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Resumo 

Este trabalho descreve o desenvolvimento do guia “#Ficaadica”, um manual 

prático para utilização das redes sociais pelos pequenos negócios. Pensado 

para o cenário das pequenas empresas do Brasil, o guia tem como objetivo 

principal pesquisar estratégias que podem ser usadas por essas organizações 

na gestão da presença pensando no ambiente digital das redes sociais. A 

finalidade geral do produto é mostrar estratégias que possam ser aplicadas de 

forma que atenda às particularidades de cada empresa e utilizando uma 

linguagem pensada para gestores que estão tendo contato com a comunicação 

pela primeira vez. Com esse guia busca-se compreender o funcionamento das 

redes sociais não só como instrumento de marketing, mas mostrar como a 

empresa pode atuar nesse meio e criar um importante canal de comunicação 

com seu público. 

 

Palavras-chave: Comunicação; Redes sociais; Pequenas empresas; Guia 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. A ideia 

 A vivência no mercado dos pequenos empreendedores foi o primeiro 

motivador que deu início à produção desse produto. Foi por meio dessa 

experiência de trabalho que percebi a necessidade que existe no meio dos 

pequenos negócios em relação à inovação e capacitação desses 

empreendedores para a área da comunicação.  

Segundo uma pesquisa de 2012 do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro 

e Pequenas Empresas (Sebrae)1, no Brasil existem cerca de 6,4 milhões de 

empresas cadastradas com CNPJ. Desse total, 99% são micro e pequenas 

empresas (MPEs). Quando são levados em consideração os empreendimentos 

por setor de atividade, verifica-se que Serviços e Comércio são os setores com 

maior número de empresários (respectivamente 2,6 milhões e 2,5 milhões de 

empresários em 2013). Na indústria estão 673 mil e na construção 339 mil 

empresários. No Distrito Federal já são 96.037 cadastros de empresários. 

Sendo assim, os pequenos negócios são de extrema importância para a 

economia do país e geração de emprego.   

A interação que os brasileiros possuem com a internet e as mídias 

sociais é mais um fator relevante para a criação desse projeto. O Brasil conta 

com 154 milhões de aparelhos smartphones, o que já corresponde a 

aproximadamente 75% do número de habitantes no país, segundo um estudo 

de junho de 2015 da universidade Fundação Getulio Vargas (FGV)2. 

                                                           
1
 O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) é uma entidade 

privada sem fins lucrativos. É um agente de capacitação e de promoção do desenvolvimento, 
criado para dar apoio aos pequenos negócios de todo o país. 
2
 Disponível em <http://eaesp.fgvsp.br/post/vendas-de-smartphones-ultrapassaram-de-pcs-no-

brasil>. Acesso em 03/09/2015. 
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A operadora de telecomunicações alemã Tyntec3 revelou, em uma 

pesquisa de 2013, que 55% dos usuários do Brasil checam suas redes sociais 

via celular pelo menos uma vez ao dia, o que faz com que os brasileiros sejam 

os mais conectados ao ambiente social via smartphones em todo o mundo. 

Nesse contexto, surgiu a ideia da criação de um produto que atendesse 

as necessidades do mercado dos pequenos negócios e que contribuísse para a 

gestão da presença dessas empresas no ambiente online das redes sociais.   

 

1.2. O produto 

O guia é um produto de uso destinado aos gestores dos pequenos 

negócios e terá como principal objetivo auxiliar na gestão da presença dessas 

empresas nas redes sociais, podendo ser utilizado tanto pelo público que já 

está presente no ambiente digital quanto por aquelas pessoas que farão esse 

contato pela primeira vez. 

O produto não possui um conteúdo com a intenção de apontar receitas 

para uma comunicação de sucesso mas sim, mostrar as opções disponíveis 

atualmente e instruir os gestores a como fazerem suas escolhas pensando de 

forma abrangente nos caminhos da comunicação. Ensiná-los a utilização das 

redes sociais não só como instrumento de marketing, mas mostrar como suas 

ferramentas criam um importante canal de comunicação entre a empresa e seu 

público.  

 O título em formato de hashtag faz uma alusão a esse importante 

instrumento que é a palavra-chave capaz de facilitar a comunicação e o 

compartilhamento de informações. Quando o termo é colocado junto à 

cerquilha ou jogo-da-velha (#) cria-se um hiperlink que consegue agregar 

conteúdos diferentes relacionados ao mesmo tema. 

#FICAADICA – Guia prático para a utilização das Redes Sociais pelos 

pequenos negócios é um produto que mostra aos gestores como utilizar as 

                                                           
3
 A pesquisa entrevistou mais de quatro mil pessoas, com idades entre 18 a 55 anos, em 

quatro países: Brasil, Rússia, EUA e Reino Unido. O estudo avaliou o comportamento dos 
usuários de smartphones no mundo – que já ultrapassam o número de 1 bilhão de pessoas. 
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redes sociais a favor do seu empreendimento. Seis redes sociais foram 

escolhidas para serem abordadas nesse trabalho, sendo elas: Facebook, 

Instagram, Twitter, You Tube, Whats app e blogs. O guia mostra um panorama 

geral da história, do conceito e das ferramentas de cada uma, simplificando 

assim a escolha dos gestores de qual delas atende melhor as necessidades da 

sua empresa.  

As dicas propostas no guia se referem à qual linguagem deve ser 

adotada com o público, como usar as ferramentas dispostas em cada uma das 

redes sociais, qual deve ser a frequência de postagem, como deve ser o 

conteúdo postado e como se faz um monitoramento das redes utilizadas para 

avaliação de resultados. 

Segundo Talita Scotto, especialista em soluções para micro, pequenas e 

médias empresas, em seu trabalho Comunicação para micro e pequenas 

empresas4 a comunicação ainda é um desafio para essas organizações: 

São muitas opções e oportunidades de investimentos em 

comunicação para atingir o público-alvo que micro e pequenas 

empresas buscam no mercado. No entanto, muitas dessas ainda 

acreditam que os investimentos em comunicação são para 

“empresas grandes”. Acreditando erroneamente nessa condição, 

MPEs, muitas vezes, podem destinar verbas para ações de 

comunicação que nem sempre serão capazes de atingir os 

resultados esperados. 

O guia pretende mostrar que a utilização das redes sociais pode ser 

fácil, prática e com baixo ou nenhum custo aos gestores dos pequenos 

negócios e como é possível investir em comunicação e que, mais do que isso, 

esse investimento pode trazer bons retornos. 

A atuação nas redes sociais contribui para a interação direta com o 

público, possibilidade maior de compartilhamento de informações relacionadas 

à empresa e ainda promove mais visibilidade, independente de qual for o ramo 

de atuação. É a fim de auxiliar nesse processo, que o guia apresenta 

estratégias de gestão, para que cada organização faça o correto uso das suas 

redes sociais.   

                                                           
4
 Reportagem. Disponível em <www.administradores.com.br/noticias/negocios/artigo-

comunicacao-para-micro-e-pequenas-empresas/80176/>. Acesso em 03/09/2015 
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1.3. PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 Para que esse projeto fosse iniciado, algumas questões precisaram 

surgir a partir de uma inquietação intelectual que estava relacionada ao modo 

como o guia poderia contribuir para a gestão da comunicação online pensando-

se no âmbito dos pequenos negócios. 

 Quais práticas podem contribuir para a presença e uma forte atuação 

dos pequenos negócios nas redes sociais? De que forma essas estratégias 

devem ser apresentadas aos gestores? 

 Martinho e Fátima (2013, p.48) comentam em sua obra a diversidade de 

redes sociais: 

É possível verificar que cada um vai escolhendo a sua ‘forma de 

estar’ na Internet. Deste modo, nem todos partilham as mesmas 

redes sociais, torna-se assim interessante observar o motivo 

dessa escolha. No entanto, o importante para eles é 

comunicarem e estarem interligados.  

 Desse modo, o guia busca por meio das respostas às questões 

levantadas estabelecer uma fonte de pesquisa para que os gestores 

respondam suas dúvidas relacionadas à presença nas redes sociais. 
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1.4. JUSTIFICATIVA  

 

De forma geral, a razão para a produção desse guia é poder contribuir 

diretamente, para mudanças no campo da gestão dos meios online e da forma 

como eles são utilizados pelas pequenas empresas.   

  Há uma motivação pessoal, pois os produtos de comunicação sempre 

fizeram parte dos meus interesses durante a graduação. Pesquisar sobre o 

tema, relacionando com as redes sociais, pode ser fundamental para meu 

futuro profissional, pois é nessa área que pretendo trabalhar. Além disso, o 

guia ainda irá acercar-se da questão visual, do design, e da gestão da 

comunicação que também são áreas do meu interesse e que foram bastante 

exploradas por mim na universidade.   

 É notável atualmente, uma necessidade das empresas em estarem 

conectadas as redes sociais, porque é nesse ambiente que está parte de seus 

públicos. Essa necessidade e também a falta de produtos sobre gestão 

direcionados para as pequenas empresas culminaram na criação do guia 

descrito neste trabalho. O guia será um produto inédito por colocar juntas as 

questões da rede social, da presença nos meios online e das pequenas 

empresas.    

 Toda ação de comunicação e marketing no ambiente digital precisa 

atender aos objetivos da empresa, ou seja, ao posicionamento e a imagem que 

se deseja atingir, caso contrário essa aproximação com o público das redes 

sociais não seria satisfatória.   

Os guias e manuais existentes para a área das redes sociais que foram 

estudados nesse trabalho estão voltados para organizações que já possuem 

uma equipe de comunicação consolidada. Além disso, a linguagem utilizada 

nesses guias está focada no entendimento do profissional da comunicação, e o 

público parece estar restrito aos profissionais de comunicação que atuam 

dentro de grandes organizações.  

 

Será importante para a área acadêmica da Comunicação, ter mais um 

produto pensado para o âmbito organizacional e de mídias sociais. O guia 
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poderá servir de exemplo na questão visual, de planejamento, pré-produção, 

produção, pós-produção e de estratégias de gestão e inspirar futuros trabalhos 

acadêmicos dessa e de outras áreas ligadas à comunicação organizacional. 

Após a conclusão do trabalho, esse produto poderá ser disponibilizado online, 

aumentando aí sua usabilidade pelas pequenas empresas.  
 

O Guia foi desenvolvido para atender as necessidades que os pequenos 

negócios no Brasil têm em encontrar os melhores caminhos que favoreçam a 

comunicação da organização com seu público. 
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1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivo Geral: 

 O objetivo geral do guia é propor, dentro do cenário das pequenas 

empresas, algumas práticas que podem ser realizadas por essas organizações 

e contribuam na gestão da presença pensando no ambiente digital das redes 

sociais.  

Serão apresentados no produto métodos que atendam às 

particularidades dos pequenos negócios e isso será mostrado utilizando uma 

linguagem pensada para gestores que estão tendo contato com a comunicação 

pela primeira vez. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos: 

 Estudar as redes sociais mais convenientes para os pequenos 

negócios; 

 Desenvolver um produto com estratégias claras e de fácil 

entendimento e aplicação para os gestores; 

  Identificar as principais dificuldades na utilização das redes sociais 

pelos gestores com base em pesquisa semiestruturada; 

 Criar um produto com uma apresentação visual atraente e que se 

relacione com a temática geral do guia.        
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Um panorama dos pequenos negócios 

 A Lei Complementar 123/2006, que regulamenta o tratamento 

favorecido, simplificado e diferenciado ao setor dos pequenos negócios, possui 

critérios que separa os pequenos negócios em quatro segmentos pela faixa de 

faturamento anual. São eles: 

 Microempreendedor Individual - Faturamento anual até R$ 60 mil; 

 Microempresa - Faturamento anual até R$ 360 mil; 

 Empresa de Pequeno Porte - Faturamento anual entre R$ 360 mil e R$ 

3,6 milhões; 

 Pequeno Produtor Rural - Propriedade com até 4 módulos fiscais ou 

faturamento anual de até R$ 3,6 milhões 

A última pesquisa dos indicadores dos pequenos negócios, realizada 

pelo Sebrae em 2010, revela que já existem 6,9 milhões de pequenos negócios 

em todo o país.5  

A importância desse segmento para a economia do país é indicada na 

mesma pesquisa onde se mostra que 52% dos empregos formais no Brasil são 

gerados pelos pequenos negócios e eles também são responsáveis por 25% 

do Produto Interno Bruto (PIB). 

O sucesso dos pequenos negócios no país pode ser explicado pela 

proximidade que se tem com o seu público, sendo mais significativo que em 

empresas maiores. 

Dessa forma, o feedback que se tem dos clientes é mais rápido e torna 

qualquer processo de tomada de decisão mais simples nas pequenas 

                                                           
5
 MPE INDICADORES: Pequenos Negócios no Brasil 2010. Disponível em 

<http://www.leigeral.com.br/portal/main.jsp?lumPageId=FF808181273E546301273E9A2A8420
E3&lumItemId=FF8080813B8A70FA013C672FB7143DA0>. Acesso em 03/09/2015.  

http://www.leigeral.com.br/portal/main.jsp?lumPageId=FF808181273E546301273E9A2A8420E3&lumItemId=FF8080813B8A70FA013C672FB7143DA0
http://www.leigeral.com.br/portal/main.jsp?lumPageId=FF808181273E546301273E9A2A8420E3&lumItemId=FF8080813B8A70FA013C672FB7143DA0
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empresas. Assim como explica Alexander Osterwalder, especialista em 

Gerenciamento Estratégico6:  

O que se tem geralmente numa empresa pequena é uma 

liderança comprometida que pode mudar as coisas 

rapidamente. Você pode criar novas culturas, experimentar 

rapidamente. Eu acredito que empresas menores podem ser 

mais rápidas e elas deveriam usar essa vantagem para inovar 

e mudar. 

 

2.2. O que são Redes Sociais na Internet 

Wasserman e Faust (1994) e Degenne e Forse (1999), citados por 

Recuero7, consideram que uma rede social possui um conjunto de dois 

elementos: os atores e suas conexões. Sendo que os atores são as pessoas 

ou grupos da rede e as conexões são as interações ou laços sociais 

estabelecidos. 

Portanto a rede é uma metáfora para observar os padrões de conexão 

de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre os atores. A 

abordagem de rede tem seu foco na estrutura social, onde não é possível isolar 

os atores sociais nem suas conexões. Assim como aponta Recuero (2009, p. 

30): 

Enquanto os atores representam os nós (ou nodos) da rede em 

questão, as conexões de uma rede social podem ser 

percebidas de diversas maneiras. Em termos gerais, as 

conexões em uma rede social são constituídas dos laços 

sociais, que, por sua vez, são formados através da interação 

social entre os atores. De um certo modo, são as conexões o 

principal foco do estudo das redes sociais, pois é sua variação 

que altera as estruturas desses grupos.  

  

                                                           
6
 Entrevista. Disponível em <www.youtube.com/watch?v=a3SX94pAltk>. Acesso em 

10/09/2015.  
7
 WASSERMAN, S. e FAUST, K. Social Network Analysis. Methods and Applications. 

Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1994. DEGENNE, A.; e FORSÉ, M. Introducing 

Social Networks. London: Sage, 1999. In: RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. Porto 

Alegre: Sulina, 2009. 

 



 
18 

Já as redes estabelecidas no ambiente digital possuem seu foco nas 

estruturas sociais, de que tipo são, como são compostas através da 

comunicação mediada pelo computador e como essas interações são capazes 

de gerar fluxos de informações e trocas sociais que impactam essas estruturas.  

 Segundo Recuero (2009) as interações na Internet, são percebidas 

graças à possibilidade de manter os rastros sociais das pessoas que 

permanecem ali. Essas interações estão fadadas a permanecer na internet, 

permitindo ao pesquisador a percepção das trocas sociais mesmo distante, no 

tempo e no espaço, de onde foram realizadas.  

 Radfahrer (2000, p. 121) afirma que há quem acredite “que a internet é 

uma rede de computadores interligados. Bobagem. A internet é uma rede de 

pessoas conectadas, isso sim.” 

 

2.3. Redes sociais escolhidas para o Guia 

 A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República 

(SECOM) realizou uma pesquisa8 ao longo de 2014 em que são apontadas, 

entre outros dados, as principais redes sociais utilizadas pelos brasileiros.  

Entre as redes sociais apontadas como mais usadas pelos entrevistados 

estão o Facebook (83%), o Whatsapp (58%), o YouTube (17%), o Instagram 

(12%), o Google+ (8%) e o Twitter que foi mencionado por 5% dos 

entrevistados. 

 Dentre as redes apontadas na pesquisa, as quatro primeiras colocadas, 

o Twitter, e mais o formato de weblog foram as escolhidas para comporem o 

conteúdo do guia.  

 

 

                                                           
8
  Pesquisa Brasileira de Mídias 2015 – Secom: Encomendada pela Secretaria de 

Comunicação Social da Presidência da República (SECOM) para compreender como o 
brasileiro se informa, a PBM 2015 foi realizada pelo IBOPE com mais de 18 mil entrevistas. 

http://www.secom.gov.br/atuacao/pesquisa/lista-de-pesquisas-quantitativas-e-qualitativas-de-contratos-atuais/pesquisa-brasileira-de-midia-pbm-2015.pdf
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Segue um breve panorama do que é cada uma dessas redes sociais: 

 Facebook 

Ano de fundação: 2004 

 O Facebook registrou em agosto de 2015 o número de 1,49 bilhão de 

usuários9, o que o torna a rede social mais acessada em todo o mundo. 

Recuero (2006, p. 171) apresenta o histórico do Facebook: 

O Facebook (originalmente, thefacebook) foi um sistema criado 

pelo americano Mark Zuckerberg enquanto este era aluno de 

Harvard. O foco inicial do Facebook era criar uma rede de 

contatos em um momento crucial da vida de um jovem 

universitário: o momento em que este sai da escola e vai para 

a universidade, o que, nos Estados Unidos, quase sempre 

representa uma mudança de cidade e um espectro novo de 

relações sociais. O Facebook funciona através de perfis e 

comunidades. Em cada perfil, é possível acrescentar módulos 

de aplicativos (jogos, ferramentas, etc.).  

 Twitter 

Ano de fundação: 2006 
 

O Twitter é uma rede com o formato de microblog, ou seja, permite que 

sejam escrito textos, mas nesse caso possui o limite de 140 caracteres, que 

são chamados popularmente de “tweets”. Recuero (2006, p. 173) explica a 

funcionalidade dessa rede:  

 

É construído enquanto microblogging porque permite pequenos 

textos a partir da pergunta “O que você está fazendo?”. O 

Twitter é estruturado com seguidores e pessoas a seguir, onde 

cada twitter pode escolher quem deseja seguir e ser seguido 

por outros. Há também a possibilidade de enviar mensagens 

em modo privado para outros usuários. A janela particular de 

cada usuário contém, assim, todas as mensagens públicas 

emitidas por aqueles indivíduos a quem ele segue. Mensagens 

direcionadas também são possíveis, a partir do uso da “@” 

antes do nome do destinatário. Cada página particular pode ser 

personalizada pelo twitter através da construção de um 

pequeno perfil. 

                                                           
9
 Fonte: http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/08/facebook-bate-marca-de-1-bilhao-de-

usuarios-conectados-em-um-unico-dia.html. Acesso em 11/09/2015 

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/08/facebook-bate-marca-de-1-bilhao-de-usuarios-conectados-em-um-unico-dia.html
http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2015/08/facebook-bate-marca-de-1-bilhao-de-usuarios-conectados-em-um-unico-dia.html
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 Whats App 

Ano de fundação: 2009 

WhatsApp Messenger10 é um aplicativo de mensagens multiplataforma 

que permite trocar mensagens pelo celular sem pagar por SMS. Está 

disponível para iPhone, BlackBerry, Android, Windows Phone, e Nokia e esses 

telefones podem trocar mensagens entre si! Como o WhatsApp Messenger usa 

o mesmo plano de dados de internet utilizado na navegação, não há custo para 

enviar mensagens. Além das mensagens básicas, os usuários do WhatsApp 

podem criar grupos, enviar mensagens ilimitadas com imagens, vídeos e áudio 

e fazerem chamada de voz.  

 

 You Tube 

Ano de fundação: 2005 

O YouTube é uma rede focada em compartilhamento de vídeos. A 

empresa pode criar “um perfil como uma espécie de canal de tv online onde 

posta todos os vídeos pertinentes ao conceito e ideologias da marca. O 

usuários podem curtir e fazer comentários”.11 

 

 

 Instagram 

Ano de fundação: 2010 

Das redes sociais que compõem essa lista, o Instagram é a mais 

recente, porém já é a quarta mais utilizada no Brasil. De acordo com o Ebook 

“Redes Sociais para Assessores de Imprensa” (2014, p.18), essa ferramenta 

constitui em:  

O instagram é um aplicativo móvel de edição, 

compartilhamento de imagens e pequenos vídeos. Ele é 

utilizado pelas empresas para atingir um alvo de usuários 

móveis (marketing geolocalizado); SEO (visibilidade nos 

motores d busca); e expandir sua presença em redes sociais 

para compartilhar conteúdos visuais originais. 

 

 

                                                           
10

 Fonte: https://www.whatsapp.com/. Acesso em 11/09/2015 
11

 REDES SOCIAIS PARA ASSESSORES DE IMPRENSA. Disponível em <http://blog.dino.com.br/redes-
sociais-para-assessores-de-imprensa/>. Acesso em 11/09/2015 

https://www.whatsapp.com/
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 Blog 

Ano de fundação: 1994 

Para Foshini e Taddei (2006, Pag. 09) o formato do Blog é o mais antigo 

e ainda hoje um dos favoritos para criadores de conteúdo:  

Blogs são páginas da internet atualizadas regularmente por 

uma pessoa ou um grupo. Temáticos ou não, eles podem 

trazer textos, imagens, áudios, vídeos, gráficos e quaisquer 

arquivos multimídia. Blogs nasceram como diários pessoais e 

extrapolaram essa dimensão, sendo uma espécie de filtro do 

ciberespaço, mapas para navegar no infinito de páginas da 

world wide web. Indicam os melhores lugares para visitar, 

trazem novidades, dão abrigo a aspirações literárias e poéticas, 

a protestos e controvérsias, ao deboche e ao humor. 

 

 Com tantas redes sociais disponíveis para a utilização das empresas, 

resta saber qual ou quais delas serão mais adequadas para cada organização, 

levando-se em consideração a finalidade de cada uma e o público presente 

nelas.  
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3. METODOLOGIA 

 

3.1. Produzindo o memorial 

O conteúdo disposto neste memorial descritivo propõe um estudo acerca 

dos instrumentos de comunicação online usados para as pequenas empresas 

se comunicarem com seu público. Assim, o primeiro passo para produzir o guia 

era entender o atual universo dessas organizações.  

Para me aproximar do meio dos pequenos negócios no Brasil, foram 

utilizados dados encontrados nas plataformas online do Sebrae, principal fonte 

de pesquisa relacionada aos números, pesquisas e cultura dessas empresas. 

Para tanto, foram utilizados dados encontrados no Portal Sebrae12, o site 

correspondente ao sistema como um todo, na Biblioteca Interativa Sebrae13, 

que reúne os principais artigos, textos e pesquisas sobre pequenos negócios e 

também no canal do YouTube14, onde são encontrados vídeos de palestras, 

entrevistas, cursos e dicas.   

Outro ponto importante que foi estudado para a construção do trabalho 

foram as redes sociais e de que modo elas ocorrem na internet. A principal 

fonte de pesquisa foi Raquel Recuero15, jornalista, professora e pesquisadora 

das áreas: redes sociais e comunidades virtuais na Internet, conversação, 

fluxos de informação e capital social no ciberespaço e jornalismo digital. 

Outros autores da comunicação e de outras áreas de estudo, portais da 

internet e pesquisas acerca do cenário do empreendedorismo e de mídias no 

Brasil também foram usados para dar o embasamento teórico desse trabalho.  

 

 

 

                                                           
12

 www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ Acesso em 18/09/2015 
13

 bis.sebrae.com.br/ Acesso em 18/09/2015 
14

 www.youtube.com/user/tvsebrae Acesso em 18/09/2015 
15

 Fonte: http://www.raquelrecuero.com/ Acesso em 18/09/2015 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/
http://www.youtube.com/user/tvsebrae
http://www.raquelrecuero.com/
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3.2. Metodologia de pesquisa 

A direção tomada para o conteúdo do guia se deu a partir da escolha de 

um levantamento qualitativo de dados. Para isso foi produzido um questionário, 

como pode ser observado no “APÊNDICE A”, e aplicado aos gestores de sete 

empresas de diferentes ramos de atuação em Brasília (DF). Entre setembro e 

outubro foram escolhidas empresas cadastradas no movimento “Compre do 

Pequeno”16 para responderem à pesquisa por e-mail ou telefone. Exemplos 

dessas respostas podem ser encontradas no “ANEXO 1” e “ANEXO 2”. 

Para Neves (1996, p. 01) a pesquisa qualitativa visa “descrever e 

decodificar os componentes de um sistema complexo de significados”.  

A diversidade existente entre os trabalhos qualitativos é ressaltada por 

Godoy (1995) citado por Neves17 que enumera algumas características para 

identificar uma pesquisa desse tipo, são elas: 

1. O ambiente natural como fonte direta de dados e o 

pesquisador como instrumento fundamental; 

2. O caráter descritivo; 

3. O significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida 

como preocupação do investigador; 

4. Enfoque indutivo.  

 

As perguntas elaboradas para o questionário devem ser “resultados não 

só da teoria que alimenta a ação do investigador, mas também de toda a 

informação que ele já recolheu sobre o fenômeno social que interessa” 

(Triviños, 1987, p. 145).  

                                                           
16

  O Sebrae lançou o Movimento Compre do Pequeno Negócio. Trata-se de um movimento 

que procura sensibilizar o público sobre a importância de comprar produtos e serviços dos 

pequenos negócios. Promover esse tipo de consumo significa ganhos para toda a economia. 

Disponível <http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ufs/to/barra_funcionalidade/Compre-

do-Pequeno-Negócio>. Acesso em 25/09/2015.   

 
17 GODOY, Arilda S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. In: Revista de 

administração de empresas. V.35, n. 02, Março/Abril de 1995, p. 57 – 63. In: NEVES, José 

Luis. Pesquisa Qualitativa: características, usos e possibilidades. Caderno de Pesquisas em 

Administração, São Paulo, v. 01, n. 03, 2º semestre de 1996. 
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Por isso foi elaborado uma pesquisa semiestruturada que contém 

perguntas acerca da forma como os gestores utilizam as redes sociais, quais 

são as vantagens e desvantagens e as dificuldades encontradas.  

A pesquisa semiestruturada me permite partir de questões básicas que 

interessam à pesquisa, para em seguida, criar um amplo campo de 

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que recebo 

as respostas. 

 

 3.3. Coleta do conteúdo para o guia 

 O conteúdo disposto no guia foi resultado de uma pesquisa sobre o que 

já havia sido escrito sobre o tema. Como as redes sociais estão sempre 

mudando, alguns conteúdos estavam desatualizados em relação aos recursos 

que cada rede possui. Por isso, foi requerida uma pesquisa em cada rede 

social para rever as informações e produzir um guia o mais atual possível.  

 De maneira geral, para construir o conteúdo foi necessária uma 

pesquisa em portais da Internet que se relacionem com a comunicação, como 

guias já produzidos sobre redes sociais, blogs de especialistas e sites de 

agências publicitárias. Os dois sites mais utilizados na pesquisa foram: 

Meio&Mensagem18 e Marketing de Conteúdo19. Ambos abordam temas da 

comunicação, marketing, mídia, artigos e redes sociais com conteúdo bem 

atual. 

 As palestras do Congresso de Marketing de Conteúdo organizado pelo 

ContenTalks20 foram outra fonte de pesquisa para o conteúdo disponibilizado 

no guia. As palestras eram ministradas por especialistas das áreas de 

Comunicação como Rafael Rez e Ana Tex e tinham duração de uma hora.   

 Após esse trabalho de pesquisa daquilo que estaria disponível no guia, 

foi feita uma reformulação da linguagem, para ser apresentado ao público de 

forma simples, e enviado para avaliação.  

                                                           
18

 Disponível em < http://www.meioemensagem.com.br/> Acesso em 29/10/2015. 
19

 Disponível em < http://www.marketingdeconteudo.com.br/> Acesso em 29/10/2015. 
20

 Congresso online e gratuito que ocorreu entre os dias 14 e 17 de setembro de 2015. 
Disponível em < http://contentalks.com.br/> Acesso em 29/10/2015. 

http://www.marketingdeconteudo.com.br/
http://contentalks.com.br/
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 3.4. Avaliação do conteúdo 

 Após a finalização do guia ele foi enviado para uma avalição do 

conteúdo que levasse em consideração a linguagem e as práticas 

apresentadas.  

 O avaliador foi o empresário de 28 anos, Adriano Marques, presidente 

da empresa de pequeno porte PROME Construtora e Arquitetura. A escolha do 

avaliador foi feita pensando no perfil do público-alvo do guia, sendo que a 

PROME é uma organização sem equipe de comunicação e que ainda não 

possui conta em nenhuma rede social.  

 Para a avaliação foi solicitado que o empresário lesse com atenção todo 

o guia e destacasse termos, frases e conceitos que não tivessem sido 

completamente compreendidos.  

 Após a avaliação foram feitas as modificações necessárias para tornar a 

linguagem do produto adequada ao público, mais simples e clara.  

  

3.5 A identidade visual do guia 

 A diagramação do guia conta com um layout simples, feito para ser 

disponibilizado na web no portal Issuu21, que disponibiliza espaço para que 

pessoas do mundo inteiro carreguem obras editoriais como livros e revistas. 

Porém o guia também pode ser impresso em formato A5 vertical. 

O guia foi feito com uma paleta de cores complementares em cinco tons. 

Ele contém elementos como o balão de fala, figuras e tabelas. As ilustrações 

foram retiradas do site Free Pik22, os textos foram dispostos em duas colunas, 

com alinhamento à esquerda, hifenizado e fonte na cor preta para contribuir na 

fluidez da leitura.  

  

 

                                                           
21

 Disponível em <issuu.com>. Acesso em 03/12/2015. 
22

 Disponível em <www.freepik.com>. Acesso em 03/12/2015.  

http://www.freepik.com/
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Foram descritos nesse memorial todos os passos do processo de 

criação de um produto destinado aos gestores das pequenas empresas que 

pretendem usar as redes sociais como um canal de comunicação da 

organização com seu público.  

 Após toda a pesquisa realizada, conclui-se que no processo de 

comunicação criado entre público e empresa pode ser imaginada uma tríade 

com as três partes mais importantes: a empresa, que é a pessoa quem fala, o 

público, que confere aqueles que recebem e interagem com a informação 

passada pela empresa, e o conteúdo, que são os valores e a razão de ser da 

empresa transformados em mensagem.  

 Nessa tríade todas as partes são influentes e se complementam, mas o 

público é a parte que deve ser estudada com mais cuidado, pois é a partir dela 

que se planeja o conteúdo apresentado nas redes sociais.  

 O guia mostra aos gestores, dentro do cenário das pequenas empresas, 

onde muitas vezes o orçamento é pequeno e falta uma equipe de 

comunicação, algumas práticas para serem usadas na gestão da presença nas 

redes sociais.  

 Dentro do cenário dos pequenos negócios entende-se que algumas 

particularidades dessas empresas podem dificultar a escolha de quais seriam 

os melhores meios de comunicação para essas organizações. Portanto a 

melhor forma de apresentar os gestores à esse universo é usando uma 

linguagem clara, que mostre os benefícios que uma boa atuação nas redes 

sociais traz a empresa. 

 Nesse trabalho foram identificadas as práticas que contribuem para a 

melhoria da comunicação dentro dos pequenos negócios, sendo essas práticas 

relacionadas ao desenvolvimento de conteúdo de valor para o público e a partir 
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daí causar uma interação entre empresa e cliente que proporcione crescimento 

e melhorias à empresa. 

O produto busca apresentar amplas opções de estratégias que atendam 

às particularidades de cada empresa e utiliza uma linguagem pensada para 

gestores que estão tendo contato com a comunicação pela primeira vez.  

Espera-se que assim surja uma cultura organizacional dentro desses 

negócios que valorizem a importância e os benefícios da comunicação para as 

empresas independente do seu porte. 

As redes sociais mais convenientes para  os pequenos negócios, que  

possuem alto índice de usuários no Brasil e ferramentas diversificadas para 

todos os tipos de organizações, foram estudadas afim de terem suas utilidades 

apresentadas de forma clara no guia. 
 

Buscou-se, por meio do questionário aplicado aos gestores de diversas 

empresas de pequeno porte, identificar as principais dificuldades encontradas 

na utilização das redes sociais.  

 

Algumas das dúvidas levantadas foram: como fazer com que o público 

crie um engajamento com a sua empresa, como lidar com a rapidez de 

respostas exigida pelos usuários e como se destacar nesse ambiente onde a 

concorrência fica tão explícita.  

 

O produto foi sendo desenvolvido, analisado e revisado para dar a esses 

gestores estratégias aplicáveis dentro das pequenas empresas, foram 

apresentadas da forma mais clara possível sem cair na informalidade as 

maneiras de usar as redes sociais como um canal que aproxima a empresa do 

público. 

 

Finaliza-se aqui essa etapa de construção de um produto almejado para 

contribuir sempre mais para o desenvolvimento dos pequenos negócios, os 

quais são tão relevantes para o país.  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO  

 

Questionário para Trabalho de Conclusão de Curso 

Aluna: Bárbara Lima Vieira 

Matrícula: 11/0109937 

 

Nome: 

Empresa: 

Cargo: 

1. A empresa está presente nas redes sociais? Por quê?  

 

2. Em quais redes sociais a empresa possui uma conta atualmente? 

 

3. Qual é a frequência de postagens semanais? 

 

4. Que tipo de conteúdo é postado? Por quê? 

 

5. Como você avalia a contribuição que as redes sociais fazem para a 

empresa? 

 

6. Quais aspectos positivos e negativos as redes sociais trazem para a 

empresa? 

 

7. Quais são as dificuldades encontradas na utilização das redes sociais? 

 

8. A empresa costuma lançar campanhas e promoções pelas redes 

sociais? 

 
 

9. Explique como é o relacionamento entre a empresa e seu público nas 

redes sociais? 
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ANEXO 01 – QUESTIONÁRIO RESPONDIDO 

 

Nome: Vivian Castro Manzur 

Empresa: Vivi e Luiz Fotografia  

Cargo: Diretora de marketing 

 

1. A empresa está presente nas redes sociais? Por quê?  

Sim, porque é o maior meio de captação de clientes da empresa. 

 

2. Em quais redes sociais a empresa possui uma conta atualmente? 

No Instagram, facebook e google + 

 

3. Qual é a frequência de postagens semanais?  

Diária, entre 1 e 3 vezes por dia. 

 

4. Que tipo de conteúdo é postado? Por quê?  

Conteúdo relacionado a casamento e família. 

 

5. Como você avalia a contribuição que as redes sociais fazem para a 

empresa? 

É enorme, a empresa tem mais visibilidade e pode interagir com seus 

clientes e ainda engaja-los em suas campanhas.  

 

6. Quais aspectos positivos e negativos as redes sociais trazem para a 

empresa? 

Positivos: aumento da carteira de clientes, grande vitrine competitiva, 

desafio de buscar sempre melhorar.  

Negativos: a rapidez de resposta que a rede exige, o monitoramento 

constante que não é fácil para o pequeno empresário por custar caro as 

ferramentas e aplicativos de monitoramento, exigência de conteúdo 

novo constantemente. 
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7. Quais são as dificuldades encontradas na utilização das redes sociais? 

O engajamento e o compartilhamento. Como fazer seu cliente se tornar 

seu vendedor, a exigência constante de estar sempre alerta e também 

uma falta de conhecimento na área digital. 

 

8. A empresa costuma lançar campanhas e promoções pelas redes 

sociais? 

Sim, lançamos apenas pelas redes sociais. 

 

9. Explique como é o relacionamento entre a empresa e seu público nas 

redes sociais? 

A empresa como fanpage, é mais difícil conversar com o cliente, mas 

quando colocamos na página pessoal a interação aumenta bastante. 

Isso no facebook, porque no instagram a interação é bem maior, as 

pessoas falam mais com a empresa, talvez por não existir o perfil 

pessoal somente o empresarial. 
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ANEXO 02 – QUESTIONÁRIO RESPONDIDO 

 

Nome: Rosana Alves de Souza 

Empresa: De Mãe pra Filha – Artesanatos e Delícias 

Cargo: Diretora 

 

1. A empresa está presente nas redes sociais? Por quê?  

Sim, porque fazemos divulgação dos nossos produtos e vendas. 

 

2. Em quais redes sociais a empresa possui uma conta atualmente?  

No Facebook e Instagram. 

 

3. Qual é a frequência de postagens semanais?  

Quatro vezes por semana no mínimo. 

 

4. Que tipo de conteúdo é postado? Por quê?  

São postadas fotos de festas em que nossos produtos foram 

contratados, produtos executados, eventos que participamos etc. 

Fazemos a divulgação deste material para tentar conseguir mais 

clientes. 

 

5. Como você avalia a contribuição que as redes sociais fazem para a 

empresa?  

Hoje para a minha empresa as redes sociais são essencial, sem ela 

talvez não tivéssemos condições financeiras para outro tipo de 

divulgação. 

 

6. Quais aspectos positivos e negativos as redes sociais trazem para a 

empresa?  

Aspectos positivos são vários desde a proximidade com os clientes, 

agilidade e custo baixo. Os pontos negativos também são vários desde a 
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concorrência desenfreada e às vezes desleal até a falta de 

comprometimento de alguns fornecedores que encontro nas redes 

sociais que acabam comprometendo meu negócio. 

 

7. Quais são as dificuldades encontradas na utilização das redes sociais?  

Conseguir a consolidação da marca é muito difícil. 

 

8. A empresa costuma lançar campanhas e promoções pelas redes 

sociais?  

Sim. 

 

9. Explique como é o relacionamento entre a empresa e seu público nas 

redes sociais?  

Muito bom, estamos sempre antenados e em contato com os clientes. 

 


