

se com as mães e o comércio especializado) e, se possível, indique seus interesses e características 

básicas como faixa etária, sexo, ocupação, condições econômicas/ classe social, localização 

geográfica, estilo de vida, personalidade, família, papéis/ posições sociais que ocupam e grupos que 

têm como referência. 

R. Possuímos um público bastante diverso, pois possuímos clientes de todas as idades, sexo, idade e 

classes sociais, haja vista que como clientes temos tanto músicos profissionais, como pessoas que 

tocam algum instrumento por brincadeira. 

 

B) Descreva quem são os influenciadores com quem você gostaria de se comunicar, se possível seus 

interesses e características básicas.  

R. Pelo que entendemos, no nosso caso os influenciadores seriam os profissionais já gabaritados no 

ramo da música, muitos deles estrangeiros. 

 

AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS CONCORRENTES EM MÍDIAS E REDES SOCIAIS 

DIGITAIS 
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A) Faça uma pesquisa em um site de busca e nas principais redes sociais, buscando pelos principais 

concorrentes da empresa e responda: em que mídias e redes sociais digitais atuam? 

R. Made in Brazil Music Megastores: possui site próprio e facebook, não consegui identificar outra 

rede social que atuam. Play Tech: possui site próprio e facebook, não consegui identificar outra rede 

social que atuam. Tango Music – possui apenas site próprio. Mil sons: possui site próprio, blog e 

facebook, não consegui identificar outra rede social que atuam. 

 

B) Em termos de conteúdo, que assuntos os concorrentes da empresa abordam nas mídias e redes 

sociais digitais que atuam? Que tipo de informações divulgam? Que fontes de conteúdo utilizam? O 

conteúdo divulgado por seus concorrentes nas mídias e redes sociais digitais diz respeito somente às 

próprias empresas, seus produtos e serviços ou os concorrentes utilizam/ divulgam, de alguma 

maneira, conteúdo de outras fontes e informações que não têm ligação direta com seus respectivos 

negócios? 

R. Made in Brazil: Facebook com postagens oferecendo produtos, falando de bandas e assuntos do 

meio musical, muitas imagens de brincadeiras e piadas a respeito, muita divulgação de conteúdo de 

terceiros; Site Próprio com os produtos oferecidos para venda e email para o caso de dúvidas no site. 

Play Tech: Facebook sem foto e nenhuma publicação, apenas 206 pessoas curtiram; Site próprio 

extremamente estruturado, oferecendo os produtos para venda, destacando marcas e um FAC bem 

esclarecedor. Tango Music: Site próprio constam os produtos oferecidos para venda e a ferramenta 

fale conosco. Mil sons: Facebook falam de bandas e músicas já consagradas, utilizam imagens 

pesquisadas no Google, vídeos de músicas e crianças prodígios tocando algum instrumento; Blog em 

muitos posts não há indicação de fontes (alguns tenho quase certeza que não foi confecção própria), 

muitas abas da página estão em branco, basicamente falam de bandas; Site Próprio consta os 

produtos oferecidos para venda. 

 

C) Além de texto, os concorrentes da empresa utilizam recursos visuais nas publicações, como fotos e 

vídeos? 

R. Em todos os sites próprios há fotos dos produtos oferecidos para venda. Tanto a Made in Brazil 

quanto a Mil Sons utilizam de fotos e vídeos nos posts do facebook. 

 

D) É possível dizer qual a frequência média de atualização do conteúdo das páginas e/ou perfis dos 

concorrentes da empresa? 

R. Tanto a Made in Brazil quanto a Mil Sons realizam de uma a duas publicações diárias no 

facebook. 
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E) Quem visita as páginas e/ou perfis dos seus concorrentes, encontra alguma possibilidade de 

interação? Os internautas podem, por exemplo, participar de fóruns de discussão, solicitar orçamento, 

deixar comentários, responder a pesquisas ou solicitar o recebimento de notícias/ boletins? 

R. Nos concorrentes que utilizam o facebook existem as ferramentas usuais do programa. Quanto às 

páginas de cada um, a Made in Brazil divulga um email para esclarecimento de dúvidas, ja a Play 

Tech possui um site bastante desenvolvido e estruturado, com todas as ferramentas para interação 

com o cliente, a Tango Music consta a ferramenta fale conosco e no site próprio da Mil Sons 

encontrei apenas a informação de SAC com um número 0800. 

 

F) É possível notar se os concorrentes da empresa têm o hábito de responder a solicitações de contato, 

perguntas e comentários em geral? É possível identificar o prazo de retorno ao internauta? 

R. Não tive como identificar tais hábito, não consegui achar nenhum questionamento. 

 

G) Qual a sua impressão geral a respeito da atuação dos seus concorrentes nas mídias e redes sociais 

digitais? O que mais te agrada e desagrada? 

R. Quanto aos sites próprios apenas a Playtech se destaca em nível maior em comparação com o que 

possuímos, os demais sites se assemelham ao nosso. No que diz respeito ao facebook, algumas das 

postagens são bastante similares a algumas que já efetuamos, percebi que quase não divulgam 

produtos por essa ferramenta, mas acredito que seja por serem lojas grandes e bastante conhecidas, 

desta forma o site próprio já esta bastante divulgado. 

 

H) Em termos de quantidade de seguidores e/ou fãs, como estão os perfis e páginas dos concorrentes 

em relação aos perfis e páginas da sua empresa? 

R. As duas concorrentes que realmente utilizam o facebook possuem uma quantidade muito maior de 

seguidores em relação a nossa empresa (pelo menos 40mil de seguidores, enquanto possuímos 5 mil). 

 

SELEÇÃO DAS MÍDIAS E REDES SOCIAIS DIGITAIS NAS QUAIS ATUAR 

 

A) Considere as mídias e redes sociais digitais nas quais a empresa já atua e, após a leitura do 

documento "Características Gerais das Diversas Mídias e Redes Sociais Digitais", responda: em que 

mídias e redes sociais digitais a empresa deve continuar atuando? Por que? 

R. No momento, optamos apenas por atuar no facebook, além de nossa página própria. 

 

B) Em que mídias e redes sociais digitais a empresa deve deixar de atuar? Por que? 

R. Nenhuma. 

 

C) Em que mídias e redes sociais digitais a empresa ainda não atua mas deve passar a atuar? Por que? 
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R. Apenas futuramente iremos decidir se iremos atuar em outras redes, no momento a nossa 

prioridade é organizar a fan page do facebook. 

 

DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO DE CONTEÚDO PARA COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS E 

REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 

A) Considerando os objetivos da empresa e a disponibilidade de tempo da pessoa responsável pela 

gestão da presença da empresa nas mídias e redes sociais digitais, defina, de forma genérica, todos os 

assuntos que deverão ser abordados nas páginas e perfis da sua empresa nas mídias e redes sociais 

digitais, levando em consideração que é indicado oferecer a seu público-alvo conteúdo que chame a 

atenção e que seja: relevante aos interesses da empresa, útil, facilmente lembrado e/ou interessante o 

suficiente para ser compartilhado. 

R. Aniversário de grandes músicos; dica do Luthier; shows que irão ocorrer no Brasil; curiosidades a 

respeito do meio musical; instrumentos musicais inusitados e diferentes; produtos disponíveis na loja; 

serviços realizados na luthieria; músicos conhecidos utilizando produtos que temos para venda na 

loja; divulgação dos eventos realizados pelos professores de música parceiros; música do dia; resumo 

de matérias interessantes que constam em grandes revistas do meio como Rolling Stone e 

Guitarplayer; datas comemorativas. 

 

B) Para verificar se a proporção de conteúdo próprio, de conteúdo de terceiros e de outros conteúdos 

na atuação da empresa nas mídias e redes sociais digitais não está desequilibrada, classifique os 

assuntos definidos acima em: a) conteúdo diretamente relacionado à empresa; b) conteúdo relacionado 

ao mercado de atuação da empresa de uma maneira geral; c) conteúdo relacionado a um público ou 

assunto específico. 

R. Conteúdo diretamente relacionado à empresa: dica do Luthier; produtos disponíveis na loja; 

serviços realizados na luthieria. Conteúdo relacionado ao mercado de atuação da empresa de uma 

maneira geral: resumo de matérias interessantes que constam em grandes revistas do meio como 

Rolling Stone e Guitarplayer; músicos conhecidos utilizando produtos que temos para venda na loja; 

curiosidades a respeito do meio musical; música do dia. Conteúdo relacionado a um público ou 

assunto específico: divulgação dos eventos realizados pelos professores de música parceiros; 

aniversário de grandes músicos; instrumentos musicais inusitados e diferentes; datas comemorativas; 

shows que irão ocorrer no Brasil. 

 

DEFINIÇÃO DE FONTES DE CONTEÚDO PARA COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS E REDES 

SOCIAIS DIGITAIS 
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A) Para encontrar informações que podem se transformar em conteúdo para as páginas e perfis da 

empresa nas mídias e redes sociais digitais, que sites, blogs, portais de notícias, jornais e revistas 

(especializados ou não), boletins informativos, formadores de opinião, influenciadores, páginas e 

perfis a empresa deve seguir? 

R. Normalmente utilizamos buscas no Google sobre o tema, acompanhamos também a revista 

Guitarplayer e Rolling Stone. 

 

B) Existe alguém (amigo, fornecedor, parceiro, cliente, professor...) com quem a empresa tenha algum 

tipo de relacionamento e a quem possa recorrer como fonte especializada? Seria possível citar esta 

fonte como referência ao publicar o conteúdo? Utilizar esta fonte como uma espécie de consultor sobre 

o conteúdo? Publicar entrevistas com esta fonte? Criar uma coluna periódica com a assinatura desta 

fonte nas páginas e perfis da empresa? (Ex: Uma estilista de vestidos de noiva fez uma parceria com 

uma terapeuta especializada em stress pré-nupcial e publica em seu blog, uma vez por semana, um 

pequeno artigo da colaboradora com dicas práticas para manter a calma às vésperas do casamento). 

R. Não possuímos. 

 

DESCRIÇÃO DE EDITORIAIS DE CONTEÚDO PARA COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS E REDES 

SOCIAIS DIGITAIS 

 

A) Liste todas as editorias de conteúdo que serão utilizadas para a comunicação da empresa nas mídias 

e redes sociais digitais (excluindo-se o site da empresa), descrevendo do que devem tratar, qual a 

linguagem, tom e tamanho do texto, qual a frequência de publicação e que recursos audiovisuais 

devem ser utilizados. 

R. No momento ainda não temos certeza exata de como o material irá ser confeccionado, inicialmente 

haverá uma adequação conforme a aceitação de nossos seguidores. A ideia inicial são textos curtos, 

utilizando imagens ou vídeos, sempre citando a fonte de onde a informação será retirada. 

 

B) As editorias serão exatamente iguais em todas as mídias e redes sociais digitais (excluindo-se o site 

da empresa)? Em caso negativo, descreva as adaptações necessárias. 

R. Como optamos por utilizar apenas uma rede social, o conteúdo será o mesmo. 

 

 

FASE III. ACOMPANHAMENTO DA ATUAÇÃO DA EMPRESA E DA CONCORRÊNCIA 

NAS MÍDIAS E REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 

OBJETIVOS DE MONITORAMENTO 
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A) Tendo em mente os objetivos do seu negócio e os objetivos de comunicação em mídias e redes 

sociais digitais determinados na "Fase II - Estratégia de Atuação Online", assinale a opção ou as 

opções que correspondem a o que, de modo geral, a empresa pretende monitorar: 

( X ) A atuação da empresa nas mídias e redes sociais digitais 

(   ) Termos relacionados ao negócio da empresa 

(   ) Os clientes atuais da empresa e consumidores em potencial 

(   ) Pessoas influentes do mercado de atuação da empresa 

(   ) O mercado, os concorrentes e seus respectivos produtos 

 

B) Com a intenção de detalhar a resposta da pergunta anterior, e assim deixar tudo mais claro pra 

você, assinale a opção ou as opções que correspondem a o que a empresa pretende alcançar/ descobrir/ 

conhecer a partir do monitoramento de sua atuação nas mídias e redes sociais digitais: 

(  X ) Descobrir o que se diz sobre a empresa 

(   ) Saber onde e em qual contexto a empresa é citada 

(   ) Conhecer os assuntos mais populares relacionados a sua marca 

(   ) Identificar o volume e a frequência de menções/ citações sobre a empresa 

(   ) Encontrar menções e informações negativas sobre a empresa, seus produto e/ou serviços e 

verificar como lidar com a situação 

(   ) Identificar oportunidades de ação e necessidades de reação 

( X ) Buscar reclamações sobre a empresa, seus produtos e/ou serviços 

(   ) Analisar reações e sentimentos que o público possa ter em relação à empresa, seus produtos e 

serviços 

(   ) Mensurar o crescimento da visitação às páginas e perfis da empresa nas mídias e redes sociais 

digitais 

(   ) Medir a interação dos internautas com a empresa 

( X ) Responder ao contato dos internautas com rapidez, dando retorno o mais brevemente possível 

para suas dúvidas, comentários e queixas, de maneira a mostrar-se atento, interessado e disponível, 

com vistas a construir ou estreitar relacionamentos 

(   ) Observar "memes", piadas e conteúdo viral que envolvem a empresa 

(   ) Encontrar influenciadores, defensores e "advogados" da marca, assim como pessoas que possam 

“trabalhar a favor da marca” em troca de status, popularidade, dinheiro ou, simplesmente, pelo prazer 

de interagir com algo importante em sua vida 

(   ) Buscar oportunidades de interação com influenciadores, defensores e "advogados" da marca/ 

empresa 

(   ) Identificar detratores, difamadores e pessoas que falam mal, reclamam ou acusam a marca/ 

empresa 

(   ) Avaliar as estratégias de comunicação da empresa 
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(   ) Compreender a relevância de cada uma das mídias e redes sociais digitais em que a empresa atua 

( X ) Captar ideias para inovação em produtos e serviços a partir de dicas e comentários recebidos, 

uma vez que quando os usuários apontam falhas no que a empresa oferece, exaltam características do 

concorrente, sugerem algo que ainda nem existe, criticam e/ou elogiam, permitem à empresa ter ideias 

para inovar em produtos e serviços baseando-se no que os próprios consumidores querem 

(   ) Avaliar a qualidade e a pertinência do conteúdo postado pela empresa 

(   ) Melhorar processos e corrigir erros 

(   ) Aprender sobre o público da empresa, conhecer melhor seus hábitos e desejos, descobrir com 

quem eles falam, o que ouvem e leem permite identificar novas oportunidades, entender como 

melhorar o produto e/ou serviço que a empresa tem a oferecer, conhecer as falhas da empresa e 

perceber onde é possível melhorar 

(   ) Identificar comportamentos, hábitos e preferências de consumo 

(   ) Estar atento a ideias que podem surgir a partir da sugestão, do comportamento, da necessidade e 

do desejo dos internautas 

(   ) Descobrir necessidades do seu ramo de atuação para o desenvolvimento de novos produtos ou 

evolução de produtos já existentes 

(   ) Acompanhar movimentos do mercado e da concorrência, como lançamentos, campanhas e 

promoções 

(   ) Conhecer o que o público mais valoriza e menos valoriza no concorrente 

(   ) Analisar o que se fala dos concorrentes para identificar os pontos fortes e fracos da própria 

empresa 

(   ) Saber em que aspectos, na visão das pessoas, o concorrente é melhor e pior que a sua empresa 

( X ) Verificar como os concorrentes atuam nas mídias e redes sociais digitais 

(   ) Identificar problemas que os concorrentes enfrentam nas mídias e redes sociais digitais 

(   ) Observar "memes", piadas e conteúdo viral que envolvem a concorrência ou o segmento como um 

todo 

 

DEFINIÇÃO DE PALAVRAS-CHAVE E COLETA DE INFORMAÇÕES 

 

A) Com base nos objetivos de monitoramento que você assinalou nas perguntas anteriores, liste os 

termos que farão parte da relação de palavras-chave que a empresa deverá monitorar. Sugestões:  

R. G2 Instrumentos Musicais, G2 Instrumento Musical, Instrumentos G2, loja G2, loja instrumentos 

musicais, G2 luthieria, Fabio Grunig Luthier. 

 

B) Estabeleça a periodicidade ideal (diário, semanal, quinzenal, mensal ou trimestral) para o 

monitoramento, descrevendo exceções, caso se aplique (ex. monitoramento diário da marca e 

monitoramento trimestral da concorrência). Note que é importante tentar acompanhar, diariamente, 



 

 

363 

interações (comentários, dúvidas, respostas, solicitações de orçamento ou informações) do público 

com o conteúdo publicado pela empresa nas mídias e redes sociais digitais. Estabelecer uma 

periodicidade menor pode significar muito tempo para eventuais repercussões negativas ou ainda 

podem ser fatais caso um cliente tenha pressa em realizar uma compra.  

R. O acompanhamento na rede social escolhida para trabalharmos será diário, mas o monitoramento 

com as palavras chaves será semanal. 

 

C) Indique que canais na internet devem ser monitorados, incluindo-se mídias e redes sociais digitais, 

fóruns, comunidades e sites específicos, caso se aplique. 

R. Facebook e pesquisa em sites de busca. 

 

D) Leia com atenção o documento "Ferramentas de Monitoramento e Avaliação de Métricas" e defina 

as ferramentas de monitoramento com as quais trabalhar, levando em consideração a disponibilidade 

de tempo, a facilidade de uso, as possibilidades que as diversas ferramentas apresentam e a 

possibilidade de investimento. Lembre-se que a utilização de uma ferramenta que busca menções e 

termos pré-estabelecidos nas diversas redes, as compila em um único lugar e ainda que envia alertas 

periódicos por e-mail (informando sobre novas menções), facilita o processo de monitoramento diário, 

fazendo com que não seja necessário lembrar de acessar a ferramenta a todo momento e permitindo o 

retorno quase instantâneo ao público. 

R. Como optamos por trabalhar apenas com o facebook não utilizaremos, a princípio nenhuma 

ferramenta específica, utilizando apenas o próprio facebook e acompanhando comentários realizados 

através de sites de busca. 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS 

 

A) Defina os temas para a classificação das informações coletadas durante a atividade de 

monitoramento da mídias e redes sociais digitais. 

R. Institucional: Comentário que envolve a citação direta do nome da empresa. Produto:Comentário 

que envolve a citação direta de um produto oferecido pela empresa. Serviço:Comentário que envolve 

a citação de algum tipo de serviço que a empresa presta (luthieria). 

 

B) Descreva quando uma citação deve ser considerada positiva, negativa ou neutra. Em outras 

palavras, informe que critérios e/ou palavras deverão ser utilizados para classificar uma informação 

como positiva, negativa ou neutra.  

R. Elogio = positiva; crítica = negativa; questionamentos e dúvidas = neutro... 

 



 

 

364 

C) Para que ao final da classificação das citações de acordo com temas e sentimentos, a empresa tenha 

uma visão mais clara sobre os principais assuntos nos quais seu nome ou o dos concorrentes foram 

mencionados (o que vai facilitar a análise), monte uma tabela de "Classificação das informações 

Coletadas" da sua empresa, usando a tabela da Maria Lembrancinha, apresentada anteriormente, como 

referência. 

R. Até o momento tivemos escassos comentários... (o que mais ocorreu e mesmo assim em pequena 

quantidade foram perguntas sobre algum instrumento na ferramenta “in Box. 

 

IDENTIFICAÇÃO DE MÉTRICAS 

 

A) Tendo em mente os objetivos do seu negócio listados na "Fase I - Diagnóstico do Negócio" e os 

objetivos de comunicação em redes sociais determinados na "Fase II - Estratégia de Atuação Online", 

assinale a opção ou as opções que correspondem a o que, de modo geral, a empresa pretende avaliar 

através das métricas. 

(   ) Quantidade de pessoas que assistem, leem ou ouvem o conteúdo postado pela empresa nas mídias 

e redes sociais digitais 

(   ) Nível de engajamento, participação, envolvimento e interação do público com os diversos perfis e 

páginas da empresa nas diversas mídias e redes sociais digitais 

(   ) Grau de disseminação e repercussão do conteúdo publicado pela empresa 

(   ) Impacto gerado nas vendas a partir da atuação da empresa nas mídias e redes sociais digitais 

(   ) Economia real feita pela empresa a partir da resolução de problemas com a ajuda das mídias e 

redes sociais digitais 

 

B) Com a intenção de detalhar a resposta da pergunta anterior, e assim deixar tudo mais claro pra 

você, assinale a opção ou as opções que correspondem a que métricas a empresa deverá avaliar: 

(   ) Quantidade de impressões de página 

(   ) Quantidade de visualizações de página 

(   ) Quantidade de downloads de conteúdo disponibilizado 

(   ) Quantidade de fãs, seguidores e membros 

(   ) Quantidade de novos visitantes 

(   ) Fontes de tráfego 

(   ) Postagens, vídeos no Youtube e tweets mais visualizadas 

(   ) Avaliação de características geográficas e demográficas dos visitantes (local de origem, idioma, 

etc) 

(   ) Pageviews  

(   ) Visitantes únicos (quantidade de pessoas diferentes que acessaram o material  

(   ) Quantidade de textos ou tópicos de uma comunidade ou perfil (posts) 
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(   ) Quantidade de grupos, fóruns de discussão ou listas sobre o assunto 

(   ) Tempo de visitação  ou tempo investido pelo visitante na página 

(   ) Quantidade de favoritamentos 

(   ) Quantidade de comentários 

(   ) Quantidade de "unlike" e/ou "unfollow" 

(   ) "Falando sobre isso" 

(   ) Número de cliques 

(   ) Quantidade de respostas a perguntas feitas 

(   ) Quantidade de compartilhamentos e retweets 

(   ) Membros ativos (quantidade de pessoas efetivamente participando de uma comunidade ou perfil) 

(   ) Quantidade de menções por período 

 (   ) Quantidade de menções positivas 

(   ) Tópicos relacionados 

(   ) Palavras Associadas 

(   ) Número de vezes que o links foi clicado 

(   ) Número de vezes que a hashtag foi sido usada 

(   ) Quantidade de mensagens privadas 

(   ) Impacto da Crise 

(   ) Referrals (quantidade de links apontando para determinada página/ perfil ou conteúdo) 

(   ) Conexões (quantidade de amigos e amigos dos amigos) 

(   ) Retorno do investimento  

(   ) Aumento da velocidade do ciclo de vendas 

(   ) Negócios realizados repetidamente com o mesmo consumidor 

(   ) Crescimento no valor das transações comerciais 

(   ) Problemas resolvidos online 

(   ) Recrutamento e contratação de pessoal através das redes sociais 

(   ) Outras (especificar) 

 

C) Estabeleça a periodicidade ideal (diário, semanal, quinzenal, mensal ou trimestral) para a atividade 

de avaliação de métricas relativas à atuação da empresa e de seus concorrentes nas mídias e redes 

sociais digitais, descrevendo exceções, caso se aplique (ex. avaliação quinzenal da marca e avaliação 

trimestral da concorrência). 

R.  

 

D) Indique que canais na internet devem ser avaliados, incluindo-se mídias e redes sociais digitais, 

fóruns, comunidades e sites específicos, caso se aplique. 

R.  



 

 

366 

E) Leia com atenção o documento "Ferramentas de Monitoramento e Avaliação de Métricas" e defina 

as ferramentas de avaliação de métricas com as quais trabalhar, levando em consideração a 

disponibilidade de tempo, a facilidade de uso, as possibilidades que as diversas ferramentas 

apresentam e a possibilidade de investimento. 

R.  
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ANEXO 5 

"MODELO DE APLICAÇÃO PRÁTICA PARA POSICIONAMENTO DE 

PEQUENOS NEGÓCIOS NAS MÍDIAS E REDES SOCIAIS DIGITAIS" 

EMPRESA RESPONDENTE: MELISSA SETUBAL COACH DE SAÚDE INTEGRATIVA 

 

 

FASE I. DIAGNÓSTICO DO NEGÓCIO 

 

A EMPRESA E SUAS ATIVIDADES 

 

A) Nome fantasia: Melissa Setubal Coach de Saúde Integrativa 

 

B) Razão social: Melissa Setubal 

 

C) Porte da Empresa: empreendedor individual 

 

D) Sociedade (caso se aplique): não há sócios 

 

E) Descreva, em detalhes, o seu negócio: 

O que a empresa faz? Qual o seu ramo de atividade? 

R. Terapeuta holística/ coaching. 

Que tipo de produto(s) vende e/ou que serviço(s) oferece?  

R. Programas de coaching inidividual e em grupo, workshops e cursos. 

Qual a abrangência geográfica do negócio? Local? Nacional? Mundial?  

R. Nacional / Mundial (tenho algumas clientes no exterior). 

Quais os canais de venda? Possui loja física? Possui loja virtual?  

R. Website. 

 

F) Assinale a opção ou as opções que se aplicam ao seu negócio: 

(   ) Oferta de produto(s) e/ou serviço(s) padronizados, vendidos para todos os tipos de consumidores. 

Ex. Uma fábrica de bolas que vende bolas de futebol em couro de uma única cor; uma escola de 

culinária que oferece aulas para grupos formados por pessoas de qualquer faixa etária; uma padaria 

que só fabrica um tipo de pães caseiros. 

( X ) Oferta de produto(s) e/ou serviço(s) diferenciados de acordo com as características e 

necessidades de determinados tipos/ grupos de consumidores. Ex. Uma fábrica de bolas que vende 

modelos femininos de bolas de futebol e modelos masculinos de bolas de futebol; uma escola de 



 

 

368 

culinária que oferece cursos específicos para crianças e cursos específicos para pessoas que moram 

sozinhas; uma padaria que fabrica pães caseiros sem glúten e pães caseiros sem lactose. 

( X ) Oferta de produto(s) e/ou serviço(s) altamente customizados e que atendem a necessidades 

específicas de cada consumidor. Ex. Uma fábrica de bolas que vende bolas de futebol personalizadas 

com o nome do cliente; uma escola de culinária que oferece cursos à domicílio para empregadas 

domésticas, incluindo preparação de cardápio de acordo com os hábitos alimentares da família 

contratante do serviço; uma padaria que fabrica pães caseiros com o recheio que o cliente preferir. 

 

G) Há quanto tempo o negócio existe? 

R. Desde 2011. 

 

H) A atividade da empresa é exatamente a mesma desde o início? Em caso negativo, descreva que 

mudanças o negócio sofreu e há quanto tempo o negócio funciona com as características atuais. 

R. Há cerca de 1 ano e meio especializei cada vez mais meus serviços em saúde da mulher, e nos 

últimos 6 meses, ainda mais em ciclo menstrual e autoimagem. 

 

I) Considerando as duas perguntas anteriores, você diria que seu negócio já está bem estabelecido no 

mercado? Justifique. 

R. Ainda não. Como pioneira no mercado e empreendedora pela primeira vez na vida, venho tendo 

algumas dificuldades em estabelecer meu marketing e em tornar meus serviços conhecidos. 

 

J) Você saberia dizer quais são os pontos fortes e os pontos fracos do seu negócio? Do(s) produto(s) 

que vende e/ou do(s) serviço(s) que oferece? 

R. Pontos Fortes: Pioneirismo, serviço personalizado, sem concorrência direta, complementar a 

outros profissionais de saúde e holísticos, focado na transformação da saúde e da vida da cliente, 

serviço personalizado, especializado, flexibilidade do conteúdo entregue, promove uma 

transformação de vida na pessoa em todas as dimensões da sua vida, usa a alimentação de forma 

terapêutica de acordo com a bioindividualidade da cliente, serviço realizado via internet (alto 

alcance). Pontos Fracos: Mercado e clientes não conhecem, pouca divulgação, totalmente baseado 

em uma só pessoa, reputação pouco consolidada, exige comprometimento de um considerável 

investimento de tempo e dinheiro da cliente, pouco conhecido, apenas duas opções de serviço. 

 

L) Agora pense... Para onde sua empresa quer ir (quando não se sabe onde quer chegar, qualquer lugar 

é um bom lugar)? Que posição no mercado quer ter? Quais são os resultados e metas que a empresa 

pretende alcançar? O que espera atingir? Com estas perguntas em mente, liste quais são os objetivos 

da sua empresa (ex. aumento no volume de vendas, crescimento geral do negócio, aumento percentual 

de lucro, investimento em maquinário, conquista de nível de satisfação excelente por parte dos 
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cliente...). Se possível, inclua parâmetros numéricos na descrição de cada objetivo e estabeleça prazos, 

já que quanto mais quantificáveis forem os objetivos, mais fácil será verificar, posteriormente, se 

foram ou não alcançados (ex. aumentar em 10% as vendas nos próximos 12 meses, construir parcerias 

com pelo menos 3 novos fornecedores para reduzir custos).  

R. Chegar a uma carteira de clientes de no mínimo 20 clientes individuais, 50 clientes dos programas 

em grupo nos próximos 4 meses; aumentar a exposição dos meus conteúdos por meio do aumento 

substancial de lista de emails e seguidores em redes sociais (de cerca de 500 para 5000) nos próximos 

4 meses; finalizar a estruturação do meu novo Sistema Proprietário, todos seus conteúdos até 

Dezembro 2013; estruturar pelo menos 3 cursos livres para oferecer a partir de Março de 2014; 

começar a dar mais palestras e workshops presenciais a partir de Março de 2014. 

 

OS CONSUMIDORES DA EMPRESA 

 

A) Descreva, em detalhes, quem são seus consumidores atuais: 

Faixa etária - 25 a 45 anos 

Sexo - Feminino. Minha cliente é uma típica mulher contemporânea, bem sucedida em diversas áreas 

de sua vida e com muitas conquistas pessoais. Sabe que a vida é muito mais do que apenas 

trabalhar/estudar/ganhar dinheiro. Percebe que sua saúde física está sofrendo as consequências de 

um estilo de vida acelerado e estressante, e entende que a alimentação tem impacto nos sintomas que 

sente. E justamente porque tem consciência disso, e está insatisfeita com a vida que leva, se cobra que 

deveria estar fazendo mais do que faz atualmente. Por vezes, tem a impressão que seu corpo e sua 

mente ficam no meio do seu caminho, lhe atrapalhando a ter a autoimagem, a carreira, os 

relacionamentos, a família e a vida que sonha. Você deseja  ser uma melhor versão de si mesma. 

Condições econômicas/ classe social - A, AB e B 

Localização geográfica - global 

Família (ex. casados, aposentados, moram com a família, com filhos...) - diversos 

Frequência de compra (se possível, descrever quantas vezes por semana/ mês/ ano compram o produto 

ou serviço da empresa ou em que ocasiões compram) - diversas 

 

B) Assinale a opção ou as opções que, em geral, se aplicam aos seus consumidores: 

(   ) Na hora da compra, levam em consideração somente argumentos racionais como preço, qualidade, 

relação custo x benefício e condições de pagamento. 

(   ) Na hora da compra, levam em consideração especificamente o preço do(s) produto(s) e/ou 

serviço(s). 

( X ) Sempre avaliam bem a compra e levam em consideração principalmente a relação custo x 

benefício na hora de comprar um produto e/ou serviço. 
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(   ) São altamente influenciáveis e se deixam convencer pelo vendedor, por uma propaganda ou pela 

opinião de outras pessoas. 

(   ) São fiéis à marca e/ou à empresa e em geral não compram o(s) mesmos produto(s) e/ou serviço(s) 

oferecidos pela empresa em outro concorrente. 

(   ) Compram seu(s) produto(s) e/ou serviço(s) por hábito, ou seja, porque estão acostumados a 

comprar sempre este(s) mesmo(s) produto(s) e/ou serviço(s). 

( X ) São motivados pelo que a compra significa emocionalmente ou pela emoção que envolve o 

momento ou a situação para o qual a compra se destina. 

(   ) Compram por impulso. 

 

C) O que seus consumidores buscam quando compram seu(s) produto(s) e/ou serviço(s)? Quais são as 

necessidades e desejos dos seus consumidores e público-alvo que o(s) seu(s) produto(s) e/ou serviço(s) 

satisfazem? Lembre-se que necessidades e desejos podem ser práticos e objetivos (como quando 

alguém compra uma moto para se locomover mais rápido pela cidade) ou sutis e emocionais (como 

quando alguém compra um carro de luxo por uma questão de status). 

R. Mesmo tendo uma saúde e uma vida relativamente boas, ela ainda se sente desconectada e fica 

frustrada porque não consegue entender as causas fundamentais das questões que enfrenta com seu 

corpo e os demais aspectos de sua vida. Ela sofre com uma ou várias destas condições: TPM, 

espinhas, queda de cabelo, excesso de pelos, peso indesejado, cólicas, rompantes de humor, libido 

baixa, ovário policístico, miomas, cistos no ovário e seios, dificuldade para engravidar, efeitos 

colaterais do anticoncepcional, problemas de tiroide, ansiedade e depressão, cansaço crônico, 

enxaqueca, ou outros sintomas relacionados ao seu ciclo menstrual. Ela já testou diversos 

tratamentos sem muito sucesso, ou não está satisfeita com as soluções oferecidas até o momento, e 

busca um caminho mais natural para lidar com estes problemas. Ela também se sente em 

desequilíbrio em algumas áreas da sua vida, seja nos seus relacionamentos, na sua carreira, nas suas 

atividades físicas, na sua vida doméstica, na sua espiritualidade. E ela sabe que cada dimensão da 

vida influencia na outra. Ela tem disponíveis diversos recursos e informações, mas tem dificuldade de 

colocar em prática e agir de acordo com o que pensa ser o caminho certo para você e sua vida, e não 

tem conseguido exatamente o apoio de que procura nas pessoas e profissionais a sua volta. 

 

D) O que seus consumidores pensam a respeito da empresa e do(s) produto(s) e/ou serviço(s) que 

comercializa? Que tipo de percepção têm? A empresa passa uma imagem de confiança? De 

pioneirismo? De popular ou elitizada demais? De empresa que tem um atendimento sem igual? De 

empresa que sempre surpreende o cliente? A empresa tem fama de careira? De vender produtos e 

serviços diferenciados? Detalhe. 
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R. Geralmente recebo feedbacks sobre meu pioneirismo, sobre alta qualidade do serviço entregue, de 

entregar mais do que prometo, de surpreender a cliente. De quem me procura e não compra o serviço, 

ouço com frequência que o preço é mais alto do que imaginavam. 

 

E) Imagine a seguinte situação: a) o dono da papelaria "Papel Mágico" tinha uma quantidade muito 

grande de canetas especiais em estoque; b) A assistente de RH de uma empresa estava organizando um 

treinamento e verificou que não havia canetas no estoque; c) A secretária da empresa sugeriu que a 

compra fosse feita na papelaria "Papel Mágico", onde o pagamento é facilitado; d) A assistente de RH 

solicitou um orçamento de canetas à papelaria "Papel Mágico"; e) o dono da papelaria "Papel Mágico" 

enviou à assistente de RH o preço de canetas simples e o preço das canetas especiais, para a quais 

prometeu desconto; f) O gerente de RH avaliou as opções e optou pela compra das canetas especiais; 

g) O dono da empresa aprovou a compra; h) O departamento de compras tratou de fechar a compra e 

providenciar o pagamento; i) Os funcionários da empresa que participaram do treinamento usaram as 

canetas. Agora, pense nesta outra situação: a) Uma pessoa que mora sozinha percebe seu fogão está 

com problemas; b). A pessoa entra em contato com o serviço de atendimento ao cliente da fábrica do 

fogão e pede o telefone de contato da assistência técnica mais próxima da sua casa; c) A pessoa liga 

para a assistência técnica, agenda um horário, recebe o técnico que vai realizar o reparo no fogão e 

paga o técnico pelo serviço. d) A pessoa usa o fogão. A partir desses exemplos, é possível notar que, 

dependendo do produto ou serviço que uma empresa oferece, há várias, poucas ou somente uma 

pessoa envolvida no processo de compra. Assim, algumas empresas podem perceber que é preciso dar 

atenção à relação que mantêm com uma série de pessoas diferentes (o decisor, o influenciador, o 

usuário...), e não somente com quem habitualmente realiza a compra de seus produtos e/ou serviços. E 

no caso da sua empresa? Em geral, quem identifica a necessidade de comprar um produto e/ou serviço 

como o que a empresa oferece? É a mesma pessoa que busca informações e tira dúvidas a respeito do 

produto e/ou serviço de que se tem necessidade, antes da compra? É a mesma pessoa que avalia todos 

as outras opções de outros produtos e/ou serviços oferecidos pelo mercado para satisfazer à mesma 

necessidade? É a mesma pessoa que toma a decisão final sobre qual, dentre todas as opções de 

produtos e/ou serviços analisados, deve ser comprada? É a mesma pessoa que efetua a compra 

propriamente dita do produto e/ou serviço? É a mesma pessoa que paga pelo produto e/ou serviço? É a 

mesma pessoa que vai fazer uso do que foi adquirido? Em algum momento de todo esse processo, 

alguma outra pessoa pode influenciar na decisão, como um especialista no assunto? 

R. A própria cliente realiza todas as etapas. 

 

F) Muitas empresas pretendem atingir determinado grupo de consumidores mas acabam atendendo 

outro tipo de clientes, o que atrapalha, de alguma maneira, o negócio. Por exemplo, um professor 

particular de inglês se especializou em ensino para o público infantil mas precisa atender também 

adultos, já que, como o preço da aula para crianças é alto, ele tem poucos alunos nesta faixa etária. 
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Diante disso, responda: a maioria dos seus clientes faz parte do seu público-alvo? Em outras palavras, 

quem compra seu(s) produto(s) e/ou serviço(s) é realmente quem você gostaria que os comprasse? Em 

caso negativo, justifique porque seus clientes atuais não são ideais para o seu negócio e descreva as 

características dos consumidores que você gostaria de atingir.  

R. Sim. 

 

O MERCADO E A CONCORRÊNCIA DA EMPRESA 

 

A) Em relação ao seu tamanho, volume de vendas, reputação, qualidade do(s) produto(s) e/ou 

serviço(s), qual a sua representatividade para o mercado? A empresa é um importante concorrente no 

mercado? A empresa é bem pequena em relação aos concorrente?  

R. Muito pequena ainda. 

 

B) Assinale a opção ou as opções que se aplicam ao mercado em que a sua empresa atua e à sua 

concorrência: 

(  ) Os concorrentes são numerosos e, de maneira geral, bem equilibrados entre si. 

(   ) O mercado está saturado. 

(   ) É muito fácil entrar no segmento, por isso novos concorrentes surgem no mercado com 

frequência. 

(   ) Neste mercado, os custos fixos ou de estoques são elevados. 

(  ) Há pouca diferenciação entre os produtos e/ou serviços oferecidos pelos diversos concorrentes e 

inclusive pela minha empresa. 

Muito pequena ainda. 

Comentário do respondente: Não há concorrente direto. Indiretamente, posso concorrer com médicos 

(principalmente ginecos e endócrinos), nutricionistas, psicólogos, terapeutas holísticos, entre outros 

profissionais de saúde. Por isso, não consigo determinar qual opção acima se encaixa. 

 

C) Quais são as principais dificuldades do seu negócio? Tenha em mente dificuldades próprias do 

negócio e dificuldades impostas pelo mercado, pela economia, pela legislação, pela concorrência... 

R. Torná-lo conhecido, estruturar um dinâmica administrativa de negócio eficiente, que me deixe livre 

para focar apenas no atendimento das clientes e na criação de conteúdo de MKT, criar um fluxo de 

clientes e de caixa constante. 

 

D) Existe algum produto e/ou serviço que, mesmo não sendo idêntico ao(s) que a empresa oferece, 

possa de alguma maneira substituí-lo(s)? Quer dizer, existe(m) outro(s) produto(s) e/ou serviço(s) que 

possa(m) suprir as mesmas necessidades do seu consumidor, a ponto de fazer o consumidor optar por 
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comprá-lo(s) em detrimento do(s) seu(s)? Ex: Roupas vendidas em brechós podem substituir roupas 

feitas sob medida. 

R. ver 3.2 

 

E) Descreva seus principais concorrentes. Não é necessário citar nomes caso sejam muitos ou 

desconhecidos, neste caso, cite apenas as categorias como lojas de material de construção ou salões de 

beleza. 

R. ver 3.2 

 

F) Como é relação entre a sua empresa e os seus concorrentes? São parceiros? Trocam experiências e 

discutem soluções para os problemas comuns? Não se relacionam? 

R. Me relaciono pouco. Já fiz vários contatos, mas não tenho nada estabelecido formalmente. 

 

G) Quais são os principais diferenciais do(s) produto(s) e/ou serviço(s) da empresa em relação ao(s) 

dos concorrentes? 

R. Não existe nenhum serviço no mercado brasileiro igual ao que ofereço, todo o atendimento é feito 

via internet, os resultados positivos continuam mesmo após o término do programa, o impacto 

positivo se reflete nas pessoas que convivem com a cliente, uso terapêutico dos alimentos para 

promoção da saúde e da recuperação de sintomas específicos do organismo femininos, em conjunto 

com um trabalho de conscientização da expressão dos valores femininos nos diversos aspectos de sua 

vida, considerando sua bioindividulidade e a saúde de forma integrativa. 

 

H) Em relação ao preço, seu(s) produto(s) e/ou serviço(s): 

( X ) São similares aos da concorrência 

(   ) São menores que os da concorrência 

(   ) São maiores que os da concorrência 

 

I) Descreva seus principais fornecedores. Não é necessário citar nomes caso sejam muitos ou 

desconhecidos, neste caso, cite apenas as categorias (ex. agricultores, indústria de produtos de 

limpeza). 

R. Não tenho fornecedores. 

 

J) Assinale a opção ou as opções que descrevem as características dos fornecedores da empresa: 

(   ) Existem em número limitado, portanto preciso manter bom relacionamento com eles sempre. 

(   ) Não é difícil um fornecedor passar a comercializar seu próprio produto diretamente para o 

consumidor, portanto preciso garantir a qualidade ou o diferencial do que eu vendo, para manter minha 

posição no mercado. 
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(   ) Meu volume de compras não é expressivo para os meus fornecedores, o que significa que eu não 

sou muito importante para o fornecedor, e por isso eu não recebo dele atenção especial. 

(  ) O que meus fornecedores atuais me vendem é imprescindível para o bom andamento do meu 

negócio, e por isso eu estou na mão deles. 

(   ) Caso eu não possa mais comprar de um dos meus fornecedores atuais, será muito difícil encontrar 

um outro fornecedor que me venda a mesma mercadoria ou me preste o mesmo serviço. 

 

L) Como é relação entre a empresa e os seus fornecedores? São parceiros? Trocam experiências e 

discutem soluções para os problemas comuns? Relacionam-se o estritamente necessário? 

R. Não se aplica. 

 

A COMUNICAÇÃO DA EMPRESA 

 

A) Especificamente sobre a comunicação da empresa na internet, informe, caso se aplique, o endereço/ 

página do seu negócio nas seguintes mídias e redes sociais digitais: 

Site - www.melissasetubal.com.br 

Facebook - https://www.facebook.com/MelissaSetubalSaudeIntegrativa?fref=ts 

Twitter - @melsetubal 

 

B) Além dos meios citados na pergunta anterior, como divulga seu negócio, seu(s) produto(s) e/ou 

serviço(s)? Propaganda? Distribuição de panfletos? Mala direta? E-mails? Boletins informativos? 

Descreva. 

R. Ezine semanal. Artigos frequentes no portal Personare e Personare Portugal, e suas parceiras 

MSN, MdeMulher, Clube da Vida Moderna, Portal RBS. Ações promocionais no Portal Personare. 

 

C) Na empresa, quem é o responsável pelas ações de divulgação e comunicação? 

R. Eu mesma. 

 

D) Assinale a opção ou as opções que melhor descrevem o tipo de divulgação do seu negócio, do(s) 

seu(s) produto(s) e/ou serviço(s): 

(   ) A divulgação tem um caráter bem informativo, apresenta o negócio (descritivo da empresa, 

contato), o(s) produto(s) e/ou serviço(s), os preços e as formas de pagamento. 

(   ) A divulgação é bastante persuasiva, realmente ajuda a atrair clientes e a convencê-los a comprar, 

mesmo que eles estejam habituados a comprar dos concorrentes. 

(  ) Como o negócio, o(s) produto(s) e/ou serviço(s) já são conhecidos no mercado, a divulgação é feita 

mais para lembrar os clientes que o negócio, o(s) produto(s) e/ou serviço(s) existem. 
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Comentário do respondente: Meu foco atual é, na grande parte do tempo, na construção de reputação 

como uma especialista em ciclo menstrual e na alimentação e saúde femininas. Portanto, minha 

divulgação tem mais ações de compartilhamento de conteúdos, criados ou não por mim, e na 

divulgação dos meus serviços (principalmente quando há novidades). 

 

E) Está satisfeito com o retorno que as ações de divulgação têm dado para o negócio? Como acha que 

poderia melhorar a divulgação de seu negócio, seu(s) produto(s) e/ou serviço(s)? Quais as limitações 

para fazê-lo? 

R. O crescimento tem sido lento, mas tem ocorrido de forma mais evidente nos últimos 6 meses. 

Minha parceira com o Personare é o que mais contribui para aumentar o interesse e procura pelos 

menos serviços e conteúdos. Minhas divulgações via mídias sociais e ezine tem algum impacto. 

 

F) Como, com que argumentos, você convenceria alguém a comprar o(s) seu(s) produto(s) e/ou 

serviço(s)? Por que uma pessoa deve comprar o(s) seu(s) produto(s) e/ou serviço(s) e não os 

oferecidos pelos concorrentes? 

R. . Economiza dinheiro: Investir em alimentação natural diminui o valor das compras para a casa, o 

gasto em comer fora, evita compra medicamentos e gastar em médicos, diminui necessidade de 

produtos de beleza pois trata de dentro pra fora, 

. Economiza tempo: atendimento feito via internet evita tempo (e custo) de deslocamento, os 

resultados positivos já pode ser verificados após poucas sessões, em apenas 4 meses a cliente já tem 

as ferramentas para continuar a construir os hábitos de vida saudáveis para o resto da vida. 

. Evita esforço: a cliente recebe instruções precisas sobre cada passo necessário para transformar 

sua alimentação e compreender seu corpo de mulher, sem dietas, sacrifícios, proibições, regras 

estritas, recebendo orientações fáceis e simples de serem seguidas, de acordo com seu ritmo de vida e 

sua forma de funcionar. 

. Ganha mais saúde: aprende a usar os alimentos de forma terapêutica, emagrece, tem mais energia e 

disposição, ciclo menstrual sem sintomas (ou com menos), organismo funciona melhor de forma geral 

(hormônios, digestão, imunindade, capacidade de foco e concentração, melhora humor), bem-estar, 

menos doenças. 

. Escapa de dores físicas: pode livrar-se das cólicas menstruais, dores de cabeça e enxaquecas, 

constipação ou diarreia. 

. Ganha elogios: corpo, pele, cabelos muito mais bonitos e saudáveis, sorriso mais constante no rosto, 

mais autoestima e autoconfiança, o que influencia nos seus relacionamentos e na sua carreira. 

 

G) A empresa costuma fazer algum tipo de promoção, sorteio ou concurso? Qual? Com que 

frequência? Com algum parceiro? 
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R. Fiz apenas um concurso cultural com o Personare. Teve muito bom resultado na divulgação dos 

meus serviços. Não vendi diretamente como resultado, mas a procura e as vendas aumentaram desde 

então. 

 

SOBRE A COMUNICAÇÃO DA EMPRESA NA INTERNET 

 Para cada um dos canais, ferramentas, plataformas ou redes sociais dos quais a empresa 

participa ou se utiliza, citados anteriormente em 4.1.4. A (a saber, site, blog, Facebook, Twitter, 

Youtube, Instagram, Pinterest, Googlo+, MySpace, Foursuquare e/ou outros), responda, caso se 

aplique: 

 

SITE 

A) Qual a plataforma utilizada para a criação do site? 

R. Wordpress. 

 

B) Qual o conteúdo do site? Que tipo de informações divulga? 

R. Serviços, eventos, artigos e receitas. 

 

C) Quais as fontes do conteúdo do site? Todo o conteúdo divulgado é próprio, produzido pela 

empresa, ou a empresa utiliza/ divulga, de alguma maneira, conteúdo de terceiros? 

R. Conteúdo próprio, os conteúdos que colaboro no Personare e outras mídias. 

 

D) Além de texto, utiliza algum recurso audiovisual nas publicações do site, blog, página ou perfil, 

como fotos e vídeos? 

R. Fotos, vídeos e áudios. 

 

E) Há quanto tempo o site existe? Desde que foi criado, já houve alguma atualização de forma ou 

estrutura, como mudança de layout do site, mudança de plataforma ou outra?  

R. Desde 2010 existia um website e um blog separados. Desde 2012, houve a fusão e a aplicação de 

identidade visual. 

 

F) Qual a frequência de atualização do conteúdo ou de publicação de conteúdo novo no site? 

R. Semanal. 

 

G) Qual a média de visitas mensais ao site? 

R.  
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 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

2010    116 70 162 109 46 53 59 38 174 

2011 37 219 237 198 181 192 179 247 153 314 371 155 

2012 226 179 462 112 122 682 443 1377 2533 2757 2781 2765 

2013 2808 4149 2841 3470 4828 5098       

 

H) Atualmente, quantos seguidores tem o site? Em média, quantos novos seguidores o site ganha por 

mês? 

R. Não sei responder. 

 

I) Quem visita o site pode interagir, de alguma maneira, com a empresa? É possível, por exemplo, 

participar de fóruns de discussão, solicitar orçamento, deixar comentários, responder a pesquisas ou 

solicitar o recebimento de notícias/ boletins? Comentários deixados no blog são moderados ou a 

postagem é livre? 

R. Comentários nos posts, formulário de contato, receber ezine semanal, seguir no FB/Tw. 

 

J) Em relação ao número de seguidores do site, você diria que suas postagens são muito ou pouco 

comentadas? 

R. Quase nada comentadas 

 

L) Você saberia dizer qual foi a sua postagem de maior sucesso? A que você credita tamanho sucesso? 

R. Um artigo que escrevi sobre Dieta de Baixa Caloria = Dieta de Baixa Nutrição. Credito ao fato de 

que a palavra "dieta" é um dos grandes hits de conteúdo na internet, o conteúdo simples e aceesível, 

em itens, com dicas fáceis de implementar. 

 

M) O processo de administração dos contatos, respostas, solicitações e comentários que chegam à 

empresa a partir do site é feito com que periodicidade? Você considera o prazo de retorno ao 

internauta, quando necessário, adequado? 

R. Pelo menos a cada dois dias. 

 

N) A empresa tem o hábito de fazer algum tipo de monitoramento (estatístico ou não) do site perfil?  

R. Uso plataforma Wordpress que fornece estatísticas, que monitoro pelo menos semanalmente. 

 

O) Quem, na empresa, monitora o site e administra o conteúdo, as atualizações, os contatos, as 

respostas, as solicitações e os comentários que chegam à empresa a partir da internet? 

R. Eu faço todas as atividades. 
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P) O que mais te agrada e desagrada mo site da empresa? 

R. Agrada: Visual clean e feminino. Plataforma Wordpress permite que eu mesma administre. Blog 

atualizado toda semana como espinha dorsal para trazer novo conteúdo com frequência. Desagrada: 

Ainda não tem os features básicos de MKT para vender os serviços com mais eficácia. Ainda 

contratando pessoas para me ajudar a administrá-lo. Não tem interatividade ativa (pouco 

comentários e outras ferramentas de interação). Não tem e-commerce. 

 

Q) É possível dizer o que mais agrada e desagrada aos que visitam o site da empresa? 

R. Não tenho esse feeedback. 

R) De modo geral, como acha que poderia melhorar o site da empresa, ou ainda, como acha que 

poderia melhorar o processo de administração/ gerenciamento do site? Quais as limitações para fazê-

lo? 

R. Limitações financeiras e de profissionais acessíveis. 

 

FACEBOOK 

 

A) Qual a plataforma utilizada para a criação do site e/ou do blog? Wordpress? Wix? Blogger? Outra? 

R. Não se aplica 

 

B) Qual o conteúdo da página? Que tipo de informações divulga? 

R. Dicas de alimentação e receitas saudáveis, artigos de saúde da mulher. 

 

C) Quais as fontes do conteúdo da página? Todo o conteúdo divulgado é próprio, produzido pela 

empresa, ou a empresa utiliza/ divulga, de alguma maneira, conteúdo de terceiros? 

R. Conteúdo próprio + o que sai na mídia sobre mim ou com meu conteúdo + reposts de pessoas e 

fanpages que são fontes de informação confiáveis para mim. 

 

D) Além de texto, utiliza algum recurso audiovisual nas publicações da página, como fotos e vídeos? 

R. Sim. 

 

E) Há quanto tempo a página existe? Desde que foi criado, já houve alguma atualização de forma ou 

estrutura?  

R. Há um ano. Nunca sofreu mudanças. 

 

F) Qual a frequência de atualização do conteúdo ou de publicação de conteúdo novo na página? 

R. Pelo menos uma vez por dia. Mas ainda instável, por falta de suporte de um assistente. 
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G) Qual a média de visitas mensais à página? 

R. Não sei responder. 

 

H) Atualmente, quantas curtidas tem a página? Em média, quantas novas curtidas a página ou perfil 

ganha por mês? 

R. 459 curtidas atualmente. 

 

I) Quem visita a página pode interagir, de alguma maneira, com a empresa? É possível, por exemplo, 

participar de fóruns de discussão, solicitar orçamento, deixar comentários, responder a pesquisas ou 

solicitar o recebimento de notícias/ boletins? Comentários deixados no blog são moderados ou a 

postagem é livre? 

R. Não há ação específica. Fiz algumas ações de interação via a fanpage do portal que sou 

colaboradora (Personare) com impacto de muito sucesso, e tentei uma vez estar disponível para chat 

sem muito sucesso. 

 

J) Em relação ao número de curtidas da página, você diria que suas postagens são muito ou pouco 

comentadas e compartilhadas? 

R. Pouco curtidas, comentadas e compartilhadas. 

 

L) Você saberia dizer qual foi a sua postagem de maior sucesso? A que você credita tamanho sucesso? 

R. Não saberia dizer com precisão, pois me confundo com os dados do FB. 

 

M) O processo de administração dos contatos, respostas, solicitações e comentários que chegam à 

empresa a partir da página é feito com que periodicidade? Você considera o prazo de retorno ao 

internauta, quando necessário, adequado? 

R. Geralmente feito diariamente, o que eu considero adequado. 

 

N) A empresa tem o hábito de fazer algum tipo de monitoramento (estatístico ou não) da página?  

R. Olho uma vez por semanas as estatísticas no próprio FB. 

  

O) Quem, na empresa, monitora a página e administra o conteúdo, as atualizações, os contatos, as 

respostas, as solicitações e os comentários que chegam à empresa a partir da internet? 

R. Eu mesma. 

 

P) O que mais te agrada e desagrada na página da empresa? 
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R. Agrada: Conteúdo focado. Bom balanceamento entre: conteúdo próprio, repost, 

fotos/links/status/conteúdo pessoal. Desagrada: Inconsistência de frequência. Falta mais vídeos 

próprios, conteúdos que promovam interação direta comigo, etratégia clara de uso da ferramenta. 

 

Q) É possível dizer o que mais agrada e desagrada aos que visitam a página da empresa? 

R. Não sei dizer. 

 

R) De modo geral, como acha que poderia melhorar na  página da empresa, ou ainda, como acha que 

poderia melhorar o processo de administração/ gerenciamento da página ou perfil? Quais as limitações 

para fazê-lo? 

R. Idem site. 

 

TWITTER 

 

A) Qual a plataforma utilizada para a criação do site e/ou do blog? Wordpress? Wix? Blogger? Outra? 

R. Não se aplica. 

 

B) Qual o conteúdo do perfil? Que tipo de informações divulga? 

R. Idem FB, pois apenas conecto minha fanpage no Twitter. Não dou atenção específica, mas sempre 

respondo a interações. 

 

C) Quais as fontes do conteúdo do perfil? Todo o conteúdo divulgado é próprio, produzido pela 

empresa, ou a empresa utiliza/ divulga, de alguma maneira, conteúdo de terceiros? 

R. Idem FB. 

 

D) Além de texto, utiliza algum recurso audiovisual nas publicações do perfil, como fotos e vídeos? 

R. Não se aplica 

 

E) Há quanto tempo o perfil existe? Desde que foi criado, já houve alguma atualização de forma ou 

estrutura?  

R. Idem FB. 

 

F) Qual a frequência de atualização do conteúdo ou de publicação de conteúdo novo no perfil? 

R. Idem FB. 

 

G) Qual a média de visitas mensais ao perfil? 

R. Não sei informar. 
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H) Atualmente, quantos seguidores tem o perfil? Em média, quantos novos seguidores o site ganha por 

mês? 

R. 136 

 

I) Quem visita o perfil pode interagir, de alguma maneira, com a empresa?  

R. Sim, através das possibilidade próprias da ferramenta. 

 

J) Em relação ao número de seguidores, você diria que suas postagens são muito ou pouco 

comentadas? 

R. Pouco. 

 

L) Você saberia dizer qual foi a sua postagem de maior sucesso? A que você credita tamanho sucesso? 

R. Desconheço a informação. 

 

M) O processo de administração dos contatos, respostas, solicitações e comentários que chegam à 

empresa a partir do perfil é feito com que periodicidade? Você considera o prazo de retorno ao 

internauta, quando necessário, adequado? 

R. Idem FB. 

 

N) A empresa tem o hábito de fazer algum tipo de monitoramento (estatístico ou não) do perfil?  

R. Não 

 

O) Quem, na empresa, monitora o perfil e administra o conteúdo, as atualizações, os contatos, as 

respostas, as solicitações e os comentários que chegam à empresa a partir da internet? 

R. Eu mesma. 

 

P) O que mais te agrada e desagrada no perfil da empresa? 

R. Idem FB. 

 

Q) É possível dizer o que mais agrada e desagrada aos que visitam perfil da empresa? 

R. Idem FB. 

 

R) De modo geral, como acha que poderia melhorar o perfil da empresa, ou ainda, como acha que 

poderia melhorar o processo de administração/ gerenciamento do site, blog, página ou perfil? Quais as 

limitações para fazê-lo? 

R. Idem FB. 
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FASE II - ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO ONLINE 

 

DEFINIÇÃO DOS OBJETIVOS DE COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS E REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 

A) Considerando que o objetivo final de qualquer empresa é realizar vendas e obter lucro e que a 

comunicação colabora para que a empresa consiga atingir tal objetivo, liste quais são os objetivos de 

comunicação da sua empresa (tenha em mente que os objetivos de comunicação da sua empresa 

devem estar em sintonia com os objetivos do seu negócio), respondendo às perguntas: o que você quer 

que as pessoas pensem a respeito da sua empresa? O que você quer que as pessoas pensem, sintam ou 

façam após receber sua mensagem? Se possível, inclua na descrição de cada objetivo o prazo para que 

se realizem e como verificar se foram atingidos. Atenção! Há restrições legais para a realização de 

sorteios, promoções e concursos culturais nas redes sociais, portanto, se você estava pensando nisso 

como parte de um dos seus objetivos, procure se informar! Saiba mais em: : <goo.gl/z38t46> e 

<goo.gl/vQwID7>. 

R. Quero que as pessoas pensem que elas encontraram exatamente a solução que procuravam para 

seus desafios de saúde e de vida, que elas se sintam acolhidas e compreendidas, e que se sintam 

cuidadas por mim a partir do momento que elas entram em contato comigo ou com meu conteúdo, 

independente de consumir meus serviços pagos. Meu branding é doçura, firmeza e paixão. Quero que 

elas pensem que existe sim uma opção que alia o melhor de dois mundos: um cuidado sério e 

confiável para sua saúde e que as enxerguem integralmente, que se sintam instantaneamente melhor 

só de saber que existe um caminho possível para as suas questões e que existe alguém para guiá-las 

com paciência e amor e comprometimento, e que elas alegremente consumam meus conteúdos e 

serviços e as recomendem para mais pessoas. Quero ser conhecida como a “fada” que com sua 

varinha de condão faz a TPM desaparecer, a libido reaparecer, e torna o espelho um grande amigo 

das mulheres. Começar a usar as ferramentas de incentivo a recomendação por pessoas/clientes como 

ponto-chave de divulgação a partir de Janeiro de 2014. Reestruturar o website para incluir IFO + 

Opt-in + Video até Novembro. Produzir videos e podcasts mensalmente a partir de Dezembro. 

 

B) Com base nos objetivos identificados na questão anterior, liste quais são os objetivos que a empresa 

espera alcançar especificamente com a atuação nas mídias e redes sociais digitais (tente ser bastante 

realista, traçando objetivos possíveis de serem alcançados, tendo em vista o volume de trabalho 

necessário, a disponibilidade de tempo da pessoa responsável pelas ações de comunicação, o tamanho 

do seu mercado, a atuação dos seus concorrentes, etc.), determinando, se possível, o prazo para que se 

realizem e como verificar se foram atingidos. Tenha em mente que, em relação à comunicação nas 

mídias e redes sociais digitais especificamente, os objetivos, em geral, estão relacionados à divulgação 

da marca, ao aumento do tráfego para o site, ao incremento da base de fãs e/ou seguidores, ao 

http://goo.gl/z38t46
http://goo.gl/vQwID7


 

 

383 

engajamento (comentários e compartilhamentos) dos fãs e/ou seguidores e ao crescimento do volume 

de vendas através do site, por exemplo.  

R. Aumentar a exposição dos meus conteúdos por meio do aumento substancial de lista de emails e 

seguidores em redes sociais (de cerca de 500 para 5000) nos próximos 4 meses. Estabelecer uma 

rotina de postagens de acordo com os resultados desta pesquisa para maximizar a exposição nos 

próximos 4 meses. Usar Linkedin, Instagram e Article MKT como mais uma ferramenta de 

divulgação/SEO nos próximos 4 meses. Produzir videos e podcasts mensalmente a partir de 

Dezembro. 

 

ANÁLISE DO PÚBLICO-ALVO DA COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS E REDES SOCIAIS 

DIGITAIS 

 

A) Retorne ao documento "Fase I - Diagnóstico do Negócio" e reveja suas respostas às perguntas A, E 

e F, que abordam os consumidores atuais das sua empresa, as outras pessoas, além dos seus clientes, 

com as quais a empresa manter uma relação (se comunicar) e o público-alvo da empresa. Agora, com 

base nas informações acima, descreva quem é o público-alvo da empresa nas mídias e redes sociais 

digitais, ou seja, com quem a empresa deve se comunicar a partir das nas mídias e redes sociais 

digitais. Lembre-se que é possível que nem todos estes indivíduos participem das mídias e redes 

sociais digitais (se a sua empresa é uma pequena fábrica de fraldas, por exemplo, que há sentido em 

comunicar-se com os usuários do produto que a empresa vende, mas que é imprescindível comunicar-

se com as mães e o comércio especializado) e, se possível, indique seus interesses e características 

básicas como faixa etária, sexo, ocupação, condições econômicas/ classe social, localização 

geográfica, estilo de vida, personalidade, família, papéis/ posições sociais que ocupam e grupos que 

têm como referência. 

R. Mulheres, de 25 a 45 anos, com ocupações diversas e que administrem o próprio dinheiro, Classe 

Social A/B, em todo o Brasil, com um estilo de vida ocupado, cheio de atividades e interesses, que já 

investe em autocuidado e já está de alguma forma buscando e usando serviços e ferramentas de 

autoconhecimento, que exerce  influência em seu círculo de convivência e que busca tomar as rédeas 

de sua vida ainda mais. 

 

B) Descreva quem são os influenciadores com quem você gostaria de se comunicar, se possível seus 

interesses e características básicas.  

R. Profissionais de saúde e terapeutas holísticos diversos, focados em atender mulheres. Marcas de 

alimentos, cosméticos, e produtos naturais/orgânicos/sustentáveis. Publicações e Websites 

especializados em mulheres, bem-estar e saúde 
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AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DOS CONCORRENTES EM MÍDIAS E REDES SOCIAIS 

DIGITAIS 

 

A) Faça uma pesquisa em um site de busca e nas principais redes sociais, buscando pelos principais 

concorrentes da empresa e responda: em que mídias e redes sociais digitais atuam? 

R. Facebook em grande parte. 

 

B) Em termos de conteúdo, que assuntos os concorrentes da empresa abordam nas mídias e redes 

sociais digitais que atuam? Que tipo de informações divulgam? Que fontes de conteúdo utilizam? O 

conteúdo divulgado por seus concorrentes nas mídias e redes sociais digitais diz respeito somente às 

próprias empresas, seus produtos e serviços ou os concorrentes utilizam/ divulgam, de alguma 

maneira, conteúdo de outras fontes e informações que não têm ligação direta com seus respectivos 

negócios? 

R. Na maioria das vezes conteúdo próprio. 

 

C) Além de texto, os concorrentes da empresa utilizam recursos visuais nas publicações, como fotos e 

vídeos? 

R. Sim, com frequência. 

 

D) É possível dizer qual a frequência média de atualização do conteúdo das páginas e/ou perfis dos 

concorrentes da empresa? 

R. No mínimo diária, e muitas vezes mais de uma vez por dia. 

 

E) Quem visita as páginas e/ou perfis dos seus concorrentes, encontra alguma possibilidade de 

interação? Os internautas podem, por exemplo, participar de fóruns de discussão, solicitar orçamento, 

deixar comentários, responder a pesquisas ou solicitar o recebimento de notícias/ boletins? 

R. Não em todos, ainda é um pouco incipiente. 

 

F) É possível notar se os concorrentes da empresa têm o hábito de responder a solicitações de contato, 

perguntas e comentários em geral? É possível identificar o prazo de retorno ao internauta? 

R. Não saberia dizer. 

 

G) Qual a sua impressão geral a respeito da atuação dos seus concorrentes nas mídias e redes sociais 

digitais? O que mais te agrada e desagrada? 

R. Em muitos a seriedade e uma forma mais árida de aproach, o foco em só falar do próprio negócio 

me incomodam. Em alguns, a consistência e frequência de posts, e o uso inteligente das ferramentas 

de MKT. 
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H) Em termos de quantidade de seguidores e/ou fãs, como estão os perfis e páginas dos concorrentes 

em relação aos perfis e páginas da sua empresa? 

R. Com certeza tem muita gente muito melhor do que eu, porém como atuo num nicho praticamente 

sozinha, tenho espaço disponível para ocupar. 

 

SELEÇÃO DAS MÍDIAS E REDES SOCIAIS DIGITAIS NAS QUAIS ATUAR 

 

A) Considere as mídias e redes sociais digitais nas quais a empresa já atua e, após a leitura do 

documento "Características Gerais das Diversas Mídias e Redes Sociais Digitais", responda: em que 

mídias e redes sociais digitais a empresa deve continuar atuando? Por que? 

R. Facebook é a que mais invisto e que mais me identifico atualmente. Posso passar a dar atenção ao 

Twitter, mas ainda não sei o que fazer além das postagens automáticas direto do blog/FB/ezine. O 

SoundCloud eu postei algumas entrevistas que dei, mas não exploro como rede social ainda. 

 

B) Em que mídias e redes sociais digitais a empresa deve deixar de atuar? Por que? 

R. Nenhuma. 

 

C) Em que mídias e redes sociais digitais a empresa ainda não atua mas deve passar a atuar? Por que? 

R. Instagram é um que quero começar a investir, já que lido com comida, que é um assunto publicado 

por lá. Talvez essa também seja a pegada para o Pinterest, mas não sei o quanto vale investir nesta 

rede. Linkedin é um que estou me inscrevendo agora, importante para se caracterizar como fonte de 

informações para mídia e agregar reputação. YouTube definitivamente faz parte da minha estratégia 

no momento. Vi que é imprescindível postar vídeos com frequência. 

 

DELIMITAÇÃO DO UNIVERSO DE CONTEÚDO PARA COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS E 

REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 

A) Considerando os objetivos da empresa e a disponibilidade de tempo da pessoa responsável pela 

gestão da presença da empresa nas mídias e redes sociais digitais, defina, de forma genérica, todos os 

assuntos que deverão ser abordados nas páginas e perfis da sua empresa nas mídias e redes sociais 

digitais, levando em consideração que é indicado oferecer a seu público-alvo conteúdo que chame a 

atenção e que seja: relevante aos interesses da empresa, útil, facilmente lembrado e/ou interessante o 

suficiente para ser compartilhado. 

R. Alimentação Saudável, receitas Saudáveis, saúde da mulher (TPM, libido, beleza, fertilidade, 

problemas do sistema reprodutivo feminino), empoderamento e protagonismo feminino, autoestima e 

autoconfiança, frases inspiradoras. 
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Obs: Comecei a implementar há duas semanas uma rotina de posts: dicas de alimentação saudável e 

receitas, artigos com assuntos relevantes para o público-alvo, tanto de conteúdo próprio quanto 

replicando de outras fontes, frases de efeito e dicas rápida junto com uma foto, testemunho de 

clientes, algumas coisas pessoais para criar intimidade. Agora que tenho alguém para me ajudar na 

parte operacional das postagens, comecei a postar pelo menos 2 vezes por dia, com programação 

antecipada em uma semana. E acabo também repostando alguns conteúdos de terceiros, e colocando 

novidades pessoais e pratos que cozinhei ao longo do dia. FB e Tw por enquanto. Instagram na conta 

pessoal ainda. 

 

B) Para verificar se a proporção de conteúdo próprio, de conteúdo de terceiros e de outros conteúdos 

na atuação da empresa nas mídias e redes sociais digitais não está desequilibrada, classifique os 

assuntos definidos acima em: a) conteúdo diretamente relacionado à empresa; b) conteúdo relacionado 

ao mercado de atuação da empresa de uma maneira geral; c) conteúdo relacionado a um público ou 

assunto específico. 

R. A única coisa que não posto e não tenho intenção de postar de terceiros são receitas (a não ser que 

eu convide a pessoa para um participação no blog). Nos demais temas, já faço uma mescla. 

 

DEFINIÇÃO DE FONTES DE CONTEÚDO PARA COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS E REDES 

SOCIAIS DIGITAIS 

 

A) Para encontrar informações que podem se transformar em conteúdo para as páginas e perfis da 

empresa nas mídias e redes sociais digitais, que sites, blogs, portais de notícias, jornais e revistas 

(especializados ou não), boletins informativos, formadores de opinião, influenciadores, páginas e 

perfis a empresa deve seguir? 

R. Já sigo vários experts, websites e instituicões americanos e brasileiros. Acho que ainda faltam mais 

revistas femininas, de saúde e de bem estar nacionais, outros profissionais de saúde da mulher.. 

 

B) Existe alguém (amigo, fornecedor, parceiro, cliente, professor...) com quem a empresa tenha algum 

tipo de relacionamento e a quem possa recorrer como fonte especializada? Seria possível citar esta 

fonte como referência ao publicar o conteúdo? Utilizar esta fonte como uma espécie de consultor sobre 

o conteúdo? Publicar entrevistas com esta fonte? Criar uma coluna periódica com a assinatura desta 

fonte nas páginas e perfis da empresa? (Ex: Uma estilista de vestidos de noiva fez uma parceria com 

uma terapeuta especializada em stress pré-nupcial e publica em seu blog, uma vez por semana, um 

pequeno artigo da colaboradora com dicas práticas para manter a calma às vésperas do casamento). 

R. Sim, já tive uma ideia há algum tempo e nunca executei. Tenho uma lista de mais de 30 pessoas 

que poderiam contribuir com entrevistas, artigos, receitas, consultoria. 
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DESCRIÇÃO DE EDITORIAIS DE CONTEÚDO PARA COMUNICAÇÃO EM MÍDIAS E REDES 

SOCIAIS DIGITAIS 

 

A) Liste todas as editorias de conteúdo que serão utilizadas para a comunicação da empresa nas mídias 

e redes sociais digitais (excluindo-se o site da empresa), descrevendo do que devem tratar, qual a 

linguagem, tom e tamanho do texto, qual a frequência de publicação e que recursos audiovisuais 

devem ser utilizados. 

R. Inspiração da Mel: frases curtas em um layout com foto de paisagem/flor/mulher ou fundo neutro, 

com a minha logo, com conteúdo inspirador para vida e bem-estar. Fica a Dica da Mel: Dicas 

simples de implementar de alimentação e beleza saudáveis. Frase curta em foto relativo ao assunto. 

Vida de Mel: post com breve descrição de alguma experiência pessoal relevante aos assuntos do 

negócio. Mel pesquisa: repost de terceiros postada com meu ponto de vista sobre o assunto relativo 

aos temas descritos no tiem 5.2 (exceto receitas). Enquanto isso na Casa 7: fotos das comidas que 

preparei em casa que publico no Instagram com breve descrição do prato e ingredientes, e dica de 

saúde relacionada. Ezine: link para o ezine da semana. Novidade no Blog: post novo da semana. No 

Blog também tem: post antigo do blog que se relaciona com o assunto do post novo da semana. 

 

B) As editorias serão exatamente iguais em todas as mídias e redes sociais digitais (excluindo-se o site 

da empresa)? Em caso negativo, descreva as adaptações necessárias. 

R. Sim. 

 

 

FASE III. ACOMPANHAMENTO DA ATUAÇÃO DA EMPRESA E DA CONCORRÊNCIA 

NAS MÍDIAS E REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 

OBJETIVOS DE MONITORAMENTO 

 

A) Tendo em mente os objetivos do seu negócio e os objetivos de comunicação em mídias e redes 

sociais digitais determinados na "Fase II - Estratégia de Atuação Online", assinale a opção ou as 

opções que correspondem a o que, de modo geral, a empresa pretende monitorar: 

( X ) A atuação da empresa nas mídias e redes sociais digitais 

(    ) Termos relacionados ao negócio da empresa 

(   ) Os clientes atuais da empresa e consumidores em potencial 

(   ) Pessoas influentes do mercado de atuação da empresa 

(    ) O mercado, os concorrentes e seus respectivos produtos 
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B) Com a intenção de detalhar a resposta da pergunta anterior, e assim deixar tudo mais claro pra 

você, assinale a opção ou as opções que correspondem a o que a empresa pretende alcançar/ descobrir/ 

conhecer a partir do monitoramento de sua atuação nas mídias e redes sociais digitais: 

(   ) Descobrir o que se diz sobre a empresa 

(   ) Saber onde e em qual contexto a empresa é citada 

( X ) Conhecer os assuntos mais populares relacionados a sua marca 

(   ) Identificar o volume e a frequência de menções/ citações sobre a empresa 

(   ) Encontrar menções e informações negativas sobre a empresa, seus produto e/ou serviços e 

verificar como lidar com a situação 

(   ) Identificar oportunidades de ação e necessidades de reação 

(   ) Buscar reclamações sobre a empresa, seus produtos e/ou serviços 

(   ) Analisar reações e sentimentos que o público possa ter em relação à empresa, seus produtos e 

serviços 

( X ) Mensurar o crescimento da visitação às páginas e perfis da empresa nas mídias e redes sociais 

digitais 

( X ) Medir a interação dos internautas com a empresa 

( X ) Responder ao contato dos internautas com rapidez, dando retorno o mais brevemente possível 

para suas dúvidas, comentários e queixas, de maneira a mostrar-se atento, interessado e disponível, 

com vistas a construir ou estreitar relacionamentos 

(   ) Observar "memes", piadas e conteúdo viral que envolvem a empresa 

(   ) Encontrar influenciadores, defensores e "advogados" da marca, assim como pessoas que possam 

“trabalhar a favor da marca” em troca de status, popularidade, dinheiro ou, simplesmente, pelo prazer 

de interagir com algo importante em sua vida 

(   ) Buscar oportunidades de interação com influenciadores, defensores e "advogados" da marca/ 

empresa 

(   ) Identificar detratores, difamadores e pessoas que falam mal, reclamam ou acusam a marca/ 

empresa 

( X ) Avaliar as estratégias de comunicação da empresa 

(   ) Compreender a relevância de cada uma das mídias e redes sociais digitais em que a empresa atua 

(   ) Captar ideias para inovação em produtos e serviços a partir de dicas e comentários recebidos, uma 

vez que quando os usuários apontam falhas no que a empresa oferece, exaltam características do 

concorrente, sugerem algo que ainda nem existe, criticam e/ou elogiam, permitem à empresa ter ideias 

para inovar em produtos e serviços baseando-se no que os próprios consumidores querem 

( X ) Avaliar a qualidade e a pertinência do conteúdo postado pela empresa 

( X ) Melhorar processos e corrigir erros 

(  ) Aprender sobre o público da empresa, conhecer melhor seus hábitos e desejos, descobrir com quem 

eles falam, o que ouvem e leem permite identificar novas oportunidades, entender como melhorar o 
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produto e/ou serviço que a empresa tem a oferecer, conhecer as falhas da empresa e perceber onde é 

possível melhorar 

(  ) Identificar comportamentos, hábitos e preferências de consumo 

(   ) Estar atento a ideias que podem surgir a partir da sugestão, do comportamento, da necessidade e 

do desejo dos internautas 

(   ) Descobrir necessidades do seu ramo de atuação para o desenvolvimento de novos produtos ou 

evolução de produtos já existentes 

(  ) Acompanhar movimentos do mercado e da concorrência, como lançamentos, campanhas e 

promoções 

(  ) Conhecer o que o público mais valoriza e menos valoriza no concorrente 

(  ) Analisar o que se fala dos concorrentes para identificar os pontos fortes e fracos da própria 

empresa 

(   ) Saber em que aspectos, na visão das pessoas, o concorrente é melhor e pior que a sua empresa 

(  ) Verificar como os concorrentes atuam nas mídias e redes sociais digitais 

(   ) Identificar problemas que os concorrentes enfrentam nas mídias e redes sociais digitais 

(   ) Observar "memes", piadas e conteúdo viral que envolvem a concorrência ou o segmento como um 

todo 

 

DEFINIÇÃO DE PALAVRAS-CHAVE E COLETA DE INFORMAÇÕES 

 

A) Com base nos objetivos de monitoramento que você assinalou nas perguntas anteriores, liste os 

termos que farão parte da relação de palavras-chave que a empresa deverá monitorar. Sugestões:  

R. Melissa Setubal, coach de saúde, coach saúde, coach de saúde integrativa, coach de saúde da 

mulher, coach de saúde integrativa da mulher, saúde integrativa, coaching de saúde, “coaching de 

saúde”, coaching de saúde integrativa, coaching de saúde da mulher, coaching de saúde integrativa 

da mulher, saúde da mulher, TPM, ciclo menstrual, alimentação saudável, receita saudável, receitas 

saudáveis 

 

B) Estabeleça a periodicidade ideal (diário, semanal, quinzenal, mensal ou trimestral) para o 

monitoramento, descrevendo exceções, caso se aplique (ex. monitoramento diário da marca e 

monitoramento trimestral da concorrência). Note que é importante tentar acompanhar, diariamente, 

interações (comentários, dúvidas, respostas, solicitações de orçamento ou informações) do público 

com o conteúdo publicado pela empresa nas mídias e redes sociais digitais. Estabelecer uma 

periodicidade menor pode significar muito tempo para eventuais repercussões negativas ou ainda 

podem ser fatais caso um cliente tenha pressa em realizar uma compra.  

R. Mensal. 
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C) Indique que canais na internet devem ser monitorados, incluindo-se mídias e redes sociais digitais, 

fóruns, comunidades e sites específicos, caso se aplique. 

R. blog, facebook, google, personare.com.br , personare.com.pt, mdemulher.com.br, msn.com.br, 

clubedavidamoderna.com.br, clickrbs.com.br, yogaway.com 

 

D) Leia com atenção o documento "Ferramentas de Monitoramento e Avaliação de Métricas" e defina 

as ferramentas de monitoramento com as quais trabalhar, levando em consideração a disponibilidade 

de tempo, a facilidade de uso, as possibilidades que as diversas ferramentas apresentam e a 

possibilidade de investimento. Lembre-se que a utilização de uma ferramenta que busca menções e 

termos pré-estabelecidos nas diversas redes, as compila em um único lugar e ainda que envia alertas 

periódicos por e-mail (informando sobre novas menções), facilita o processo de monitoramento diário, 

fazendo com que não seja necessário lembrar de acessar a ferramenta a todo momento e permitindo o 

retorno quase instantâneo ao público. 

R. Google Blog Search e https://www.facebook.com/about/graphsearch 

 

CLASSIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COLETADAS 

 

A) Defina os temas para a classificação das informações coletadas durante a atividade de 

monitoramento da mídias e redes sociais digitais. 

R. Institucional, produto/ serviço, receita. 

 

B) Descreva quando uma citação deve ser considerada positiva, negativa ou neutra. Em outras 

palavras, informe que critérios e/ou palavras deverão ser utilizados para classificar uma informação 

como positiva, negativa ou neutra.  

R. Positiva: nome citado como especialista, conteúdo criado por mim replicado em parte ou na 

totalidade, elogios, recomendações, experiência/sentimento positivos em relação a mim ou ao meu 

trabalho. Negativa: críticas, reclamações, experiência/sentimento negativos em relação a mim ou ao 

meu trabalho. Neutras: publicação e repostagem sem comentário específico. 

 

C) Para que ao final da classificação das citações de acordo com temas e sentimentos, a empresa tenha 

uma visão mais clara sobre os principais assuntos nos quais seu nome ou o dos concorrentes foram 

mencionados (o que vai facilitar a análise), monte uma tabela de "Classificação das informações 

Coletadas" da sua empresa, usando a tabela da Maria Lembrancinha, apresentada anteriormente, como 

referência. 

 CONTEÚDO POSITIVO CONTEÚDO NEUTRO CONTEÚDO NEGATIVO 
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IDENTIFICAÇÃO DE MÉTRICAS 

 

A) Tendo em mente os objetivos do seu negócio listados na "Fase I - Diagnóstico do Negócio" e os 

objetivos de comunicação em redes sociais determinados na "Fase II - Estratégia de Atuação Online", 

assinale a opção ou as opções que correspondem a o que, de modo geral, a empresa pretende avaliar 

através das métricas. 

( X ) Quantidade de pessoas que assistem, leem ou ouvem o conteúdo postado pela empresa nas 

mídias e redes sociais digitais 

( X ) Nível de engajamento, participação, envolvimento e interação do público com os diversos perfis 

e páginas da empresa nas diversas mídias e redes sociais digitais 

( X ) Grau de disseminação e repercussão do conteúdo publicado pela empresa 

( X ) Impacto gerado nas vendas a partir da atuação da empresa nas mídias e redes sociais digitais 

(   ) Economia real feita pela empresa a partir da resolução de problemas com a ajuda das mídias e 

redes sociais digitais 

 

B) Com a intenção de detalhar a resposta da pergunta anterior, e assim deixar tudo mais claro pra 

você, assinale a opção ou as opções que correspondem a que métricas a empresa deverá avaliar: 

(   ) Quantidade de impressões de página 

( X ) Quantidade de visualizações de página 

( X ) Quantidade de downloads de conteúdo disponibilizado 

( X ) Quantidade de fãs, seguidores e membros 

( X ) Quantidade de novos visitantes 

( X ) Fontes de tráfego 

( X ) Postagens, vídeos no Youtube e tweets mais visualizadas 

( X ) Avaliação de características geográficas e demográficas dos visitantes (local de origem, idioma, 

etc) 

( X ) Pageviews  

( X ) Visitantes únicos (quantidade de pessoas diferentes que acessaram o material  

(   ) Quantidade de textos ou tópicos de uma comunidade ou perfil (posts) 

(   ) Quantidade de grupos, fóruns de discussão ou listas sobre o assunto 

(   ) Tempo de visitação  ou tempo investido pelo visitante na página 

(   ) Quantidade de favoritamentos 

( X ) Quantidade de comentários 

(   ) Quantidade de "unlike" e/ou "unfollow" 

(   ) "Falando sobre isso" 

( X ) Número de cliques 

( X ) Quantidade de respostas a perguntas feitas 
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( X ) Quantidade de compartilhamentos e retweets 

(   ) Membros ativos (quantidade de pessoas efetivamente participando de uma comunidade ou perfil) 

( X ) Quantidade de menções por período 

(   ) Quantidade de menções positivas 

(   ) Tópicos relacionados 

(   ) Palavras Associadas 

( X ) Número de vezes que o links foi clicado 

(   ) Número de vezes que a hashtag foi sido usada 

(   ) Quantidade de mensagens privadas 

(   ) Impacto da Crise 

( X ) Referrals (quantidade de links apontando para determinada página/ perfil ou conteúdo) 

(   ) Conexões (quantidade de amigos e amigos dos amigos) 

(   ) Retorno do investimento  

(   ) Aumento da velocidade do ciclo de vendas 

(   ) Negócios realizados repetidamente com o mesmo consumidor 

( X ) Crescimento no valor das transações comerciais 

(   ) Problemas resolvidos online 

(   ) Recrutamento e contratação de pessoal através das redes sociais 

(   ) Outras (especificar) 

 

C) Estabeleça a periodicidade ideal (diário, semanal, quinzenal, mensal ou trimestral) para a atividade 

de avaliação de métricas relativas à atuação da empresa e de seus concorrentes nas mídias e redes 

sociais digitais, descrevendo exceções, caso se aplique (ex. avaliação quinzenal da marca e avaliação 

trimestral da concorrência). 

R. Trimestral 

 

D) Indique que canais na internet devem ser avaliados, incluindo-se mídias e redes sociais digitais, 

fóruns, comunidades e sites específicos, caso se aplique. 

R. Idem seção 3. 

 

E) Leia com atenção o documento "Ferramentas de Monitoramento e Avaliação de Métricas" e defina 

as ferramentas de avaliação de métricas com as quais trabalhar, levando em consideração a 

disponibilidade de tempo, a facilidade de uso, as possibilidades que as diversas ferramentas 

apresentam e a possibilidade de investimento. 

R. Idem seção 3. Oportunidades de interação e, em consequência, criar um relacionamento. 
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