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1. RESUMO: 

Usando os dados de empresas reais que utilizam o Instagram como 

forma de divulgação e comercialização de seus produtos, o artigo relata os 

resultados e o potencial que esta rede social tem sobre o mercado. Realizadas 

pesquisas de acompanhamento de novos seguidores, publicações e curtidas 

em contas de três lojas do seguimento de acessórios/bijuterias, chegando a 

conclusão de que as páginas estão em constante crescimento, considerando 

que a cada novo seguidor, uma nova pessoa passou a conhecer a marca e a 

cada curtida, significa uma possibilidade de compra. 

Palavras-chave: Rede social. E-commerce. Instagram. 

 
2. INTRODUÇÃO: 

O Instagram é uma rede social de fotos que conta com mais de 500 

milhões usuários. Desses, 35 milhões são brasileiros, ou seja, 7% do total 

mundial (G1, 2016).  

“O Instagram começou com a ajuda de um imigrante que veio para 

estudar e acabou ficando”, disse Obama (SOFITONIC, 2015).  

 De acordo com o Instagram (2016), 50% dos membros seguem uma 

empresa/marca e 60% das pessoas descobriram novos produtos ou serviços 

na rede social, que segue ampliando o recurso. Os benefícios das 

comunidades virtuais se revertem tanto para o cliente quanto para o 

fornecedor.  

 

3. OBJETIVOS: 

Realizar uma pesquisa sobre como uma rede social pode ser uma 

plataforma online para muitos negócios, apresentando dados comprobatórios 

de que o Instagram também pode ser utilizado como uma plataforma de baixo 

custo, para o aumento do potencial de vendas em empresas no nicho de 

bijuterias/acessórios. 

 

4. METODOLOGIA DE PESQUISA: 

A metodologia de pesquisa utilizada para o presente estudo será a 

bibliográfica, com o intuito de analisar o impacto das redes sociais no comércio 

de acessórios.  



“A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já 

elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos.” (GIL, 2002, 

p.44). 

 

5. DESENVOLVIMENTO:  

Os dados coletados das empresas serão mantidos em sigilo, devido a 

não autorização da divulgação das marcas.  

De Lira e Araújo (2015, p. 5) nos informa que: “Uma das características 

constatadas nessa mídia social é a valorização que se dá através do número 

de usuários que acompanham o perfil, significando que quanto mais elevado o 

número de seguidores, maior será o prestígio desse membro”. 

Com opções de postagem de imagens, marcação de hashtags, 

possibilidade de seguir perfis e criar comentários, o Instagram possui como um 

de seus principais lemas: nós imaginamos um mundo mais conectado através 

de fotos (INSTAGRAM, 2015). 

“As redes são assinaturas de identidade social - o padrão de relações entre 

os indivíduos está mapeando as preferências e características dos próprios 

envolvidos na rede.” (WATTS, 2003, p.48). 

 Para Watts, é preciso levar em conta que nas redes, os elementos estão 

sempre em ação, "fazendo algo", e que elas são dinâmicas, estão evoluindo e 

mudando com o tempo.  

Um ponto muito importante do Instagram é o uso de Hashtags em 

postagens.  Pereira  (DIGAÍ, 2014), Hashtags são palavras-chave precedidas 

do símbolo # que, quando usadas, alimentam uma interação dinâmica na rede 

social onde é utilizada acerca da palavra-chave escolhida.  

Com a utilização de estratégias voltadas para esta funcionalidade, as 

páginas podem aumentar a possibilidade de alcance do conteúdo produzido 

perante seu público-alvo. 

 

7. RESULTADOS PRELIMINARES: 

Os dados apresentados foram levantados através de um 

acompanhamento diário nas páginas das lojas escolhidas, durante o período 

de sete dias. Esse acompanhamento foi realizado em horários alternados, para 

analisar qual trazia os maiores índices de novos seguidores e atualizações.   



“A linguagem da propaganda deve respeitar a cultura da categoria do 

produto e da região em que deve ser veiculada, porém deve ter um “som” 

global e sotaque local. O que significa que a propaganda deve se adaptar aos 

novos tempos” (COBRA, 1997, p.49). 

 Foi analisado o aumento de seguidores – 130 para a loja A, 18 para a 

loja B e 12 para a loja C – o número de publicações realizadas – 17 para a loja 

A, 6 para a loja B e 15 para a loja C – e o alcance de curtidas nesse período –  

385 para a loja A, 203 para a loja B e 305 para a loja C. Em nossa analise 

podemos ver claramente que com um ótimo planejamento, disciplina e feeling 

os números tendem a crescer cada vez mais.  
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