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RESUMO 

Este estudo tem como objetivo entender qual e como se dá o impacto causado 

diretamente pelas redes e mídias sociais no consumo, dessa forma conseguiremos 

demonstrar como as marcas e empresas estão utilizando o Marketing dentro dessas 

ferramentas para indução à compra de seus produtos ou serviços. 

 

INTRODUÇÃO 

É de conhecimento geral que nos dias de hoje o aumento do consumo é crescente, já 

que estamos inseridos em uma sociedade capitalista. Dessa forma, o Marketing nas 

mídias e redes sociais tem sido um dos segmentos que mais cresce em todos os 

lugares do mundo. 

Segundo Moura (2010, p.10) “[...] milhares de internautas que não conhecem o poder 

das mídias sociais são impactados todos os dias pela opinião de outros internautas 

(com maior ou menor influência) e pautam partir daí seus processos de decisão de 

compra.”  

Porém, é importante sinalizar que existe uma sutil diferença entre os termos: redes 

sociais e mídias sociais. Basicamente rede social é utilizado para relacionamento 

entre pessoas por meio de grupos, comunidades, perfis etc. E mídia social 

normalmente é utilizada por empresas como ferramenta de interação com os clientes, 

permitindo passar informações e fazer propaganda de seus produtos ou serviços aos 

seus seguidores.  

O problema de pesquisa desse artigo é: o consumidor é influenciado pelas mídias 

sociais? 

 

OBJETIVOS 

O objetivo da pesquisa é entender o comportamento do consumidor nas mídias 

sociais, mas especificamente consumidores universitários.  

 

METODOLOGIA 

Este artigo foi realizado por meio de uma pesquisa bibliográfica e exploratória, com 

uma pesquisa de campo com consumidores universitários da Zona Leste da cidade 

de São Paulo. 

 

DESENVOLVIMENTO 



Segundo Kotler e Armstrong (2007), existem cerca de 6,5 bilhões de pessoas que 

fazem parte do mercado consumidor, isso faz com que ocorra uma variação muito 

grande com relação a idade, renda, nível de instrução e gostos. Essas diferenças 

afetam diretamente o comportamento de compra, por isso é muito importante entender 

como ele ocorre. 

O mercado consumidor consiste em todos os indivíduos e lares que compram 
ou adquirem bens e serviços para consumo pessoal. O modelo mais simples 
de comportamento do comprador é o de estímulo e resposta. De acordo com 
esse modelo, os estímulos de marketing (os 4Ps) e outras forças importantes 
(econômicas, tecnológicas, políticas, culturais) penetram na 'caixa-preta' do 
consumidor e produzem determinadas respostas. Uma vez na 'caixa-preta', 
esses elementos produzem reações observáveis nos compradores, como 
escolha de produto, escolha da marca, frequência de compra e volume da 
compra (KOTLER e ARMSTRONG, 2007, p.132). 
 

Para exercerem impacto sob os consumidores as empresas utilizam a internet e as 

ações on-line como ferramentas para influenciar as decisões de compra dos 

indivíduos.  

Diante do crescimento do marketing em mídias sociais no Brasil, não se pode 

dispensar estratégias e parcerias com pessoas consideradas produtoras de conteúdo 

e formadoras de opinião, mais conhecidos como blogueiros ou “influenciadores 

digitais” (MOURA, 2010). 

O processo de tomada de decisão, tem como importante influencia o contato que o 

consumidor tem com os produtos, marcas ou serviços, ou seja, a forma como esses 

lhe são recomendados ou apresentados (MOURA, 2010). 

Existem usuários mais influentes nas redes e mídias sociais, e usá-los como 

ferramenta para auxiliar no processo de decisão dos consumidores tornou-se uma 

estratégia comum entre as empresas e marcas que tem presença digital, seja 

apresentando diretamente os produtos, como apenas comentando sobre eles 

(MOURA, 2010). 

Ameaças:  a super exploração publicitária: a percepção das redes sociais 
pelos usuários é de um lugar onde eles podem se comunicar com amigos, 
criar novas relações, um lugar livre (ou que ao menos se parece como tal). 
Por essas razões, os gestores de redes sociais e as empresas em geral têm 
que tomar cuidado ao bombardearem os usuários com anúncios. O formato 
dos anúncios também é muito importante, para que os usuários os vejam de 
um modo negativo.  
Fortalezas: marketing many-to-many: o marketing many-to-many é um ponto 
forte e peculiar do mercado das redes sociais. A web permite diferenciar mais 
os anúncios e redes sociais, portanto permite não somente veicular anúncios 
personalizados, mas criar relações entre presumidores/usuários (criam e 
usam simultaneamente) e a empresa; e também entre presumidores (que 
criam e difundem eles mesmos videoclipes publicitários) e usuários 
(BOTERO, 2010, p.18-19). 



Segundo Kotler, Kartajaya e Setiawan a forma com que o marketing de colaboração 

passou de tendência a realidade, afetou diretamente o modo de trabalho dos 

profissionais de marketing, fazendo com que não tenham mais o controle total sobre 

suas marcas, pois dependem diretamente da influência e colaboração dos usuários 

das mídias sociais, que podem ajudar a construir uma imagem positiva ou negativa. 

Fica claro que existem diversas maneiras de tentar influenciar os consumidores 

através das mídias e redes sociais, estratégias que vão desde publicações periódicas 

relevantes com o estilo de vida dos usuários que se deseja atingir, até comentários e 

publicação dos influenciadores digitais para seus seguidores conhecerem os produtos 

ou marcas.  

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

O referencial teórico esta finalizado, estamos na fase de elaboração do questionário 

para os consumidores universitários onde teremos questões fechadas na escala de 

Likert.  
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